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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
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REFERATSAK 14/815-30 Gnr/Bnr 52/1 – Uttalelse til søknad fra Hæhre Entreprenør AS om 

driftskonsesjon for Støen grusuttak tas til orientering. 
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1. gangs behandling Detaljregulering Smeden 2 Gnr/bnr 132/415 
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48/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_363 Smeden 2 sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplaner: 99 Haugsbygd B-D vedtatt 

02.03.79 samt 99-07 Smeden barnehage, vedtatt 26.01.95 som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_363 Smeden 2. 

 

4. Før brukstillatelse for boligene gis skal nivået på parkeringsarealet øst for Smeden 

barnehage, gnr. 132/95 løftes slik at den nye avkjørselen fra veien Smeden får gode 

stigningsforhold, samt at grunnarbeider og gruslegging av arealet skal være utført. 

Parkeringsarealet skal være disponibelt for parkering for barnehagens brukere, foruten i 

tidsrommet som avsettes for oppgradering av parkeringsplass.  

 

5. Før igangsettingstillatelse kan gis, skal en egen plan for overvann, vann- og 

avløpshåndtering innenfor planområde godkjennes.  

 

6. Før igangsettingstillatelse kan gis, skal kraftlinjen som krysser planområdet være lagt i 

bakken som jordkabel. Tiltaket skal skje i samråd med linjeeier. 
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Sammendrag 
Detaljregulering for Smeden 2 har som hensikt å legge til rette for etablering av ca. 12 nye 

boenheter som blokkbebyggelse i 3 og 4 etasjer for leiligheter. I tillegg til å legge til rette for 

boligbebyggelse skal område som per i dag er regulert som friareal omreguleres til parkering 

og areal for lek samt grønnstruktur.  

Planområdet er på i alt ca. 9 dekar og omfatter deler av kommunal grunn gnr. 132/95, 

fylkeskommunal veigrunn gnr. 1241/1, en mindre del av gnr. 106/2 samt forslagstiller Robert 

Sean Møller sin eiendom gnr. 132/415.  

 

Området er i dag regulert til forretning, kjøre- og gangvei samt friområde. I kommuneplanens 

arealdel er området avsatt til boligområde og friområde. 

Forslagstiller og grunneier på gnr. 132/415 har engasjert landskapsarkitekt John Lie for 

utarbeidelse av planmaterialet. 

Det ble avholdt oppstartsmøte i 2011. Planmaterialet har vært i endring som følge av innspill 

ved oppstart. Det ble også gjort en utvidelse av planområde som har vært på en begrenset 

høring, fra 11.04.17 – 02.05.17.  

 

Byggeområde for blokkbebyggelse inneholder eksisterende bygg som i dag benyttes til 

boligformål, søndre del av området er ubebygd og planen legger opp til at ny blokkbebyggelse 

kan oppføres her. Sørvestlige del av planområdet ønskes regulert til lekeområde og 

parkeringsplass til bruk for barnehagen som ligger vest for planområdet. 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med 

planforslaget. 

 

Bakgrunn 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for m.a. opprettelse av nye boliger, bedre 

trafikksikkerhet i område, oppgradere gamle planer, estetisk oppgradering av området. 

Detaljplanen vil tilrettelegge for etablering av ca. 12 nye boenheter i leilighetsbygg i 3 og 4 

etasjer. Det vil videre etableres fortau, legges til rette for bedre parkering for Smeden 

barnehage og etablering av areal for lek.  

Område, som i forslag til plan, der det ønskes etablert blokkbebyggelse er i kommuneplanens 

arealdel avsatt til boligformål. Tiltaket er dermed i tråd med overordnet plan. Friområde, som 

er i kommunalt eie, benyttes i dag til parkering for Smeden barnehagen og er også delvis lite 

tilgjengelig grunnet i gjengroing; Dette område er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

friområde.  
 

Det foreslås endring av deler av gjeldende reguleringsplan 99 Haugsbygd B-D vedtatt 02.03.79 

samt 99-07 Smeden barnehage, vedtatt 26.01.95.  

 

Forslagstiller og grunneier gnr. 132/415 er Robert Sean Møller. John Lie er planfaglig 

konsulent.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Forslaget har vært sendt på 

høring, med varsel om plan, i perioden 18.12.14 – 10.02.15. Planen har også vært på en 

begrenset høring, som følge av en mindre justering av plangrense, 11.04.17 – 02.05.17. 
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Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Smeden 2 ligger ved avkjørselen for Bølgenveien fra Fv. 241, Hadelandsveien, ca. 1 km nord 

for Klekken. Adkomst til feltet er i dag fra Bølgenveien via Smeden. 

 

Eiendommene som inngår i planforslaget har i dag blandede formål. Den vestre del av 

planforslaget er i dag regulert til parkering og offentlig friområde, de østre delene er regulert til 

forretning. 

 

Innenfor det foreslåtte planområde ligger det i dag et eldre forretningsbygg/boligbygg med en 

dobbelgarasje. Garasjebygget skal rives som en del av prosjektet. Eksisterende bygg planlegges 

ombygd til rent boligformål. 

 

Området i vest som er regulert til friområde benyttes delvis til parkering for Smeden barnehage 

og deler av arealet er lite tilgjengelig grunnet i gjengroing, dette område skal være benyttet 

som areal for boligområdets hageavfall, det er ikke tilrettelagt som offentlig friområde. 

 

Planforslaget 

Endelig planforslaget er mottatt fra konsulent John Lie 26.05.2017.   

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart, datert 26.05.2017 

- Reguleringsbestemmelser, datert 03.08.2017 

- Planbeskrivelse, datert 03.08.2017 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering.  

Planen vurderes ikke å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, det er dermed ikke 

nødvendig å utarbeide planprogram. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan for området er 99 Haugsbygd B-D, vedtatt 02.03.79 samt 99-07 

Smeden barnehage, vedtatt 26.01.95. Aktuelt område er her regulert til forretning i 2 etasjer med 

mulighet for bolig i 2.etasje. Plan nr. 99-07 Haugsbygd B-D fra 05.09.95 ligger inne i planområde 

med formål parkering og friområde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 132/415 som eies av Robert Sean Møller samt 

deler av kommunal eiendom 132/95 og veigrunn 1241/1 tilhørende Buskerud Fylkeskommune, 

i tillegg berøres et mindre areal av gnr. 106/2 som vil få formål annen veggrunn, i bakkant av 

kollektivholdeplass, grunneier her er Tove Bølgen Sagbakken. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Forslagstiller varslet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 12.01.14 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 23.01.14, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger vedlagt og hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under.  
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I tillegg ble det sendt ut et begrenset varsel til Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune, 

Ringerike kommune, Smeden barnehage samt grunneier gnr. 106/2 grunnet en justering av 

planavgrensningen ved kollektivholdeplass og annen veggrunn på gnr. 106/2 og 132/95, i 

samband med dette varsel kom det inn 3 uttalelser, disse følger saken som vedlegg og 

hovedtrekkene i uttalelsene er også referert og kommentert under.  

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud – 05.02.15 

1. Fylkesmannen i Buskerud ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om 

ivaretakelse av støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier og at eventuelle nødvendige 

støytiltak blir innarbeidet i planen. Det bes om at det innarbeides et krav om at det ved 

byggesøknad skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle 

støytiltak. Gjennomføring av støytiltak må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 

 

2. Planarbeidet skal sikre tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldre. Dersom friområder 

eller andre areal av betydning for barns lekemuligheter omdisponeres må det gjøres rede for 

at det finnes erstatningsareal som dekker behovet for lek. Evt. behov for 

trafikksikkerhetstiltak knyttet til skoleveien må vurderes spesielt. 

 

3. Planområdet grenser til et grøntdrag med en gangvei og en mindre bekk, det bes om at 

bekken ivaretas i en åpen løsning og at det avsettes en tilstrekkelig grønn sone langs 

bekken 

 

4. Det bes om at evt. andre områder av verdi for naturmangfold blir ivaretatt 

 

5. Det bes om at kommunen må se til at utforming av området og ny bebyggelse i tilstrekkelig 

grad ivaretar hensynet til bygningsmiljø, landskap og estetikk. 

 

6. Det bes om at planleggingen vektlegger prinsippene om en universell utforming. Dette er 

forhold som Fylkesmannen redegjøres for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne 

reguleringsbestemmelser. 

 

7. Fylkesmannen viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. Kommunen må vurdere utnyttingsgrad og antall boliger ut fra 

muligheten for klima- og miljøvennlige transportbehov, og det må legges vekt på løsninger 

som innebærer at transportbehovet kan begrenses. 

 

8. Fylkesmannen ber også om at det blir utredet miljøvennlige energiløsninger ved etablering 

av ny bebyggelse; viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, f.eks. 

varmepumpe eller bioenergi. Kommunen bør vurdere å stille krav om at byggeområdet skal 

tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. Det er gjennomført egen støyutredning, sist revidert 11.01.16. 

2. Det skal tilrettelegges for lek og opphold utendørs for barn ved at det foreslås regulert 

lekeplass sentralt i planområdet. 

3. Bekken sør for planområdet skal være åpen som i dag og blir ikke berørt av tiltak. 

4. - 
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5. Ny bebyggelse skal søkes tilpasset terreng og landskap på en god og forsvarlig måte. 

6. Det blir lagt til rette for universell utforming for 33 % av boenhetene, dette sikres ved 

rekkefølgekrav i planen. 

7. Planområde ligger inntil et sammenhengende gang- og sykkelveisystem som fører til 

sentrumsfunksjonene i Haug, ca. 1,2 km fra planområdet. Gang- og sykkelveisystemet 

leder til busslommer gjennom undergang under Hadelandsveien. Det er også etablert 

busslomme ved Bølgenveien like nord for planområde. 

8. Ved prosjektering av boliger skal det velges miljøvennlige energiløsninger som gir lavest 

mulig energiforbruk per bebygde areal. Det er ikke tilrettelagt for vannbåren varme i 

området ved Smeden, ei heller i senteret Haug. 

 

Rådmannens kommentar:  

Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Buskerud Fylkeskommune – 11.02.15 

1. Buskerud Fylkeskommune har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor 

planområdet. De har dermed ingen merknader til planen. De minner likevel om 

varslingsplikten dersom det skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. Følgende tas med i planens reguleringsbestemmelser: 

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner må 

arbeidene straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 

Kulturminnelovens § 8, 2.ledd.» 

 

Rådmannens kommentar:  

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller, og forslag til reguleringsbestemmelse 

innarbeides i planforslaget.  

 

Ringeriks-Kraft Nett – 02.02.15 

1. Ringeriks-Kraft Nett ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne 

planlegge eventuelle endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye 

anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. Planen er å legge kraftlinjen gjennom planområdet i bakken som jordkabel. Dette skal 

gjøres i nært samarbeid med Ringeriks-Kraft Nett. 

 

Rådmannens kommentar:  

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Tine Bråten – 18.01.15  

1. Trafikkforholdene er kritikkverdige per i dag, trafikken er allerede stor i forhold til at dette 

er en liten vei i et eneboligstrøk. Bråten er svært betenkt over at trafikken skal øke. 
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2. Bråten ønsker at boligsituasjonen bedres mht. uryddig opptreden, støy og forsøpling av 

nåværende boligeiendom innenfor planområdet. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. Forslagstiller mener det vil være begrenset trafikkøkning som følge av tiltaket. 

Opparbeidelse av forbindelse til eksisterende gang- og sykkelsti skal sikres gjennom 

rekkefølgekrav, og skal etableres som fortau langs veien Smeden og videre som gang- og 

sykkelvei forbi lekeplassen som er regulert sentralt i området. 

 

2. Utvikling av Smeden 2, ny blokkbebyggelse og opprustning av boenhetene i eksisterende 

bygg vil bidra til betydelig standardheving av bebyggelse og utomhusområder. Det skal 

opparbeides lekeplass med utstyr som skal være tilgjengelig for alle barn i Smeden, og 

området i Smeden 2 med lekeplass og parkeringsområde nærmest barnehagen i vest til 

fremstå med et parkmessig preg. Det er i tillegg satt av et eget område for renovasjon i 

reguleringsplanen. Søppel fra området skal håndteres i tråd med kommunale retningslinjer 

for renovasjon. 

 

Rådmannens kommentar:  

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Statens vegvesen – 15.02.15 

1. Statens vegvesen mener det er viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større 

sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være 

godkjent kommune(del)plan. 

 

2. Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, 

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. Evt. i form av en 

trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter må 

avklares. Evt. endringer av veg- trafikkforhold på riks- og fylkesveger må eventuelt tas 

vare på i planarbeidet, og endringer må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i 

bruk. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks- eller 

fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. 

 

3. Normal byggegrense for riksveger er nå 50 m med mulighet for vegmyndigheten til å 

fastsette generell byggegrense til 100 m. Byggegrensen skal mellom annet vurderes i 

forhold til situasjonen i det aktuelle området. For regulering av støyømfintlige formål nær 

riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i 

planen. 

 

4. Nye boliger med uteoppholdsarealer og lekearealer må sikres støyhensyn i tråd med 

støyretningslinjene T1442/2012. Reguleringsbestemmelsene må fastsette konkrete krav om 

ivaretakelse av støyforhold i tråd med anbefalte granseverdier og at eventuelle nødvendige 

støytiltak blir innarbeidet i planen. Det må også innarbeides krav om at det ved 

byggesøknad skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle 

støytiltak. Gjennomføring av støytiltak må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 
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5. Planarbeidet må ivareta trafikksikre løsninger for gående og syklende og sikre god 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler. Det er en gangkulvert rett sør for planområdet 

som brukes som atkomst til busslomme langs fv. 241 på motsatt side. Evt. ytterligere 

behov for trafikksikkerhetstiltak knyttet til skoleveien må vurderes spesielt. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. - 

2. Det er gjennomført en egen vurdering av konsekvensene for trafikken som følge av 

utbyggingen av planområdet. Forslagstiller mener økningen av trafikk vil være 

marginal, ca. 40 biler per døgn. Det er konkludert med at dette ikke kan utløse tiltak 

langs veien Smeden.  

3. Byggegrensen er satt til 30 m i forslag til plan. Detter gjelder for bebyggelse sør for 

planområdet, i Færdenbakken. Garasjebygg under bakkenivå blir liggende nærmere 

Hadelandsveien. 

4. Det er gjennomført en egen støyutredning for tiltaket. Det er en betingelse at det 

bygges støyskjerm mot Hadelandsveien, fra undergangen i sør, langs Bølgenveien og 

opp imot Smeden.  

5. Planområdet ligger inntil et sammenhengende gang- og sykkelvei system som fører til 

busslomme ved Fv. 241 på mottsatt side og ned til sentrumsfunksjonene med Vang 

skole og Haugsbygd ungdomsskole. Det er også busslomme like nord for planområdet 

ved Bølgenveien. 

 

Rådmannens kommentar:  

1. Kommuneplanens arealdel, både gjeldende og revidert plan har avsatt området til 

henholdsvis boligområde/boligbebyggelse. 

2. Statens vegvesen har gjort en ny vurdering og stilt nye krav til tiltak som følge av plan. 

Rådmannen forutsetter at kravene til Statens vegvesen innarbeides i plan. 

3. Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller  

4. Det stilles krav i rekkefølgebestemmelse § 3.1 d) at støygrensene i departementets 

retningslinjer for støy skal være tilfredstilt før det gis tillatelse til tiltak i område BBB1. 

5. Planforslaget skal sikre trafikksikre løsninger for gående og syklende. 

 

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte planforslaget / Uttalelsen er 

tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Ny uttalelse fra Statens vegvesen foreligger fra 08.05.17. De elementer som fremgår av denne 

uttalelsen er ivaretatt i revidert planforslag. 

 

Uttalelse ved begrenset varsel – justert planavgrensning 

 

Statens vegvesen – 08.05.17 

1. Frisikten i krysset fv. 241 og Bølgenveien må revideres pga. økt trafikk og settes til 10 

meter x 160 meter.  

 

2. Det bør ikke avmerkes gangfelt på Bølgenveien, da slik avmerking kan medføre falsk 

trygghet.  
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Rådmannens kommentar: 

1. Rådmannen ser at frisikten er sikret i revidert plankart. 

2. Rådmannen ser at gangfelt er fjernet fra plankart. 

 

Buskerud fylkeskommune – 02.06.17 

1. Fylkeskommunen har ikke kjennskap til automatisk fredet kulturminner innenfor 

planområdet, men minner likevel om varslingsplikten og foreslår at dette sikres i 

reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannens kommentar: 

1. Rådmannen ser at bestemmelse om varslingsplikten i tilstrekkelig grad er sikret i 

bestemmelsene.  

 

Smeden barnehage – 26.05.17 

Smeden barnehage ser at utvidelsen av planområdet ikke berører deres område og har ingen 

innvendinger mot den foreslåtte utvidelsen.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel har bl.a. fokus på effektiv arealdisponering; Ringerike skal ha 

en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er område avsatt til nåværende boligområde samt 

friområde. Tiltakene er i tråd med gjeldende plan. 

 

Juridiske forhold  
Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. 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 utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
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Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

  

 

Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 

Eiendommen er i dag bebygd med forretning, som er delvis innredet til bolig i 2. etg. Det 

legges opp til at den nye bebyggelsen skal tilpasses lokale forhold og at den ikke skal virke 

dominerende. Det forutsettes at den nye bebyggelsen skal ha bygghøyde, utforming, 

materialbruk og fargebruk skal forskjønne området med bruk av varige materialer. 

 

Utnyttelsesgraden og høyder er fastsatt i gjeldende reguleringsplan. BYA er satt til 35 % i 

byggeområde for boliger. Del av ny blokkbebyggelse nærmers fv 241 kan etableres i maks 4 

etasjer og kan ha byggehøyde med kotehøyde 316,5 moh. Del av blokkbebyggelsen nærmest 

Smeden kan etableres i maks 3 etasjer og kan ha byggehøyde med kotehøyde inntil 313 moh. 

 

Rådmann mener at tiltaket er i tråd med samfunnsdelens målsetning om effektiv 

arealdisponering; Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og 

lokalsamfunn. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av ovenstående kommentarer. 

 

Infrastruktur 

Tiltaket tar sikte på å forbedre forholdene for de myke trafikantene i området, ved etablering 

av fortau, sikker kryssing av vei samt etablering av kollektivholdeplass. Tiltaket skal også sikre 

forbedret parkeringssituasjon for Smeden barnehage, med styrt inn- og utkjøring. 

 

Det er en forutsetning at kraftlinje som krysser planområdet må legges i bakken som jordkabel. 

Den er derfor ikke vist som Fareområde- høyspentlinje i planen. 

 

Lekeplasser 

Lekeplass for boligområdet er vist i planforslaget, både et internt lekeområde for beboere samt 

et fellesområde som ligger i tilknytning til parkeringsplass. Planen har bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Landskapet er åpent i nordre del av eiendommen med vegetasjon mot sør. Nord for 

Bølgenveien og øst for Hadelandsveien ligger større jordbruksområder. Området i sør består av 

løv-vegetasjon med innslag av gran. Det er ikke dyrket mark på eiendommen. Mye av 

vegetasjonen innenfor planområdet må fjernes for å få gjennomført tiltakene. 

 

Det er ikke påvist arter som befinner seg på Rødlista (Artsdatabanken 2010). Det er heller ikke 

funnet verdifulle naturtyper. Tiltakene vurderes således ikke å ha nevneverdige konsekvenser 

for det biologiske mangfoldet i området. 

 

Støy 

Det er mye støy fra biltrafikken ved fv.241. ÅDT er 4400, og farten forbi planområdet er 80 

km/t. Det er utarbeidet støyvurdering for planområdet av Akustikk –konsult AS, 15.01.16. Del 
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av blokkbebyggelsens 2., 3. og 4. etasje nærmest fv. 241 vil bli liggende i gul sone. Det er satt 

som krav i rekkefølgebestemmelse § 3.1 d) at det skal dokumenteres gjennom gstøyfaglig 

utredning at støygrensene skal være i tråd med Klima- og miljødepartementets retningslinjer før 

det gis tillatelse til tiltak i område BBB1. Rådmann forutsetter at det skal gjøres nødvendige 

tiltak for å tilfredsstille krav til støynivå ved fasaden og for utendørs oppholdsareal. 

 

Samlet vurdering 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn 

 

Vedlegg 
1. Forslag til plankart, vertikalnivå 1 

2. Forslag til plankart, vertikalnivå 2 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. ROS-analyse 

6. Støyutredning 

7. Trafikkanalyse 

8. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud, datert 05.02.15 

b. Ringeriks-kraft Nett, datert 02.02.15 

c. Tine Bråten, datert 18.01.15 

d. Statens vegvesen, datert 15.02.15 og 08.05.17 

e. Buskerud Fylkeskommune, datert 11.02.15 og 02.06.17 

9. Gjeldende reguleringsplan, plan nr. 99 Haugsbygd B-D 

10. Gjeldende reguleringsplan, plan nr. 99-07 Smeden barnehage 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 15/8194-4   Arkiv: PLN 411  

 

411 Detaljregulering for Løkenstuen boligprosjekt-oppstart av 

planarbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_411 detaljregulering for Løkenstuen 

boligprosjekt. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av to lavblokker med felles 

parkeringskjeller på eiendom gnr/bnr. 134/12 Hvalsveien 159 i Haugsbygd, og etablering av en 

ny boligtomt for bygging av ny enebolig med garasje. Planområdet ligger i et etablert 

boligområde, sentralt i Haugsbygd, nære Vang skole. Ca. 100 meter nord for planområdet 

ligger boligblokka Loeskollen. Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplan. Planen 

fremmes som en detaljregulering. Rådmannen anbefaler oppstart av planarbeidet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet starter opp fordi forslagstiller Tor Thomassen Consult AS ønsker en tredeling av 

eiendom 134/12 for å etablere to lavblokker med felles parkeringskjeller, og en ny enebolig 

med garasje. Planområdet er ikke tidligere regulert. Omfanget av planlagt bebyggelse utløser 

krav om regulering. Planområdet er avsatt til boligområde i kommuneplan. 

  

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger i et etablert boligområde sentralt i Haugsbygd og består av eiendom 134/12 

og deler av eiendom 133/92, 134/20 og 2167/1. Området ligger rett nord for Haug kirke, vest 

for fylkesvei 181, Hvalsveien. Boligområdet består hovedsakelig av eneboliger. Planområdet er 

på ca. 9 daa. Lengst i nord er et område bevokst med krattskog. Ca. 1,7 daa i midtre del av 

planområdet består av tidligere dyrket mark. I søndre del av planområdet, på en bakketopp, 

ligger det et bolighus med frittliggende garasje og uthus. Aller lengt i sør er et gressbevokst 

område. 
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Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planområdet ønskes å reguleres til boligformål og veiformål. Forslagstiller har planer om 

oppføring av to lavblokker med parkeringskjeller nord i området. Eksisterende bolighus skal 

bevares på egen tomt. Sekundærbygg til eneboligen må muligens flyttes for at området rundt 

boligblokka skal få tilstrekkelig areal/kvalitet for uteopphold i tillegg til tilkomst og parkering. 

Forslagstiller ønsker å skille ut ei boligtomt helt sør i planområdet for etablering av en ny 

enebolig med garasje. Området i nord, som ønskes bebygget med lavblokker, foreslås å 

inneholde noe åpen parkering, og lekeareal. Det er et ønske fra forslagstiller å anlegge ny 

bebyggelse med høyere utnyttelse enn eksisterende omkringliggende bebyggelse. Foreslått grad 

av utnyttelse for området hvor boligblokkene forslås etablert er BYA 45 %. Forslagstiller angir 

boligblokka på Loeskollen, rett nord for planområdet, som en viktig referanse for den ønskede 

utbyggingen. Planlagt grad av utnyttelse for eiendommene for eksisterende og planlagt 

enebolig foreslås til BYA 35 %.  

 

Boligblokkene planlegges med parkeringskjeller og fire etasjer. Det skal etableres heis som går 

fra parkeringskjeller og opp til leilighetene. Det tenkes at leiligheter i fjerde etasje blir noe 

inntrukket, med mulighet for en takterrasse. Blokkene blir vestvendt med verandaer til alle 

leilighetene. Det planlegges for ca. 20 leiligheter. Forventet størrelse på leilighetene vil variere 

fra ca. 90 til 150 m2. Nesten alle leiligheter kan bli gjennomgående. Det er ikke planlagt utgang 

direkte til Hvalsveien, men det kan være behov for nødutganger der. Tiltakshaver har sett på 

muligheter for å bygge boder under bakkenivå i bakkant av bygget. Disse bodene kan delvis 

komme innenfor Statens vegvesens byggegrense på 15 meter fra senterlinjen i fylkesveien. Det 

vil være krav om dispensasjon fra Statens veivesen for å kunne bygge innenfor byggegrensen 

på 15 meter.  

 

Forslagsstillers foreløpige snitt viser at boligblokka vil bli synlig med en eller to etasjer fra 

Hvalsveien. Nedenfra vil den bli godt synlig i landskapet, men skråningen i bakkant kan dempe 

denne effekten.   

 

Utbyggingen vil bidra til å fortette et sentralt område like ved barneskolen i Haugsbygd. 

Transformasjon og fortetting av sentrale arealer som ikke er i bruk, er i tråd med både 

nasjonale og kommunale strategier. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Planer under arbeid i området 

Det er ingen planer under arbeid i området. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Tor Thomassen Consult AS er forslagstiller.   

 

Se vedlagt kart for forslag til planavgrensning. Planområdet skal inkludere område for 

boligformål og veiformål. Den foreslåtte planavgrensningen baseres hovedsakelig på 

utstrekningen til eiendommen som ønskes utbygd. Omkringliggende veier er også inkludert for 

å ta høyde for eventuelle endringer og oppgraderinger i infrastrukturen som kan bli nødvendige 

i forbindelse med utbygging. Planområdet er på ca. 9 daa og omfatter hovedsakelig privat 
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eiendom, men også noe kommunal eiendom langs fylkesvei 181, samt fylkesvei og kommunal 

vei. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 134/12 og deler av 133/92, 134/120, 2167/1 og 

134/8. Gnr/bnr 133/92 består delvis av kommunal vei i vestre del av planen. Forslagstiller har 

forespurt Ringerike kommune om kjøp av et areal som kommunen eier. Arealet er en smal 

stripe som ligger langs Hvalsveien med gnr/bnr 133/92. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslåtte utbygging i planområdet er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel da tiltaket vil 

bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud med variasjon i boligtype, størrelse, 

beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje i et av de prioriterte lokalsamfunna i kommunen.   

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

 

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

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 anses som prinsipiell siden det er handler om etablering av boligblokk i et område 

med eneboliger, delte eneboliger og terrassert bebyggelse, og kun en sammenlignbar 

boligblokk (Loeskollen) i Haugsbygd. I tillegg legges det opp til en høy utnyttingsgrad (45 % 

BYA). Derfor legges oppstartsaken fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og også i 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 skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  
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Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av tidligere dyrka areal på ca. 1,5 dekar. Arealet 

omgis av vei og boliger i alle retninger. Dette arealet er tidligere avklart i forbindelse med 

kommuneplanen (2007). 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Forslagstiller skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det planlegges en tidlig kontakt og dialog med naboer. Utover dette kjenner ikke vi til at det er 

planlagt annen medvirkning utover høringene fastsatt i plan- og bygningsloven. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Blokkbebyggelse er i all hovedsak ikke en etablert type bebyggelse i Haugsbygd og det er 

grunnen til at oppstartsaken legges frem for politisk behandling. Rett nord for planområdet 

ligger boligblokkene på Loeskollen. De er de eneste boligblokkene som så langt er oppført i 

Haugsbygd. Her er det oppført to boligblokker med fire etasjer og parkeringskjeller. 

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å regulere området til boligformål med tilhørende 

veiformål. Haugsbygd er i dag hovedsakelig utbygd med eneboliger, delte eneboliger og 

terrassert bebyggelse. Det er tidligere regulert for blokkbebyggelse på Loeskollen, som eneste 

sted i Haugsbygd. I områdene rundt Haugsbygd er det overvekt av dyrka mark, og 

gjenværende skogområder vil kunne være viktige av rekreasjonshensyn. Reguleringen vil legge 

til rette for ca. 20 leiligheter og det gir en svært god utnyttelse av et meget sentralt, 

gjenværende byggeområde i Haugsbygd. Dette vil kunne redusere behovet for omdisponering 

av arealer i fremtiden. I tillegg til blokkene ønsker utbygger å etablere en ny tomt for oppføring 

av en ny enebolig. Dette bidrar til en variasjon av boligtilbud som er plassert nært sentrale 

funksjoner i Haugsbygd. 

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

Området som reguleres er bevokst med ung skog/kratt på et begrenset areal nord i 

planområdet. Midtre del av planområdet består av tidligere dyrket mark, som nå er en 

gjengrodd. Sør i planområdet er en stor eiendom bebygget med en enebolig. Eiendommen 

består av opparbeidet hage og naturtomt. Planområdet omkranses av vei og boligtomter, og 

vurderes å ha liten verdi som rekreasjonsområde. Ved befaring ble det ikke oppdaget noe som 

tydet på at området på noen måte blir brukt som turterreng eller til lek. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Adkomstvei til planområdet er via Løkenåsen og Øllajordet med avkjøring fra fylkesvei 181 

Hvalsveien. De delene av Løkenåsen og Øllajordet som er innenfor planområdet er kommunal 
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vei. Vegvesenet oppfordret å flytte adkomst til eksisterende enebolig i planområdet fra 

Hvalsveien til Løkenåsen. Dette blir ivaretatt i reguleringen.  

 

Det er trolig behov for en oppgradering av VA-ledninger og en oppgradering av adkomsten 

langs Løkenåsen og Øllajordet. Det vil da kreves en utbyggingsavtale med kommunen.  

 

En trafikkanalyse skal vurdere følger for trafikkavvikling og arealdisponering samt 

trafikksikkerhet. For fotgjengere som skal krysse Hvalsveien der hvor Løkenåsen kommer ut er 

det i dag et opparbeidet opphøyet fotgjengerfelt. Strekningen ligger i sone med fartsgrense 30 

km/t og har fartsdempere. Det er ikke noe fortau i Øllajordet eller Løkenåsen innenfor 

planområdet. Siden antall boenheter vil øke i boligområdet kraftig i forbindelse med den type 

bebyggelse det planlegges for bør trafikksikkerhet for beboerne og spesielt barn vurderes nøye. 

Fortau kan være en løsning som bør legges til rette for i reguleringen. I reguleringen skal 

kryssgeometri samt frisiktsoner for bil og myke trafikanter ivaretas i henhold til krav fra 

Statens vegvesen.   

 

Planområdet ligger hovedsakelig utenfor støysone. Kun en smal stripe mellom eksisterende 

enebolig og Hvalsveien er markert med gul sone, dvs. over 55db.  

 

Forhold knyttet brann og redning må ivaretas. Blant annet så må brannvannskapasiteten 

utredes og testes og det må være plass til stigebil. Avstand mellom bygg må ivaretas. Utbygger 

må også planlegge å legge til rette for renovasjon. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Landskapsbildet vil forandre seg noe for boligene som ligger nærmest planområdet i vest. 

Avhengig av endelig høyde, det er foreslått fire etasjer med en eventuell takterrasse, vil blokka 

bli synlig med 1-2 etasjer fra Hvalsveien. Enebolig på eiendom 132/448, og muligens 

tomannsboliger på eiendom 132/447 kan få begrenset utsikten sin. Blokkene vil bli godt synlige 

fra vest, men skråningen i bakkant kan dempe denne effekten. Det er gode solforhold og 

skråningen i østre del av planområdet gjør at det blir en ubetydelig skyggevirkning fra tiltaket. 

 

Universell utforming 

Rådmannen ser det som viktig at ny bebyggelse i området skal være i tråd med retningslinjer 

og krav om universell utforming. Rådmannen anbefaler at utbygger vurderer å bygge med 

livsløpsstandard, dvs. at det legges til rette for at man skal kunne bli boende i egen bolig 

gjennom største del av livet, uansett om man blir bevegelseshemmet og avhengig av rullestol. 

Dette kan bidra til å øke den aktuelle kjøpergruppen. 

 

Utearealer og lekearealer 

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode ute- og lekearealer i 

forbindelse med bebyggelsen. Disse skal ha en størrelse i tråd med gjeldende krav, og ellers 

være utformet med god kvalitet med tanke på sol- og vindforhold, plass til praktiske gjøremål, 

materialvalg, beplantning, overvannshåndtering og annet.  

 

Det er foreslått en høyere utnyttelse enn i den omkringliggende bebyggelsen. Rådmannen er 

positiv til dette blant annet under forutsetning at ute- og lekearealer håndteres på en god måte. 

Dette er nødvendig for å kunne oppnå gode kvaliteter ved eiendommene. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 
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Forslaget ønsker å legge til rette for utbygging i et område som er sentralt lokalisert i forhold 

til kollektivtrafikk, og det er gang- og sykkelavstand til skole, butikk og andre tilbud i 

Haugsbygd. En høyere utnyttelse, og en fortetting av et sentralt og etablert boligområde kan 

bidra til å begrense klimagassutslipp pga. tilgang til og mulighet for å bruke andre 

transportmidler enn bil.   

 

Samlet vurdering 

Utfra en samlet vurdering er rådmann positiv til utviklingsplanene i planområdet. Selv om 

bygningstypen ikke er vanlig i området så vurderer rådmann tomta som egnet for planene i 

reguleringen. Blokkene berører i liten grad utsikt og sol- og skyggeforhold for naboer, og 

plasseringen anses innenfor avstander til viktige funksjoner som forsvarer denne type bygg i 

Haugsbygd. En slik fortetting i et eksisterende og sentralt beliggende boligområde kan også 

bidra til en begrensning av utbygging og oppstykking av store sammenhengende 

landbruksområder samt samle et eventuelt fremtidig utbedringsbehov av infrastruktur til mindre 

områder.   

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.08.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

 

saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Arkivsaksnr.: 15/9847-37   Arkiv: GNR 284/95  

 

Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Klage på godkjenning - Bygging 

av tilbygg Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

50/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til delegert vedtak, delegasjonssak nr: 

454/16, tidligere politisk saksfremlegg og vedtak i sak 77/16 og 19/17, til Fylkesmannenn i 

Buskeruds uttalelse i oversendt klagesak, datert 08.06.2017, til klage fra nabo, Hendrikus T. 

A. t'Hart og Mari-Anne Linnea Lien, mottatt 13.07.2017, til kommentar fra tiltakshaver, Ingrid 

Braaten, mottatt 15.08.2017 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra t'Hart og Lien tilsier at vedtaket i sak 

19/17 skal omgjøres. 

2. Ringerike kommunes vedtak opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

 

- Ingrid Braaten, Karjolveien 17, 3531 KROKKLEIVA 

- Mari-Anne Linnea Lien og Hendrikus T.A. t'Hart, Ådalsveien 537, 3525 HALLINGBY 

- Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at klage fra nabo, med anmodning om avslag av tiltaket i sin helhet, ikke 

tas til følge. Saken blir deretter å sende til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

For sakens bakgrunn vises det til saksfremlegg og protokoll til sak 77/16 - bygging av tilbygg, 

behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016 og til saksfremlegg i sak 

19/17 - klage på vilkår om riving og klage på godkjenning, behandlet i Hovedutvalg for miljø- 

og arealforvaltning 06.03.2017. I saksfremlegg til sak 77/16 skrev rådmannen følgende: "Det 

er søkt om tillatelse til flere mindre tiltak som er oppført på eiendommen gnr./bnr. 284/95. 

Tiltakene omfatter terrasse, do-rom og et lekehus som brukes til vedbod. I do-rommet vil det 
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brukes en utedoløsning som ikke utløser krav om utslippstillatelse. Tiltakene krever 

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5".  

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok 05.09.2016 å gi dispensasjon for bygging 

av terrasse, do-rom og vedbod på eiendommen gnr/bnr 284/95. Det ble samtidig stilt vilkår om 

riving av eksisterende utedo.  

 

06.03.2017 behandlet Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning klage fra tiltakshaver på 

vilkår om riving av utedo, samt klage fra nabo som går ut på at tiltaket ikke bør godkjennes i 

sin helhet. Hovedutvalget tok tiltakshavers klage til følge og frafalt vilkår om riving av utedo 

forutsatt at utedoen omgjøres til bod når ny toalettløsning er på plass. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen viser til saksfremlegg i sak 77/16 og saksfremlegg i sak 19/17 hvor det opplyses at 

deler av informasjonen i saken er unntatt offentlighet etter offentleglova § 13. Opplysningene 

som er unntatt offentlighet er i tidligere saksfremlegg vurdert å ikke være relevant for 

avgjørelse av saken. Det er også i grunnlaget for dette saksfremlegget dokumentasjon som er 

unntatt offentlighet og dermed ikke er vedlagt i saken. Relevante opplysninger i 

dokumentasjon unntatt offentlighet er referert i saksfremlegget. Opplysninger gitt i dette, og 

tidligere saksfremlegg vurderes å være tilstrekkelig for å behandle saken forsvarlig, rådmannen 

står fortsatt ved denne vurderingen. 

 

På bakgrunn av Hovedutvalgets vedtak i sak 19/17 ble det i brev, datert 10.03.2017, sendt 

melding om politisk vedtak til tiltkshaver Braaten og nabo Lien og t'Hart, til orientering. Saken 

ble deretter oversendt Fylkesmannen i Buskerud i eget brev 10.03.2017.  

 

Fylkesmannen i Buskerud uttalte seg i saken i brev datert 07.06.2017 hvor det ble vist til at 

Hovedutvalget i sak 19/17 fattet nytt enkeltvedtak i saken ved at tiltakshavers klage ble tatt til 

følge og vilkår om riving av utedo frafalt. Parter eller andre med rettslig klageinteresse skal ha 

adgang til å påklage vedtaket, kommunen hadde ikke gitt klageadgang på nytt enkeltvedtak i 

saken. Fylkesmannen kom derfor til at saken måtte returneres for videre behandling i 

kommunen. Partnene ble underrettet om klageadgang på Hovedutvalgets vedtak 06.03.2017 i 

brev, Melding om klageadgang politisk vedtak, som ble sendt 22.06.2017. 

 

Klage fra nabo Mari-Anne Linnea Lien og Hendrikus T.A. t'Hart; 

13.07.2017 mottok byggesaksavdelingen e-post med vedlagt klage fra nabo, klagen er rettidig 

fremsatt. Slik rådmannen oppfatter klagen er den primære anførelsen at tiltakene det er søkt 

om skal avslås i sin helhet. Begrunnelsen for den primære anførelsen er at hytten ifølge Lien og 

t'Hart fortsatt benyttes som helårsbolig. Videre oppfattes det som at det foreligger et 

subsidiært krav fra klager om at utedo må rives. Begrunnelsen for kravet er at vedbod ikke 

brukes til oppbevaring av ved, at utedoen ikke har tilstrekkelig størrelse til lagring, at det ikke 

er nødvendig med oppbevaring av hageutstyr og at utedoen er skjemmende. 

 

Orientering om klage, med kopi av klagen, ble oversendt tiltakshaver i brev datert 28.07.2017. 

På grunn av ferieavvikling ble det satt frist til 25.08.2017 for å komme med kommentar. 

 

Kommentar fra tiltakshaver til klage fra nabo: 

Kommentar til klage fra nabo ble mottatt som vedlegg i e-post 15.08.2017. Tiltakshaver 

kommenterer her blant annet at hun ikke bor på hytten.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er behandlet politisk av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i sak 77/16, 

05.09.2016. På bakgrunn av Hovedutvalgets vedtak ble det i delegasjonssak 454/16, datert 

23.09.2016, gitt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 og det ble gitt 

tillatelse til bygging av tilbygg.  

 

Etter klage fra nabo og tiltakshaver ble saken igjen behandlet politisk av Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning i sak 19/17, 06.03.2017. 

 

For øvrig vises det til tidligere saksfremlegg i sak 77/16 hvor rådmannen skrev:" Rådmannen 

har ikke funnet tidligere behandlinger og vedtak som anses relevante for denne saken, da den 

anses å være av lokal karakter". 

  

Forholdet til overordnede planer 

Det vises til saksfremlegg i sak 77/16 hvor rådmannen skrev: "Det er ingen reguleringsplan 

for området, og eiendommen reguleres dermed av kommuneplanen. I kommuneplanen er 

området markert som LNF-område.  

 

Etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1 andre ledd fremgår det at «Oppføring av ny bolig- 

eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av slik bebyggelse, samt 

fradeling til slikt formål.».  

 

Det er også en veiledende tekst til kommuneplanbestemmelsene, denne er ikke juridisk 

bindende men gir nyttig veiledning til hvordan bestemmelsene skal forstås. Her fremgår det at 

«Dersom det gis dispensasjon for å utvide hytter, skal ikke samlet størrelse bli større enn 

totalt 100 m2 T-BYA. Maksimal størrelse for frittliggende uthus er på inntil 20 m2 T-BYA.»  

 

Fritidsboligen befinner seg i underkant av 60 meter fra strandlinjen ved Sperillen, og 

kommuneplanbestemmelsen § 5 om byggeforbud i 100m-sonen fra vassdrag kommer også til 

anvendelse. I den veiledende teksten til bestemmelsene står det at «Dersom det gis 

dispensasjon i områder langs vann og vassdrag for å utvide hytter, skal total hyttestørrelse 

etter utvidelsen ikke blir større enn 50 m2 T-BYA, og tilsvarende vedrørende uthus på inntil 

10 m2 T-BYA»". 

 

Juridiske forhold  

Det vises til rådmannens vurdering i sak 77/16: " Det er søkt om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5.  

 

For å gi dispensasjon kreves det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, ikke 

«blir vesentlig tilsidesatt» og at «fordelene ved å gi dispensasjon [er] klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering», jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

Hensynene bak kommneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 er å verne om landskaps-, natur- og 

friluftsverdiene. I 100 m-beltet har man særlig strenge regler for å sikre allmennhetens 

tilgang til vannet, og de spesielle friluftsverdiene som finnes her". 
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Alternative løsninger 

Rådmannen finner ikke å anbefale alternative løsninger i saken. Det foreligger motstridende 

partsinteresser i saken og omgjøring av tidligere vedtak vil føre til ytterligere forsinkelse. 

Dersom Hovedutvalget kunne tenke seg å gjøre endringer i tidligere vedtak, er det rådmannens 

anbefaling at forslag til endringer oversendes som merknader til Fylkesmannen i Buskerud i 

forbindelse med oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse.  

 

Rådmannens vurdering 

Det er i denne saken klaget på godkjenning av tiltak. Rådmannen vil først svare på naboenes 

merknader når det gjelder primær anførsel om avslag på søknad om tiltak fordi hytten benyttes 

som helårsbolig. Nabo har i klagen pekt på ulike forhold rundt bruk av hytten til støtte for sitt 

syn om at hytten ikke benyttes som fritidsbolig men som helårsbolig. Tiltakshaver har i sin 

kommentar til klage tilbakevist at hytten benyttes som bolig.  

 

Rådmannen har tidligere i saksfremlegg 19/17 skrevet følgende om naboens anmerkning rundt 

bruk av fritidseiendommen: "Når det gjelder klage fra nabo hvor det anføres at "søknaden 

burde avslås i sin helhet fordi bruken av hytta ikke er i overenstemmelse med bruk av 

fritidseiendom", vises det til saksfremlegg i sak 77/16 hvor det presiseres "at man ikke har 

mulighet til å avslå en søknad alene fordi man mistenker at det senere vil foregå ulovlig bruk 

av eiendommen". Rådmannen står ved sin vurdering i saksfremlegg i sak 77/16 vedrørende 

eventuell ulovlig bruk av fritidseiendom som bolig hvor det blant annet er vist til at "man ikke 

har mulighet til å avslå en søknad alene fordi man mistenker at det senere vil foregå ulovlig 

bruk av eiendommen" og at "Rådmannen er enig i nabo Hart om at det er uheldig å 

godkjenne tiltak på en eiendom som brukes ulovlig som bolig. Slik saken står nå har 

imidlertid Braaten fremlagt leiekontrakt som hennes bevis på at hun ikke lenger bor på 

eiendom med gnr/bnr 284/95. Hverken Braaten eller Taher er lenger bostedsregistrert i 

Ådalsveien 539. Rådmannen ser det slik at man ikke bør avvise søknaden med begrunnelse at 

hytta brukes ulovlig som bolig, uten å ha klare bevis for dette". Slik rådmannen ser saken, har 

det ikke skjedd noen endring i situasjonen fra forrige saksfremlegg da ingen er oppført med 

folkeregistrert adresse på eiendommen gnr/bnr 284/95". Rådmannen står fortsatt ved de 

vurderingene som tidligere er gjort i saken. 

 

Når det gjelder naboens subsidiære krav om riving av utedo er det anført til støtte for kravet 

blant annet at vedbod ikke brukes til oppbevaring av ved men som lager og at utedo ikke har 

tilstrekkelig plass til lagring av ulike ting som ligger på tomten. Tiltakshaver har ikke 

kommentert krav om riving i sin kommentar til klagen. Rådmannen ser at en utedo på ca. 2 m² 

ikke gir stor lagringsplass til f.eks. dekk, gressklipper og annet som nevnes i klagen. Det vises 

ellers til vurderingen i sak 19/17, hvor rådmannen skrev: "Etter ny gjennomgang av saken, 

finner rådmannen at vilkår om riving av eksisterende utedo bør frafalles. Tiltakshaver har 

behov for lagringsplass ut over frittstående vedbod på 5,8 m² og vil avslutte bruken av 

eksisterende utedo når ny toalettløsning er på plass. Det vurderes at eksisterende utedo har 

liten betydning når det gjelder LNF-verdiene i området. Sammenlignet med bebyggelsen på 

nærliggende eiendommer har aktuell eiendom lite bebyggelse og det vurderes at eksisterende 

utedo har liten virkning for området når det gjelder grad av privatisering. Bygningen er i dag 

plassert ca. 6 m fra nabogrense og nabo har to bygg registrert som garasjeuthus/anneks mot 

eiendommen gnr/bnr 284/95. Å tillate tiltakshaver å beholde bygningen vurderes dermed ikke 

å virke sjenerende med hensyn til nabo. At bygning til eksisterende utedo beholdes og 

omgjøres til bod ses heller ikke å ha negative konsekvenser for miljø, øvrige naboer, sikkerhet 
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og tilgjengelighet. Rådmannen forutsetter at eksisterende utedo avsluttes og omgjøres til bod 

når ny toalettløsning er på plass". Rådmannen står ved vurdering i saksfremlegg 19/17 og 

finner ikke grunn til å endre vedtaket når det gjelder å frafalle krav om riving av utedo. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er fremkommet nye momenter av betydning i saken, som tilsier 

at vedtaket i sak 19/17 bør endres. Den samlede vurderingen er etter dette at klagen ikke bør 

tas til følge og Hovedutvalget anbefales å opprettholde vedtak i sak 19/17. 
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Vedlegg 

Dokumenter merket * er vedlagt til saksfremlegget. 

 

*Søknad uten ansvar - Bygging av tibygg (15/9847-1) 

- Søknad om dispensasjon 

- Nye planer 

- Nåværende forhold 

- Nabovarsel 

*Tegninger 

*Situasjonsplan 

 

*Kartutsnitt kommuneplan 

 

*Saksfremlegg, 77/16: Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Bygging av tilbygg (15/9847-13) 

- Plantegninger 

- Bilder, e-skatt 

- Situasjonsplan 

 

*Saksprotokoll, 77/16: Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Bygging av tilbygg (15/9847-15) 

 

*Søknad uten ansvar - Bygging av tilbygg - Dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 

2.1 og § 5, byggeforbud (15/9847-17) 

 

*Saksfremlegg, 19/17: Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Klage på vilkår om riving og klage 

på godkjenning - Bygging av tilbygg (15/9847-25) 

- Søknad uten ansvar - bygging av tilbygg 

- Plantegninger og fasadetegninger 

- Situasjonsplan 

- Kartutsnitt kommuneplan 

- Saksfremlegg sak 77/16 

- Saksrotokoll sak 77/16 

- Melding om politisk vedtak 

- Klage på vedtak - bygging av tilbygg 

- Vedrørende klage 

 

*Saksprotokoll, 19/17: Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Klage på vilkår om riving og klage 

på godkjenning - Bygging av tilbygg (15/9847-28) 

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Weber 
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Arkivsaksnr.: 17/2001-4   Arkiv: K01 &18  

 

Søknad om dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark og 

vassdrag, Fossen Friluft  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

51/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 og forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 pkt.a,b og f, gis Fossen Friluft 

dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark og vassdrag på følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder transport av personer og utstyr til egne tiltak, ikke ervervskjøring. 

2. Tillatelsen gjelder ett år. 

3. Det skal føres kjørebok 

4. Ferdsel skal skje på traseer i henhold til innsendt søknad 

Med hjemmel i Markalovens § 15, gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme 

tidsrom.   

 

  

 

Sammendrag 

Fossen Friluft v/ Ida Grindland søker om dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark og 

vasdrag ut fra tre ulike behov; frakt av personer med nedsatt funksjonsbehov(18 turer) til 

Ringkollen/ ut på Øyangen, frakt av utstyr til plass nord for Ringkollstua(17 turer) og frakt av 

materiell og utstyr til hytter(ervervskjøring). All omsøkt kjøring oppgis å være med 

ATV/snøscooter i Ringkollen-Øyangen-området.  

Sett fra rådmannens ståsted, er det positivt at det tilbys naturopplevelser for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. Rådmannen anbefaler derfor at det, som en prøveordning, gis 1 års 

dispensasjon fra motorferdselforbudet til dette tiltaket. Når det gjelder ervervskjøring, 

foreligger det i dag to tillatelser til dette formålet. Rådmannen anser at det er et tilstrekkelig 

tilbud av slike tjenester i området, og at det derfor ikke gis dispensasjon til dette formålet. 

 

Beskrivelse av saken 

Fossen Friluft ønsker å legge til rette for naturopplevelser for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Aktuelle lokaliteter å komme seg til, er Ringkolltoppen, opparbeidet plass nord 

for Ringkollstua og øyer i Øyangen. For at denne brukergruppen skal kunne komme seg ut fra 

bilvei, er de avhengig av transport. Da Fossen Friluft også tilbyr hytteservice i området, søkes 

det og om motorisert ferdsel i den sammenheng. 
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Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag m/ forskrifter. 

Da Ringkollen og Øyangen ligger innenfor Marka, kommer også markalovens § 10 til 

anvendelse. 

 

 

Alternative løsninger 

1. Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark § 1 og lov om naturområder i Oslo og 

nærliggende kommuner(Markaloven) § 10, imøtekommes ikke Fossen frilufts søknad 

om dispensasjon om motorferdselforbudet i utmark og vassdrag, da det vil gi økt 

motorisert område som ligger innenfor Marka og området er mye brukt til rekreasjon, 

mosjon og friluftsliv. 

 

2. Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 og forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 pkt.a,b og f, gis Fossen Friluft 

dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark og vassdrag på følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder transport av personer og utstyr til egne tiltak og ervervskjøring. 

2. Tillatelsen gjelder ett år. 

3. Det skal føres kjørebok 

4. Ferdsel skal skje på traseer i henhold til innsendt søknad 

Med hjemmel i Markalovens § 15, gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for 

samme tidsrom.   

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringkollen-området ligger innenfor Marka, og er et område som blir mye brukt til rekreasjon, 

mosjon og friluftsliv, året rundt. En økt motorisert ferdsel kan derfor virke forstyrrende på 

brukere av området. På den annen side er det positivt at personer med nedsatt funksjonsevne 

gis anledning til å komme seg ut i naturen.  

 

Ervervskjøringen det søkes om, vurderes til å være tilstrekkelig dekket av de tillatelsene som 

allerede foreligger i dag. Med tanke på at motorisert ferdsel i utmark, og særlig innenfor 

Marka, skal reguleres og holdes på et minimum, mener rådmannen at det ikke er behov for 

enda en tillatelse til ervervskjøring i området. Likevel ser rådmannen at det for Fossen Friluft 

hadde vært ønskelig med en slik tillatelse for å kunne ha et tilbud til hytteeiere, og dermed ha 

en ekstra inntektskilde til sin drift. 

 

Ut fra en samlet vurdering mener rådmannen at kjøring forbundet med å få mennesker med 

nedsatt funksjonsevne ut i naturen, har såpass store positive virkninger for aktuelle 

brukergrupper, at dispensasjon bør gis. Rådmannen foreslår ett års tillatelse som en 

prøveordning.  

 

Ervervskjøring i området vurderes til å være tilfredsstillende dekt i dag, og søknad om 

dispensasjon fra motorferdselforbudet i denne sammenhengen anbefales derfor ikke innvilget. 
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Vedlegg 

Søknad om dispensasjon, med kart over traseer 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 17/2965-2   Arkiv: V72 &13  

 

Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om skogbehandling og 

skogdrift i Oslo og nærliggende kommuner  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

52/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift om 

skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner(markaforskriften), men med 

følgende merknader: 

1. Klagebehandling bør skje gjennom egen fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus. 

2. §3, 4. ledd, siste setning bør lyde: «Som særlege grunnar er mellom anna å rekne fare 

for insekt- eller soppangrep, samt klimaskader». 

 

Ringerike kommune støtter ikke Landbruks- og matdepartementets forslag til endring i 

forskrift av 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier(landbruksveiforskriften), da vi mener klagebehandling bør skje gjennom egen 

fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

  

 

Sammendrag 

Landbruks- og matdepartementet(LMD) har sendt ut høringsforslag til ny markaforskrift, og 

endring i forskrift av 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier(landbruksveiforskrift). Høringsfrist er 7. oktober 2017. LMD sier i sitt 

høringsbrev, at det er stor overlapping mellom Skogbrukslova, forskrift for berekraftig 

skogbruk og Norsk PEFC skogstandard, angående restriksjoner og begrensninger for 

skogbruksaktivitet innenfor Marka. For å forenkle markaforskriften, foreslås det derfor å ta ut 

reguleringer som er ivaretatt i annet regelverk. LMD´s forslag om at kun hogster over 10 dekar 

skal meldes inn til kommunen vil gi mindre byråkrati, og kommunen kan unnlate å bruke 

unødig tid på kurante saker. Rådmannen anser forslaget som fornuftig, og anbefaler derfor å 

støtte LMD´s forslag til ny markaforskrift.  

Når det gjelder klagebehandling i saker innenfor Marka, er rådmannen av den oppfatning at 

klagen bør behandles hos den respektive fylkesmann, alternativt sendes rett til Fylkesmannen i 
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Oslo og Akershus. Dette gjelder både forslag til ny Markaforskrift og til endring i 

Landbruksveiforskriften.  

 

 

Bakgrunn  

Dagens forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende 

kommuner(markaforskriften), er fra 2. april 1993. Det er i dag meldeplikt for all 

tømmerhogst(ikke tynning) innenfor Marka. Kommunen må godkjenne hogst, og evt sette 

begrensninger, før hogst kan settes i gang. Både skogbrukslova, bærekraftforskriften og Norsk 

PEFC skogstandard har kommet til, eller har blitt endret siden Markaforskriften ble innført. 

Ved en gjennomgang av Markaforskriften, ser man at hensyn og reguleringer av skogsdrift er 

ivaretatt av annet regelverk, og at det dermed ligger til rette for en forenkling av forskriften. 

 

 

Juridiske forhold  

Skogbehandling og skogsdrift, samt veibygging innenfor Marka reguleres i dag av Skogloven 

m/ forskrifter. 

 

 

Økonomiske forhold 

Den foreslåtte endringen i forskriften vil kunne gi mindre kostnader for kommunen, da det ikke 

lenger vil være nødvendig i samme grad, å befare skogbestand i felt, før tillatelse til hogst gis. 

 
Behov for informasjon og høringer 

LMD har sendt saken på høring til alle aktuelle parter som erfaringsmessig har interesse av 

skogbehandling, skogsdrift og bygging/opprusting av landbruksveier innenfor Marka. 

 

Alternative løsninger 

1. HMA anser dagens gjeldende Markaforskrift og Landbruksveiforskrift som 

tilfredsstillende, og støtter derfor ikke en endring i disse forskriftene. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er fornuftig med en ny Markaforskrift. Gjeldende forskrift har fungert 

siden april 1993. LMD´s forslag til ny forskrift vil gi betydelig mindre byråkrati for næringens 

utøvere, og det vil kunne gi mindre kostnader for kommunen. Dersom foreslåtte endringer 

vedtas, vil det føre til at det kun fattes vedtak i saker som kommunen anser det nødvendig å 

sette begrensninger ved en hogst.  

Når det gjelder evt. klagebehandling av vedtak etter både Markaforskrift og 

landbruksveiforskrift, ser rådmannen at det kan være en fordel med kun Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus(FMOA) som klageinstans. Det vil bidra til likebehandling i størst mulig grad. 

Samtidig vil forslaget om at en klage først skal sendes til egen Fylkesmann for uttalelse, før 

saken går videre til FMOA, gi en lengre saksbehandlingstid i klagesakene. Ut fra dette ville det 

vært mer rasjonelt at kommunen sender klagesaker til egen fylkesmann for videre behandling. 

Rådmannen viser for øvrig til vedlagte høringsbrev og høringsnotat fra LMD. 

  

 

Vedlegg 
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Høringsbrev med høringsnotat. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 16/3800-17   Arkiv: GNR 310/8 

311/3 311/4 311/5 3116  

 

Klage vedr avslag på konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 

310/8 og gnr/bnr 311/3, 4, 5 og 6 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunen opprettholder sitt vedtak, fattet i HMA 03.04.2017, og oversender saken til 

Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling. 

 

  

 

Sammendrag 

Haakon Johan Bjørum har klaget på Ringerike kommunes avslag på konsesjon til Bjørum 

Trading AS for kjøp av eiendommene Haverstingen skog, gnr 310/8 og andeler i Bråtakollen 

skog, gnr 311/3,4,5 og 312/6. Klagen ble sendt direkte til Fylkesmannen i Buskerud, som har 

sendt klagen tilbake til Ringerike kommune for behandling av klagen.  

 

Innehaver av Bjørum Trading AS ønsker å samle eiendommene og dagens fire hjemmelshavere 

til en hjemmelshaver. Det foreligger ikke avtale om kjøp eller søkt konsesjon på erverv av de 

andre andelene i sameiet, og kan dermed ikke tillegges stor vekt i vurderingen av søknaden. 

Ved å gi konsesjon vil antall andelseiere dermed kun reduseres til tre, i tillegg til at man vil få 

et AS inn i sameiet som en eierpart. Rådmannen kan ikke se at dette skulle by på fordeler i 

forhold til tradisjonelle eierformer, der konsesjonssøker hadde vært en fysisk person som eier 

og drifter eiendommene. Et AS som eierpart inn i et sameie vurderes heller som en negativ 

utvikling for eiendommen da antall eiere potensielt vil kunne øke.  

 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger i saken som tilsier en 

imøtekommelse av klagen. Rådmannen er derfor av den oppfatning at kommunens tidligere 

vedtak opprettholdes, og at saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling. 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er tidligere behandlet i HMA, sak 28/17, den 03.04.2017. 
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Alternative løsninger 

Klagen tas til følge, og med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 gis det 

konsesjon til Bjørum Trading AS for kjøp av eiendommene Haverstingen skog, gnr/bnr 

310/8,9 og andeler i Bråtakollen skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 i Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av den oppfatning at det er uheldig å få et AS inn som en eierpart i et sameie. 

Bakgrunnen for dette er konssjonslovens § 9 annet ledd at konsesjon «i alminnelighet ikke skal 

gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antall sameiere øker».  

 

Ved overdragelse til et AS vil antall sameiere kunne øke. Aksjeselskapsformen innebærer at det 

ikke er noen kontroll fra landbruksmyndighetene med hvem som står ansvarlig for driften av 

eiendommene eller antall eiere.  

 

Dersom ervervet i realiteten hadde medført en reduksjon av antall hjemmelshavere fra fire til 

en, og dermed oppløsning av sameiet, ville ervervet medført klare fordeler. Om Haakon Johan 

Bjørum personlig hadde søkt konsesjon ville man også kunne redusert antall eiere i sameiet ved 

hans kjøp av Kristin Merethe Refsum Bjørums andel. Dette ville vært en driftsmessig bedre 

løsning for eiendommen. Ved selskapets erverv av andeler i sameiet vil antall sameiere 

potensielt kunne økes da antall eiere i et AS ikke er regulert av noe lovverk. 

 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger i saken, som skulle tilsi at klagen 

imøtekommes. Rådmannen anbefaler derfor at kommunens vedtak av 03.04.2017 

opprettholdes, og at klagen oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling. 

 

Rådmannen viser for øvrig til vedlagte saksframlegg med vedlegg, som ble utarbeidet til 

HMA´s forrige behandling av saken. 

 

Vedlegg 

Saksframlegg med vedlegg av 28.02.2017 

Klage fra Haakon Johan Bjørum 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  54/17 

Side 35 av 67   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/2644-2   Arkiv: GNR 265/1  

 

Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 265/1 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

54/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Sfph AS for 

kjøp av eiendommen Kolkinn gnr. 265 bnr. 1 på følgende vilkår: 

1. Det skal være virksomhet på eiendommen knyttet til behandling av mennesker med 

psykiske lidelser, rusproblemer eller lignende så lenge Sfph AS er eier. 

 

  

Sammendrag 

Sfph AS søker om konsesjon på erverv av eiendommen Kolkinn gnr/bnr 265/1. Formålet med 

ervervet er at Borger AS kan etablere et behandlingstilbud til brukere med særlige utfordringer 

innen psykiske lidelser og rus. 

 

Konsesjonsloven åpner opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar dersom 

dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. Rådmannen mener at denne saken er en 

av de tilfeller hvor det vil gi klare fordeler å innvilge til aksjeselskap. Det legges vekt på at 

Sfph AS med sin virksomhet vil være mer gagnlige for samfunnet enn et mer tradisjonelt eier- 

og bruksforhold ved at det etableres et viktig behandlingstilbud og flere arbeidsplasser. Det 

vektlegges at ervervet også kan bidra til å sikre en fremtidig landbruksdrift på eiendommen, og 

at eiendommens mange bygninger kanskje sikres et bedre vedlikehold. 

 

Rådmannen anbefaler at det gis konsesjon til Sfph AS med vilkår om at det skal finnes et 

behandlingstilbud innen psykiatri, rus eller lignende så lenge Sfph AS er eier av eiendommen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Sfph AS søker om konsesjon på erverv av eiendommen Kolkinn gnr/bnr 265/1. Eiendommen 

består i følge Gårdskart av totalt 941 dekar, hvorav 127 daa fulldyrka mark og 772 daa 

produktiv skog. Av bebyggelse finnes våningshus, driftsbygning, stabbur, redskapshus, smie, 

grisehus, sommerfjøs, skogshytte, stue m/liten driftsbygning og hytte m/uthus. Med unntak av 

våningshuset som er oppgitt å ha god teknisk tilstand, er alle bygninger i middels eller dårlig 

forfatning. Flere bygninger har liten eller ingen verdi i dagens landbruksdrift. 

 

Sfph AS er et aksjeselskap som har som formål å eie og drive Borger AS. Borger AS er en 

institusjon med aktivitet innen psykisk helsevern for voksne, og har i dag 25 brukere og 73 
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ansatte i Ringerike kommune. Det vises til tilleggsopplysninger gitt i søknad i vedlegg 1, og e-

post til saksbehandler i vedlegg 4 for nærmere beskrivelse av Sfph AS og Borger AS. 

 

Bakgrunnen for å kjøpe landbrukseiendommen Kolkinn er å kunne utvide Borgers 

tjenestetilbud til brukere med særlige utfordringer i forhold til diagnose og rusproblematikk. 

Det ønskes å kunne tilby en mulighet til skjermet beliggenhet og nærhet til landbruk og natur, 

da dette erfaringsmessig har vist å være meget positivt i behandling av mennesker i denne 

brukergruppen. 

 

Konsesjonssøknaden beskriver en 5-års plan for landbruksdriften. Skogen vil driftes av 

erverver fra første dag. Jorda vil i første omgang leies ut, med en gradvis overtakelse av 

driften. Det planlegges et i første omgang begrenset dyrehold. Det opplyses at det blant dagens 

ansatte finnes personer med solid landbrukserfaring. 

 

Eiendommen er ervervet for kr 5 900 000,-, mens landbrukstaksten anslår en pris på kr 

5 285 000,-. I kjøpekontrakten (vedlegg 3) er det spesifisert at hvis konsesjon ikke kan gis med 

oppgitt kjøpspris, kan selger kreve at avtalen fortsatt skal gjelde, men med den pris 

landbruksmyndighetene anser som høyeste aksepterte konsesjonspris. 

 

Juridiske forhold  

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

formål er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern 

om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for 

samfunnet. Loven nevner spesielt framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet 

for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser og 

hensynet til bosettingen. 

 

Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med 

begrenset ansvar.  

 

Kommunen kan sette slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle påkreves av hensyn til de formål 

loven skal fremme. 

 

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

punkt 5.1, om lovens formål, virkeområde og virkemidler, vises det til hensynene som skal 

tilgodeses under § 1. Det vises til uttrykket bl.a., som betyr at det ikke er foretatt noen 

fullstendig opplisting i formålsparagrafen, og at også andre hensyn kan vektlegges hvis de 

bidrar til å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og 

bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. 

 

Videre presiseres det at konsesjonsloven ikke er en spesifikk landbrukslov som ensidig skal 

tilgodese landbruksnæringen interesser. Hensynet til landbruksnæringen er en del av helheten, 

og hensynet må veies mot andre hensyn. 

 

Under punkt 8.2.9. er selskaper med begrenset ansvar omtalt. Det er et nasjonalt mål at 

landbrukseiendommer i størst mulig grad skal eies av fysiske personer som selv bebor og driver 

eiendommene, da dette har vist seg å være en stabil og rasjonell driftsform. Konsesjonsloven § 

9 tredje ledd åpner likevel opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar 

dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer.  
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En søknad kan ikke avslås ut fra et generelt ønske om at aksjeselskaper ikke bør få konsesjon. 

Det må sees hen til den påregnelige utviklingen av forholdene på eiendommen i tida fremover 

med den aktuelle eierformen. 

 

Alternative løsninger 

Hvis HMA mener at det ikke gir noen klare fordeler å innvilge konsesjon til aksjeselskap i 

denne saken, kan et vedtak se slik ut: 

 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 avslås konsesjon til Sfph AS for kjøp av 

eiendommen Kolkinn, gnr. 265 bnr. 1. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Konsesjonsloven har som formål å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsareal, 

og eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Videre er det ønskelig at det i 

størst mulig grad er fysiske personer som bebor og driver eiendommene. Konsesjon kan gis til 

aksjeselskaper hvis det gir klare fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. 

 

Ringerike kommune har tidligere avslått søknader om konsesjon til aksjeselskaper, nettopp 

fordi det ikke har vært noe som tilsa at det ville gi klare fordeler i forhold til de hensyn loven 

skal ivareta. I denne saken driver selskapet som søker konsesjon med en helt spesiell drift som 

på flere måter er gagnlige for samfunnet og for Ringerike kommune. Det vil være naturlig at 

disse hensynene vektlegges i behandling av søknaden.  

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 

landbrukseiendommer. Disse er:  

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og  

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

 

Listen er ikke uttømmende, og andre forhold kan vektlegges hvis de er relevante for 

konsesjonslovens formål. 

 

1. Prisen 

Kjøpesum er oppgitt til kr 5 900 000,-. Vedlagt landbrukstakst har prissatt eiendommen til kr 

5 285 000,-.  

 

I taksten er jordressursen prissatt til kr 4 375,-/ dekar. Prisen tar utgangspunkt i 

grasproduksjon. Jorda på Kolkinn er for det meste godt arrondert, og har i følge Kilden svært 

god kvalitet som også er egnet til kornproduksjon. Rådmannen går ut i fra at minst halvparten 

av jorda på eiendommen er egnet for matkorn. Gjennomsnittsavling for korn i Buskerud ligger 

på ca. 500 kg/daa, som gir et beregnet dekningsbidrag på ca. 450 kr/daa. Dette gir en jordverdi 

på opptil kr 11 250,-. Gjennomsnittsjordpris på eiendommen blir da kr 7813,-. Samlet verdi 

som kan aksepteres for dyrket mark: kr 990 000,-. 

 

Bolighuset på eiendommen har blitt påkostet betydelig de senere år, bl.a. kjøkken og hele 2. 

etasje. Huset er på over 300 m2. Med boverdi er huset prissatt til kr 2 200 000,- i taksten. Det 
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er ikke spesifisert hvor stort beløp som er gitt i boverdi. Maksimal boverdi som kan tillegges 

ved prisvurdering av bebygd eiendom er i følge rundskriv M-1/2010 kr 1 500 000,-. På 

grunnlag av beliggenhet på det sentrale Østlandet, med ca. 1 times kjøring til Oslo og 

Drammen, er det ikke urimelig å tillegge en boverdi på opp til kr 700 000,- på omsøkt 

eiendom. På grunnlag av våningshusets størrelse og teknisk tilstand settes en teknisk verdi på 

kr 1 800 000,-. Høyeste pris som kan aksepteres på våningshuset inkludert boverdi blir da kr 

2 500 000,-. 

 

Det er ingen øvrige kommentarer til vedlagt landbrukstakst. 

 

Rådmannen mener på bakgrunn av dette at oppgitt kjøpesum ligger innenfor hva som kan 

godkjennes.  

 

2. Hensynet til bosettingen i området 

Da erverver er et aksjeselskap vil det ikke være aktuelt å sette vilkår om personlig boplikt. 

Formålet med ervervet er å kunne tilby bo- og behandlingsalternativ til mennesker med 

psykiske lidelser, og det vil dermed være personer som er bosatt på eiendommen til enhver tid. 

 

3. Driftsmessig løsning 

Eiendommen vil forbli uendret i forhold til størrelse og utforming ved ervervet, og 

landbruksdriften vil bli ivaretatt med dyrehold og grasproduksjon på samme måte som i dag. 

 

Ved erverv vil ny eier av eiendommen være et aksjeselskap. Aksjeselskapsformen vil innebære 

at det ikke blir noen kontroll fra landbruksmyndighetene med antall eiere eller hvem som er 

ansvarlige for driften. Erfaring tilsier at det er mest gunstig at landbrukseiendom eies av fysiske 

personer som drifter eiendommene og dette anses som en stabil og rasjonell eierform, som 

omtalt i Rundskriv M2-/2009, punkt 8.2.9. 

 

Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 

lønnsomhet. Med dagens landbruk og krav til effektivisering, er ikke 127 dekar fulldyrket mark 

å anse som et stort ressursgrunnlag. Dette vil dog være avhengig av driftsform. Arealene på 

Kolkinn har tidligere hovedsakelig vært brukt til grasproduksjon, men en del av arealet kan nok 

også være egnet til matkorn. De fleste landbruk av denne størrelse vil være avhengig av leid 

areal, spesialisert drift eller tilleggsnæringer for å kunne leve av landbrukseiendommen alene. 

Skogressurser vil ofte ha en viktig rolle som «reservekapital» som kan brukes ved nødvendige 

investeringer på eiendommen. På Kolkinn skal det de senere år være tatt ut betydelige mengder 

tømmer, og flybilder bekrefter at det er svært lite hogstmoden skog igjen. Dette gjør 

eiendommen noe mer sårbar. Ved etablering av et behandlingssted for et antall brukere med 

psykiske lidelser kan dette være med på å sikre lønnsomhet, og dermed sikre landbruksdriften 

på eiendommen.  

 

4. Søkers skikkethet 

Erverver er et aksjeselskap, og det er derfor ikke mulig å si noe om kunnskapsnivå i forhold til 

drift av en landbrukseiendom. Det opplyses i søknaden at erverver har tilknytning til personer 

som har god kunnskap om landbruksdrift. Det forventes at erverver sørger for til enhver tid å 

ha personer tilknyttet eiendommen som kan ivareta driften. 
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5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 

Med helhetlig ressursforvaltning menes hvilke virkninger et eierskifte vil få for alle ressurser på 

eiendommen, det være seg jord, skog og bygninger. Ressursene skal disponeres på en slik måte 

at eiendommen i framtiden kan legge grunnlag for drift og bosetting. 

 

Søker beskriver en planlagt drift av jorda og skogen som ivaretar ressursene for fremtidige 

generasjoner. 

 

Eiendommen har et betydelig antall bygninger i varierende stand. Mange av disse bygningene 

har liten betydning for dagens landbruksdrift, og slike bygninger vil gjerne forfalle over tid da 

det ikke er lønnsomt å sette dem i stand. Søker er et aksjeselskap med sunn økonomi, og 

planlegger en drift utover det som er vanlig på en landbrukseiendom. Borger AS vil kanskje ha 

behov for, og kunne se andre bruksområder i, flere av bygningene på eiendommen i forbindelse 

med den planlagte virksomheten. I så tilfelle vil det føre til økt vedlikehold av bygninger og 

dermed være positivt for kulturlandskapet. 

 

Andre hensyn 

Konsesjonslovens formål er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå 

et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 

gagnlige for samfunnet. Formålsparagrafen nevner spesielt en rekke hensyn som skal ivaretas, 

men uttrykket bl.a. åpner for at også andre hensyn kan tillegges vekt. 

 

Ervervet vil gi et behandlingstilbud til en svært sårbar brukergruppe, og virksomheten anses 

som meget samfunnsnyttig. Virksomheten vil også generere et ukjent antall arbeidsplasser i 

kommunen. Rådmannen er av den oppfatning at dette er hensyn som må vektlegges i denne 

saken. 

 

 

Konsesjon skal kun gis til aksjeselskaper hvis dette gir fordeler i forhold til tradisjonelle 

eierformer. Rådmannen mener at denne saken er en av de tilfeller hvor det vil gi klare fordeler 

å innvilge til aksjeselskap. Det legges vekt på at Sfph AS med sin virksomhet vil være mer 

gagnlige for samfunnet enn et mer tradisjonelt eier- og bruksforhold ved at det etableres et 

viktig behandlingstilbud og flere arbeidsplasser. Det vektlegges at ervervet også kan bidra til å 

sikre en fremtidig landbruksdrift på eiendommen, og at eiendommens mange bygninger kanskje 

sikres et bedre vedlikehold. 

 

Det bør settes vilkår om at det skal finnes et behandlingstilbud til personer med psykiske 

lidelser, rusproblemer eller lignende på Kolkinn så lenge Sfph AS er eier av eiendommen, da 

planlagt virksomhet er hovedgrunnlaget for at det innvilges konsesjon til aksjeselskap i denne 

saken. 
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Vedlegg 

1. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 

2. Landbrukstakst 

3. Kjøpekontrakt 

4. E-post med tilleggsopplysninger  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Helgesson 
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Arkivsaksnr.: 16/5576-20   Arkiv: GNR 318/374  

 

Klage - Vedtak om tvangsmulkt Gnr/bnr 318/374 - Stabells gate 1 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

55/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens vedtak om tvangsmulkt (31.5.17), til klagen fra Braathen 

eiendom (18.6.17), brev fra Braathen datert 29.6.17 og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger som tilsier at 

vedtaket om tvangsmulkt bør endres.  

2. Klagen tas ikke til følge. Kommunens vedtak om tvangsmulkt fra 31.5.17 

opprettholdes. Eier av stikkledning må betale påløpt tvangsmulkt og fremtidig løpende 

tvangsmulkt ihht vedtaket inntil pålegget blir oppfylt. 

3. Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf forvaltningsloven § 49, 1.ledd. 

4. Saken sendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

  

Utskrift sendes: 

- Marianne Fic Braathen v/Braathen Eiendom AS 

- Anders Bjerke, v/Bjerke & co. Eiendomsselskap AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Ringerike kommune Utbygging v/Svein Morten Lillevik Westgård 

- Ringerike kommune, Kommunelegen v/fagansvarlig miljørettet helsevern Unni Suther 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune ga i vedtak av 14.12.16 pålegg til Braathen Eiendom AS, som eier gnr/bnr 

318/374 (Stabells gate 1), om å utbedre avløpet etter kloakklekkasje i oktober 2016. Vedtaket 

ble påklagd av Marianne Fic Braathen, på vegne av Braathen Eiendom AS. Verken 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) eller Fylkesmannen tok klagen til følge. 

Rådmannen vedtok i brev av 31.5.17 tvangsmulkt (engangsmulkt på kr 500 000,- fra og med 

1.7.17 og månedsmulkter på kr 50 000,- for hver påfølgende måned pålegget ikke er oppfylt). 

Opprinnelig varslet frist for retting var 15.3.2017, og i skrivende stund er avløpet ennå ikke 

reparert.  

Hovedpoengene i klagen er at eier ønsker å få kloakkledningen reparert, men at hun hindres på 

grunn av ytre forhold, det vil si utfordringer med å få tak i gravefirma og privatrettslig uenighet 

med naboen om å få rehabilitert ledningen gjennom hans kjeller.  
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Rådmannen mener ledningen må repareres snarest, særlig på grunn av opplysninger fra 

Ringerike Septikservice om at den er i enda dårligere forfatning nå enn i 2016. Rådmannen har 

forståelse for at oppdraget er komplisert, og har vært imøtekommende med å stille seg 

disponibel til å ha møter og veilede. Kommunen har også utsatt fristen for pålegget flere 

ganger.  Rådmannen anser det som miljø- og helsemessig uforsvarlig at kloakken fortsetter å 

lekke ut til grunnen, spesielt på grunn av risiko for smittefare (spredning av bakterier, virus og 

parasitter i kloakken) og forekomst av skadedyr i bysentrum. Rådmannen mener derfor, i likhet 

med Fylkesmannens vurdering av klagesaken på vedtak om pålegg, at forholdet er for alvorlig 

til at kommunen kan avvente en løsning på en privatrettslig konflikt. Rådmannen mener også at 

i all den tid eier har visst om det dårlige kloakkforholdet, også etter at hun i vinter fikk vite at 

tilbudet fra Tronrud ikke lenger var gyldig (slutten av mars 2017), så burde det vært mulig å få 

tak i et gravefirma og å sørge for en tilfredsstillende løsning på den privatrettslige konflikten. 

Det er derfor nødvendig at vedtak om tvangsmulkt opprettholdes.  

 

Innledning / bakgrunn 

På bakgrunn av kloakklekkasje i Stabells gate i oktober 2016, fikk eier av eiendommen, 

Braathen eiendom AS, pålegg av kommunen om å utbedre privat stikkledning for avløp 

(vedtak av 14.12.16). Vedtaket ble påklagd av Marianne Fic Braathen, på vegne av Braathen 

Eiendom. Klagen ble behandlet i HMA 6.2.17 (sak 9/17) hvor rådmannens forslag til vedtak 

om å ikke gi klager medhold, ble enstemmig vedtatt. Saken ble endelig avgjort av 

Fylkesmannen, som heller ikke tok klagen til følge (vedtak av 25.4.17).   

 

Etter at fristen for pålegget, 20.4.17, hadde gått ut, fattet kommunen vedtak om tvangsmulkt 

(31.5.17). Vedtaket ble påklaget av Marianne Fic Braathen (brev av 18.6.2017), som i tillegg 

har sendt enda et brev (29.6.17) med orintering om fremdriften.  

I forkant av at vedtak om tvangsmulkt ble fattet, har rådmannen gjennom dialog med Ringerike 

septikservice fått informasjon om at tilstanden på avløpsrøret har blitt ytterligere forverret 

siden videoinspeksjonen i 2016, noe som fører til at avløpsvann renner helt eller delvis ut i 

grunnen.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedinnholdet i klagen fra Marianne Fic Braathen (brev av 18.6.17) er at hun er interessert i 

å rehablitere avløpet, men at hun forhindres av ytre forhold som hun skriver at hun ikke har 

herredømme over, det vil si at hun ikke får tak gravefirma som kan gjøre jobben innen fristen. 

Hun skriver at hun har kontaktet nærmere 100 gravefirmaer, også i distriktene rundt Ringerike, 

men at det på grunn av travle tider er vanskelig å få noen til å ta jobben.  

Videre skriver hun at hun i 2016 ønsket å godta det opprinnelige tilbudet fra Tronrud eiendom 

om å utbedre avløpet, men at hun ikke fikk tak i kommunens prosjektleder på telefon.  

Avslutningsvis i klagebrevet skriver hun hvorfor hun ikke ønsker å pumpe avløpet opp til 

Stabells gate, en løsning som kommunen flere ganger har anbefalt å vurdere. Hun begrunner 

dette med at det vil innebære stor fare for kloakkoversvømmelse hvis strømtilførselen til 

pumpene skulle svikte, og at det vil være fare for komplikasjoner ved lave temperaturer.  

 

Marianne Fic Braathen har også sendt et nytt brev til kommunen i etterkant av klagen. Brevet 

er datert 29.6.17, det vil si etter at klagefristen er gått ut. Innholdet i brevet legges likevel frem 

her, for å sørge for at saken blir så godt som mulig opplyst. Etter hennes ønske legger vi også 

ved vedleggene til brevet, som går mer i dybden på hva som har skjedd i saken.  
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I brevet starter hun med å argumentere for hvorfor hun mener tvangsmulkt ikke er egnet som 

virkemiddel i denne saken. Hun viser til Miljødirektoratets veileder «Bruk av tvangsmulkt (TA 

2758)» fra 2011 pkt 4.2 hvor det står: «Dersom det er tvil om det i det hele tatt er mulig å 

overhold plikten, for eksempel på grunn av mangelfull teknologi eller andre forhold utenfor 

den ansvarliges herredømme, bør ikke tvangsmulkt anvendes». Hun mener at det i denne 

saken er andre forhold utenfor hennes herredømme som gjør at hun ikke får oppfylt kravet. 

Hun viser også til pkt 1.1. i veilederen hvor det står at «Formålet med tvangsmulkten er at den 

ansvarlige for den ulovlige tilstanden skal få en økonomisk motivasjon for å etterleve de 

kravene som er fastsatt.» og pkt 4.3 om at «Tvangsmulkt bør brukes når det etter 

forurensningsmyndighetens skjønn er viktig og nødvendig å bruke et ekstra pressmiddel for å 

få gjennomført de kravene som er brutt eller som et forebyggende tiltak mot framtidige 

overtredelser». Hun skriver at hun ikke trenger økonomisk motivasjon eller et ekstra 

pressmiddel, siden hun selv har interesse av å reparere forholdet og skriver at hun gjør det som 

står i sin makt for å få arbeidet utført. Hun skriver også at tvangsmulktens størrelse er et helt 

uforståelig stort beløp, at det ikke er tatt noe hensyn til den økonomiske situasjonen i Braathen 

Eiendom og at det eliminerer enhver mulighet for å kunne skifte ut avløpsledningen da det ikke 

er økonomi til å betale begge deler. Etter hennes vurdering har ikke Ringerike kommune hatt 

hjemmel i forurensningsloven § 73 til å fastsette tvangsmulkt når man legger til grunn 

anvisningen vist i veilederen til Miljødirektoratet. 

 

Videre ber hun om at klagen gis utsettende virkning. Hun viser til punktet i veilederen hvor det 

står: «Hvis det er fastsatt tvangsmulkt til det opprinnelige forvaltningsvedtaket og dette 

påklages, bør ikke tvangsmulkten iverksettes/innkreves før klagen er endelig avgjort.» 

 

I brevet skriver Marianne Fic Braaten også om den siste utviklingen i saken etter at klagebrevet 

ble sendt inn til kommunen. I slutten av juni hadde hun endelig fått et gravefirma, 

Microtrenching AS, til å utføre jobben. Hun skriver at hun 12.6.17 hadde fått en muntlig 

tillatelse fra Bjerke til å utføre nødvendige arbeider på hans eiendom for å få oppfylt pålegget. 

19.6.2017 inngikk hun avtale med gravefirmaeet Microtrenching AS om utførelse av 

oppdraget. Da de skulle starte arbeidet 26.6.17 skriver hun at Bjerke likevel kom og stanset 

graverne på hans eiendom. Dette resulterte i at gravefirmaet trakk seg fra jobben. Braathen har 

sendt inn dokumentasjon på at hun har gått til retten for å få kreve at ledningen kan gå over 

hans eiendom.  

 

Til sist ber hun om at fristen forlenges til 31.10.2017 slik at hun kan få anledning til å bli enig 

med naboen og få tak i et gravefirrma som kan ta jobben.  
 

Juridiske forhold  

Vedtak om pålegg er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 7, 4.ledd, § 22, 1. og 2.ledd og 

§ 26, 5.ledd. Vedtak om tvangsmulkt er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 73. 

Tilfellet er også å anse som brudd på folkehelselovens bestemmelser.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Klage på vedtak om pålegg om utbedring av avløpet ble behandlet av HMA 6.2.17 (saksnr 

9/17) og endelig behandlet av fylkesmannen 25.4.2017. 

Fylkesmannens vedtok å ikke ta klagen til følge.  
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Økonomiske forhold 

I vedtak om tvangsmulkt er det fastsatt en engangsmulkt som er satt er til kr 500 000,- dersom 

pålegget ikke ble oppfylt innen 1.7.2017. Deretter påløper det en løpende tvangsmulkt på kr 

50 000,- per måned som går inntil kommunen får dokumentasjon på at avløpet er reparert. 

Rådmannen erkjenner at det er høyt beløp, men mener det er satt riktig ut fra de store 

konsekvensene for helse og miljø i sentrumsområdet som avløpet i dagens tilstand kan 

medføre, og ut fra det det koster å få reparert avløpet. 

 

Rådmannens vurdering  

Grunnlag for tvangsmulkt og størrelse på tvangsmulkten: 

Rådmannens vurdering er at det er kritisk at en avløpsledning i et tettbebygd sentrumsområde 

ikke er tett. Dette kan gi betydelig negative konsekvenser for helse og miljø i byen, spesielt 

knyttet til smittefare (spredning av bakterier, virus og parasitter) og forekomst av skadedyr. 

Siste informasjon fra Ringerike septikservice, basert på inspeksjon 8.5.17, viser at 

ledningstilstanden er ytterligere forverret siden 2016.  Eier har ansvar for sin stikkledning for 

avløpet, og dette innebærer blant annet å sørge for at stikkledningen er hel og intakt / ikke 

lekker og ikke medfører fare for forurensning. Det er også ledningseiers ansvar å sørge for 

nødvendige privatrettslige avtaler og lignende knyttet til rettighter til utbedring av ledningen.  

 

Forurensningsmyndigheten har plikt til å følge opp pålegg som ikke blir fulgt, og har dermed 

tatt i bruk tvangsmulkt som virkemiddel. I HMAs vedtak i sak 9/17 ble det vedtatt at 

rådmannen ble delegert myndighet for å varsle og å fatte vedtak om tvangsmulkt. Hensikten 

med å gi tvangsmulkt, er ikke å straffe, men et virkemiddel for å sørge for at anleggseier får 

incentiv til å oppfylle pålegget istedenfor å betale tvangsmulkten. I følge veilederen til 

Miljødirektoratet om tvangsmulkt, står det at beløpet ikke må settes urimelig høyt i forhold til 

tiltakets kostand og i forhold til viktigheten av at tiltaket blir gjennomført. Rådmannen har tatt 

utgangspunktet i veilederen for fastsettelse av beløp. Rådmannen er klar over at kr 500 000,-, 

er et høyt beløp, men beløpet må være så stort at det eliminerer de fordeler som den ansvarlige 

kan ha av en overtredelse (det vil si «kjøpe seg fri»).  Det ble anslått av Tronrud anlegg at 

kostnaden for å utbedre avløpet lå i størrelsesorden kr 800 000,- kroner, altså høyere enn beløp 

for tvangsmulkten.  

 

Klager ber om utsatt frist i saken og viser til at det bør være lang nok frist for å oppfylle 

pålegget:  

Til klagers punkt om at det bør gis lang nok frist for at at oppfyllelse av kravet slik at det 

objektivt sett lar seg gjøre å overholde den, mener rådmannen at anleggseier har hatt 

tilstrekkelig med tid på seg til å sørge å utbedre avløpet. Ut fra saksopplysninger har eier visst 

om forholdet minst siden januar 2016. Rådmannen viser også til at eier har fått utsatt frist flere 

ganger. Den første fristen som ble varslet, var tre måneder fra vedtaksdato, det vil si 14.3.17. 

Rådmannen kunne samtidig som å varsle pålegg, ha varslet vedtak om tvangsmulkt. Da kunne 

tvangsmulkten blitt gitt allerede fra 14.3.17. Rådmannen viser også til at Fylkesmannen i 

forrige klagesak mente at opprinnelig frist (tre måneder) burde være tilstrekkelig for å få 

jobben gjort. De nye opplysninger fra Ringerike Septikservice om forverret tilstand på 

avløpsrøret taler også for at hun ikke bør få utsatt frist.  

 

Utfordring med å få tak i gravefirmaer:  

Utfordringer med å få tak i gravefirma, må anses å ha nær sammenheng med tiltakets 

kompleksitet (bl.a. pigging av kjeller hos naboen). Dersom klageren hadde fulgt kommunens 
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råd om å heller vurdere muligheten for å pumpe avløpet opp til Stabells gate, antar rådmannen 

at  prosjektet ville vært gjennomført mye raskere, og problemer med naboen ville ikke vært et 

tema. Bekymring knyttet til komplikasjoner ved strømstans og kulde anses av rådmannen til å 

ikke være relevant. Ved strømstans vil det ikke være mulig å pumpe avløpet, men det vil ikke 

føre til oversvømmelse, for avløpet renner ikke tilbake. Det vil uansett være en tank som 

avløpet går til før det pumpes videre. Dette vil fungere som en buffer ved evt strømstans. Det 

understrekes at pumping av avløp er en vanlig løsning, selv om det naturligvis er vanligere med 

selvfall.  

 

Braathens ønske om å godta tidligere tilbud fra Tronrud: 

Dette forholdet har vi kommentert tidligere, blant annet i forrige saksframlegg. Kommunen har 

som kjent ikke noe plikt til å gi klageren tilbud, men var serviceorientert og videreformidlet 

tilbud fra Tronrud. Rådmannen viser for øvrig til det forrige saksfremlegget for rådmannens 

vurdering av dette forholdet. Nytt i saken er at kommunen stilte seg i vår disponibelt til å være 

med på møte med Braathen sammen med Tronrud for å se på en mulig løsning, se e-post fra 

Svein Morten L. Westgaard 24.3.17. 

 

Om utsettende virkning av tvangsmulkten: 

Marianne Fic Braathen har bedt om utsettende virkning på vedtaket inntil klagen er behandlet. 

Etter forvaltningsloven har kommunen plikt til å vurdere utsettende virkning. På grunn av 

ferietider og saksbehandlingstid både hos kommunen og Fylkesmannen på det tidspunket da 

klagen kom inn (medio juni), antok rådmannen at klagen ikke ville kunne være endelig avgjort 

før senhøsten 2017. Rådmannen vurderte da at saken var så alvorlig at tvangsmulkten ikke 

kunne utsettes i påvente av klagesakens behandling av HMA og Fylkesmannen. 

 

Når det gjelder klagers punkt hvor hun refererer til Miljødirektoratets veileder om at at 

tvangsmulkten ikke bør kreves inn før klagesaken er avgjort, refererer veilederen til klagesaken 

på det opprinnelige vedtaket, det vil si vedtak om pålegg, ikke vedtak om tvangsmulkt. 

Klagesaken om vedtak om pålegg er endelig avgjort av Fylkesmannen, så rådmannen kan ikke 

se at dette punktet i klagen er relevant.  

 

 

Konklusjon:  

Rådmannen mener det er bekymringsfullt at den dårlige tilstanden på avløpet har vedvart over 

lang tid og er blitt ytterligere forverret siden sist saken var oppe til politisk behandling. 

Rådmannen viser til at kommunen har vist forståelse for at oppdraget er komplisert og har vært 

imøtekommende med å stille seg disponibel til å ha møter og veilede, i tillegg til å gi utsatt frist 

flere ganger. Det anses ikke lenger som forsvarlig at kloakken fortsetter å lekke ut til grunnen, 

med alle helse- og miljømessige konsekvenser dette kan få i et tettbebygd byområde. 

Rådmannen mener derfor, i likhet med Fylkesmannens vurdering i behandlingen av den forrige 

klagen, at forholdet er for alvorlig til at en privatrettslig konflikt skal stå i veien for at forholdet 

blir rettet. Det anses derfor nødvendig at vedtak om tvangsmulkt opprettholdes.  
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Vedlegg 

 

1. Saksprotokoll fra HMA-møte 6.2.2017 (sak 9/17) 

2. Fylkesmannens vedtak (25.4.17)  

3. Kommunens vedtak om tvangsmulkt (31.5.17) 

2. Klage fra Braathen eiendom (18.06.17) 

3. Brev fra Braathen eiendom vedr framdrift (29.06.2017)  

4. vedlegg til brev fra Braathen eiendom 29.6.17 

5. E-post fra Ringerike septikservice 

6. E-post fra Svein Morten Westgaard 24.3.2017 

7. Saksframlegg, arkivsaksnr 16/5576-5  (16.1.2016) 

 
 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Arkivsaksnr.: 16/2904-21   Arkiv: GNR 317/341 

317/343  

 

Fornyelse av bebyggelse Gnr/bnr 317/341,317/343 - Lagesens gate 10 

og 12 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

271/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 30.05.2017 

56/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse for 

rehabilitering av Lagesens gate 10 og 12 med tilhørende dispensasjonssøknad, kommunens 

godkjennelse av tiltaket i vedtak med delegasjonssaksnummer 271/17, klage fra Statens 

Vegvesen, SG Arkitektur AS sitt tilsvar til klagen og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det er fremkommet opplysninger som tilsier at innvilget 

rammetillatelse for rehabiliteringsarbeidene bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge, og kommunens vedtak i sak 271/17 opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

  

 

Utskrift sendes: 

- Ringerike boligstiftelse c/o Eiendomsservice AS, Askveien 6, 3510 HØNEFOSS 

- SG arkitektur AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

- Statens vegvesen region sør, postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL 

- Hammersbrogaten 9A og B AS c/o BA tec AS, Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS 

- Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

Sammendrag 

Vegvesenet har påklaget kommunens vedtak i delegasjonssak 271/17. Klagen er begrunnet i 

behovet for å få avklart trafikkløsningen i Hønefoss. Rådmannen anbefaler at klage fra Statens 

vegvesen ikke tas til følge, og at saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig 

avgjørelse. 
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Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok 30.04.2017 søknad om rammetillatelse til 

istandsetting/tilbakeføring av bygninger på gnr/bnr 317/341 og 317/343, med adresse Lagesens 

gate 10 og 12.  

 

Da naboene ble varslet om dette tiltaket, kom Hammersbrogaten 9A og B AS med et 

innspill/merknad til tiltaket hvor de stilte spørsmål ved om rehabiliteringsarbeidene i Lagesens 

gate 10 og 12 kunne få byggetillatelse når forslag til reguleringsplan 0605-395 

«Detaljregulering av Nordre Park boligsameie» ble stoppet av innsigelser fra Statens vegvesen 

med hjemmel i reguleringsplan som viste «vesttangenten» over eiendommene. For øvrig var 

Hammersbrogaten 9A og B AS positive til rehabiliteringen. Statens vegvesen er ikke nabo, og 

ble følgelig ikke nabovarslet om tiltaket. 

 

01.06.2017 ga byggesaksavdelingen rammetillatelse til rehabiliteringsarbeidene. Vedtaket ble 

fattet på delegert myndighet. Siden man var kjent med den uavklarte veiløsningen i området, 

ble kopi av vedtaket sendt til Statens vegvesen. 

 

21.06.2017 påklager Statens vegvesen kommunens vedtak. Vegvesenet begrunner klagen i at 

deler av Lagesens gate 10 og 12 er regulert til kjøreveg, og at man ikke bør behandle saken før 

det foreligger ny områdeplan for Hønefoss. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Søknad om rammetillatelse – 16/2904-10: 

SG Arkitektur AS sendte den 30.04.2017 inn søknad om rammetillatelse på vegne av 

tiltakshaver, Ringerike Boligstiftelse AS. I forkant av søknaden har det vært kontakt mellom 

Ringerike Boligstiftelse og Buskerud Fylkeskommune om hvordan man kan ivareta den 

verneverdige bebyggelsen i Lagesens gate 10 og 12 på en best mulig måte. Restaureringen, slik 

den er beskrevet i rammesøknaden, bygger på og følger opp Buskerud fylkeskommune sine råd 

og innspill. Tiltaket innebærer å tilbakeføre og sette i stand to bolighus, et uthus og en utedo i 

Lagesens gate 10-12. Huset i Lagesens gate 12 vil få to boenheter, og huset i Lagesens gate 10 

får én boenhet. 

 

Det vil rives flere tilbygg som er satt opp på boligene i ettertid, slik at husene tilbakeføres til 

opprinnelig utseende. I følge søknadspapirene blir også total BYA for eiendommene 76,4 m2 

mindre enn det er i dag. 

 

Kommunen etterlyste søknad om dispensasjon for tiltaket, da deler av eiendommen er regulert 

til kjøreveg. En rehabilitering krever i utgangspunktet ikke dispensasjon, men siden 

eksisterende bebyggelse tas helt ned og nye murer/plater etableres på mark, vurderte 

kommunen det til at kravet om dispensasjon fra planformålet utløses, jf. pbl. § 31-2. 

 

Søknad om dispensasjon fra planformålet – 16/2904-12: 

Det ble søkt om dispensasjon fra reguleringsplan nr. 09-04 Blybergshaugen og nr. 64-02 

Hønefoss sentrum. Begge disse planene regulerer kjørevei et stykke inn mot Lagesens gate 10 

og 12.  
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I dispensasjonssøknaden argumenterer ansvarlig søker for at tiltaket bygger opp under 

kommunens egne intensjoner for ivaretakelse av byhistorie. Boligene er blant de eldste 

gjenstående boligene i Hønefoss, og eiendommene inngår i Ringerike kommunes foreslåtte 

verneområde nr. 8 Nordsida/Blyberghaugen. Videre skriver ansvarlig søker at bygningene har 

et betydelig oppgraderingsbehov, og tiltak er nødvendig for å hindre forfall. Prosjektet vil gi 

moderne, sentrumsnære boliger disponert av Ringerike kommune. Ansvarlig søker skriver også 

at reguleringsplan 09-04 er nær 30 år gammel, og må sees på som lite relevant for en fremtidig 

utvikling av området.  

 

Som ulemper ved å gi dispensasjon peker ansvarlig søker på at oppgraderingen må antas å øke 

bygningenes verdi, og dette kan gi større kostnader dersom man på et senere tidspunkt velger å 

utvide Lagesens gate som regulert i Blyberghaugen 09-04. 

 

Innvilget rammetillatelse – 16/2904-15: 

Kommunen innvilget søknad om rammetillatelse for istandsetting/tilbakføring av bygninger i 

delegasjonssak nr. 271/17, datert 01.06.2017. 

 

Det ble fattet vedtak hvor man ga dispensasjon fra kjøreveg og arealformål veg i 

reguleringsplanene Blyberghaugen 09-04 og Hønefoss sentrum 64-02, med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2. Søknaden om rammetillatelse ble godkjent i henhold til plan- og 

bygningslovens § 21-2 5. ledd. Det ble stilt vilkår om at råd gitt av Buskerud fylkeskommune i 

brev datert 01.01.2017 tas til følge. 

 

I kommunens vedtak er følgende beskrivelse av tiltaket: 

«I følgeskriv datert 30.04.2017 skriver ansvarlig søker blant annet: 

«Lagesens gate 10 og 12 ligger på nordsiden av fossen i Hønefoss sentrum i et område kalt 

Blyberghaugen. Dette området er et av de eldste boligområdene i Hønefoss og ble bebygd i 

forbindelse med sagbruksdriften i Hønefoss på slutten av 1700 tallet. Lagesens gate 10 og 12 

inngår i Ringerike kommunes foreslåtte verneområde nr 8. Nordsida/Blyberghaugen. Begge 

bolighusene er vurdert å ha middels verneverdi i kommunens kulturminneregistrering. 

Buskerud Fylkeskommune har også vurdert at uthuset i Lagesensgate 10 har verneverdi. 

Bygningene i Lagesens gate 10 og 12 har vært bygget på- og om flere ganger, og har nå også 

betydelige bygningsmessige skader. Prosjektet tar sikte på å tilbakeføre bygningsmassen til en 

form og et utrykk som ligger nærmere de opprinnelige bygningene. Samtidig løftes 

bygningene opp mot dagens tekniske nivå.» 

Det er av tiltakshaver utarbeidet en grundig redegjørelse for tiltakene som er planlagt 

gjennomført, se vedlegg Q-1 og Q-2. 

 

På situasjonsplan «etter restaurering» datert 03.02.2017 er det vist oversikt over bygning og 

bygningsdeler som fjernes. 

Slik vi forstår det er bygningen i utgangspunktet oppført i laftet tømmer. Begge husene 

trenger i følge beskrivelse (vedlegg Q) ny grunnmur/fundamentering, noe som skal løses ved 

at bygningene heises/plukkes ned og flyttes vekk fra eksisterende mur og fundamentering 

mens ny plate på mark bygges som ny fundamentering og byggene heises tilbake på samme 

plass som tidligere. 

 

En rehabilitering ville i utgangspunktet ikke kreve dispensasjon fra formål i plan, men siden 

bygningen fjernes i sin helhet og bygges opp på nytt, mener vi på byggesaksavdelingen at 

krav om dispensasjon utløses.» 
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Klage fra Statens vegvesen – 16/2904-16: 

Statens vegvesen skriver i klagen, datert 21.06.2017, at de synes det er positivt at gamle 

bygninger blir bevart, men påklager vedtaket da «Lagesensgate 10 og 12 ligger i område som 

er regulert til kjøreveg og fortau i reguleringsplan Blyberghaugen 64-02. Det er viktig med 

gjennomgående fortau. Lagesensgate 10 og 12 ligger tett inntil reguleringsplanen Hønefoss 

sentrum 09-04 som regulerer en avlastningsveg /sentrumstangent for sentrum. Husene vil 

vanskeliggjøre gjennomføring av avlastningsveg slik som den ligger i reguleringsplanen i 

dag. 

Det er igangsatt et arbeide med områderegulering for Hønefoss hvor trafikkplanen har en 

sentral del. Inntil områdeplanen er ferdig vil vi råde Ringerike kommune til å avvente 

istandsetting av Lagesens gate 10 og 12.» 

 

Ansvarlig søkers kommentar til klagen – 16/2904-20: 

SG arkitektur AS (ansvarlig søker) har i brev datert 09.08.2017, kommentert klagen fra 

Statens vegvesen. SG Arkitektur AS skriver at Blyberghaugen som område har stor verneverdi 

for Hønefoss og at boligene i Lagesens gate 10 og 12 er viktige for å bevare byens videre 

utvikling. Videre skriver de at veien i reguleringsplanene, heretter kalt vesttangenten, vil 

komme i konflikt med andre nylig oppførte bygninger og nylig godkjente reguleringsplaner i 

Hønengaten, slik at denne uansett ikke kan bygges som forutsatt i reguleringsplan nr. 9-04. 

 

Videre skriver ansvarlig søker at områdereguleringen i Hønefoss hadde som hovedpoeng å 

avregulere vesttangenten, og at den regulerte veien vil kunne komme i konflikt med adkomst til 

stasjonsområde i forbindelse med Ringeriksbanen.  

 

Avslutningsvis skriver ansvarlig søker at boligene i Lagesens gate 10 og 12 ligger der i dag, 

men at nr. 12 vil bli lavere etter tiltaket, og at tiltakshaver kunne valgt å pusse opp boligene i 

stor grad uten at dette hadde blitt et søknadspliktig tiltak. Valgt grad av 

oppussing/oppgradering, sikrer boligene og området for fremtiden. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommene er omfattet av flere forskjellige gjeldende reguleringsplaner. Hele eindommen er 

også innenfor planområdet til reguleringsplan nr. 431 – Områderegulering Hønefoss. Denne 

områdeplanen er ikke vedtatt. 

 

Reguleringsplan 64-02 dekker deler av gnr/bnr 317/343. Planen ble vedtatt 02.02.1974 og 

avsetter noe av eiendom 317/343 til veg. Boligen i Lagesens gate 10 ligger delvis på området 

plan nr. 64-02 avsetter til veg. 

 

Reguleringsplan 9-04 Blyberghaugen regulerer veitraseen i Lagesens gate, og berører deler av 

Lagesens gate 10 og 12. Planen ble vedtatt 22.02.1990. Boligene både i Lagesens gate 10 og 

12 ligger delvis på området som plan nr. 9-04 avsetter til kjøreveg. 

 

Resten av eiendommen er dekket av plan nr. 7 Hønefoss. Denne planen regulerer eiendommen 

til boliger, og legger ingen spesielle begrensninger på bruken av eiendommen som er relevante i 

denne klagesaken.  
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Juridiske forhold  

Rammetillatelsen utgjør et enkeltvedtak, og kan dermed påklages av «en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken». Statens vegvesen var ikke part i saken, men da klagen er 

begrunnet i at den kan vanskeliggjøre en god veiløsning i Hønefoss, og det er regulert en vei 

over eiendommen, er det klart at Statens vegvesen har «rettslig klageinteresse».  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er behandlet som delegert vedtak nr. 271/17, saksnummer 16/2904-15, datert 

01.06.2017. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom man på et senere tidspunkt vedtar å ekspropriere deler av eiendommene for å utvide 

veien i Lagesens gate, kan høyere standard på boligene i Lagesens gate 10 og 12 føre til økte 

kostnader til erstatning. Planen som regulerer utvidelsen av Lagesens gate ble vedtatt i 1990, 

og det er enda ikke foretatt noen konkrete skritt for å realisere veiutvidelsen i 

reguleringsplanen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Naboer ble varslet før rammesøknaden ble sendt Ringerike kommune, og Statens vegvesen fikk 

kopi av kommunens vedtak. Rådmannen kan ikke se at det er ytterligere behov for høringer 

eller lignende for behandlingen av vegvesenets klage. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse for 

rehabilitering av Lagesens gate 10 og 12 med tilhørende dispensasjonssøknad, kommunens 

godkjennelse av tiltaket i vedtak med delegasjonssaksnummer 271/17, klage fra Statens 

Vegvesen, SG Arkitektur AS sitt tilsvar til klagen og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Saken utsettes for befaring 

 

Alternativ 2 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse for 

rehabilitering av Lagesens gate 10 og 12 med tilhørende dispensasjonssøknad, kommunens 

godkjennelse av tiltaket i vedtak med delegasjonssaksnummer 271/17, klage fra Statens 

Vegvesen, SG Arkitektur AS sitt tilsvar til klagen og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Etter en samlet vurdering finner Hovedkomiteen at klagen bør tas til følge. Vedtak av 

01.06.2017 omgjøres, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd. 

2. Hovedkomiteen avslår søknad om dispensasjon og rammetillatelse. 

3. Vedtaket kan påklages. Rådmannen delegeres ansvaret for å sende ut en nærmere 

orientering om klageadgang. 

 

Begrunnelse: 

Hovedkomiteen kan velge å legge avgjørende vekt på at man ønsker å avklare 

trafikksituasjonen i Hønefoss gjennom ny byplan før man gir tillatelse til tiltak som potensielt 

kan vanskeliggjøre eller fordyre en ny veiløsning. Hovedkomiteen kan mene at de vanskelige 

trafikkforholdene gjør at vilkårene for å innvilge dispensasjon etter pbl. § 19-2 ikke er oppfylt. 
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Prinsipielle avklaringer 

I sin nabomerknad/innspill har Jan Solberg på vegne av Hammerbrogaten 9A og B AS 

bemerket at hans reguleringsplan for Nordre Park Boligsameie ble stoppet som følge av 

innsigelser fra Statens Vegvesen. Solberg ber videre om at «alle oppsittere i området 

likebehandles iht gjeldende plan». 

 

Rådmannen bemerker at reguleringsplan for Nordre Park Boligsameie er et mye større 

prosjekt, som blant annet innebærer bygging av to boligblokker med inntil 44 nye leiligheter. 

Dette vil føre til en stor økning i trafikkbelastningen i området, og stiller helt andre krav til 

vurdering av samferdselsløsninger og lignende enn hva rådmannen mener det er naturlig å 

kreve for rehabiliteringsarbeidene i Lagesens gate 10 og 12. Videre er det tre boenheter i 

Lagesens gate 10 og 12 også i dag. Rehabiliteringen vil ikke føre til flere boenheter, og tiltaket 

medfører ingen økt trafikkbelastning i området, utover hva som er tillatt i dag. Rådmannen 

mener dermed at reguleringsplanarbeidet for Nordre Park Boligsameie ikke er sammenlignbart 

med byggesaken i Lagesens gate 10 og 12.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at vedtaket i delegasjonssak 271/17 er riktig og skal opprettholdes. 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon fra planformålet er til stede, jf. pbl. § 19-2. 

 

Rådmannen erkjenner at trafikksituasjonen i Hønefoss er vanskelig, og at det er viktig at man 

ikke godkjenner tiltak som fører til at det blir vesentlig vanskeligere å få på plass en god 

løsning på problemet. Det er imidlertid ikke lagt ned midlertidig forbud mot tiltak i området, jf. 

pbl. § 13-1, og man kan derfor ikke sette ethvert tiltak på vent til ny områdeplan foreligger. 

 

I denne saken er det snakk om rehabilitering av allerede eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen 

er vurdert til å ha middels verneverdi. Noe bebyggelse vil rives, slik at total BYA vil bli mindre 

etter tiltaket. Dagens bebyggelse er i svært dårlig forfatning, og en rehabilitering er dermed 

avgjørende for å bevare bygningene og hindre ytterligere forfall.  

 

Rådmannen ser det som svært positivt at bygningene i Lagesens gate 10 og 12 settes i stand og 

tilbakeføres til sitt opprinnelige utseende. Boligene ligger i et av de eldste boligområdene i 

Hønefoss, kalt Blyberghaugen, som ble bebygd og bebodd av sagbruksarbeidere i forbindelse 

med sagbruksdriften i Hønefoss på slutten av 1700-tallet. Huset i Lagesens gate 10 er antatt 

bygd rundt 1800 i følge kulturminneregistreringen, men huset kan ha en enda eldre 

tømmerkjerne. Bolighuset i Lagesens gate 12 ble trolig oppført på slutten av 1800-tallet. 

Nesten alle husene på Blyberghaugen har fått til- og påbygg gjennom årene, slik at det er svært 

få eksempler igjen på hvordan den opprinnelige bebyggelsen så ut. Rådmannen ser det derfor 

som svært positivt at Ringerike boligstiftelse ønsker å tilbakeføre bygningene til opprinnelig 

utseende. Dette vil være et viktig bidrag til ivaretakelsen av byens historie.  

 

Videre har rådmannen lagt vekt på at Ringerike Boligstiftelse kunne gjort en ganske 

omfattende oppussing av bygningene uten å søke. Vanlig innvendig oppussing er ikke 

søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det er først når endringen eller reparasjonen blir 

«vesentlig» at søknadsplikten utløses, jf. pbl. § 20.1 bokstav b. Inngrep i den bærende 

konstruksjonen eller andre konstruksjoner av vesentlig betydning for sikkerheten vil normalt 

utløse søknadsplikt. Dette betyr at Ringerike Boligstiftelse kunne foretatt en ordinær 

oppussing, hvor de for eksempel skiftet alle overflater innvendig, uten å søke. De ville 

imidlertid ikke hatt muligheten til å støpe nytt fundament og bytte ut råtne bjelker i 



  Sak 56/17 

 

 Side 53 av 67   

 

konstruksjonen. Resultatet ville dermed blitt en oppussing som ville gitt dårligere sikkerhet for 

beboerne av eiendommen, og mindre mulighet til å ivareta den gamle boligbebyggelsen.  

 

Arbeidene Ringerike Boligstiftelse ønsker å utføre er imidlertid så omfattende at 

søknadsplikten utløses. Da de demonterer hele bygningene, støper ny plate og setter det opp 

igjen, har kommunen også vurdert det til å være nødvendig med dispensasjon fra planformålet. 

Rådmannen ser det som svært uheldig dersom Ringerike Boligstiftelse skal få avslag på å 

utføre arbeidet på en måte som sikrer en best mulig gjennomføring av prosjektet. Dersom 

klagen til Statens vegvesen tas til følge, og søknaden om rammetillatelse avslås, sitter 

Ringerike Boligstiftelse igjen med to valg: enten kan de gjøre en mindre omfattende oppussing 

som ikke utløser søknadsplikten, eller så kan de la byggene stå som de er i påvente av ny 

byplan og eventuelt søke på nytt når denne foreligger. 

 

Dersom man velger bare å utføre oppussingsarbeider som ikke utløser søknadsplikt, vil man 

ikke kunne gjennomføre de store bygningstekniske rehabiliteringsarbeidene som planlegges.  

Dette vil kunne føre til at man ikke får en like god fundamentering av byggene eller at man ikke 

kan utbedre takkonstruksjoner som planlagt. Selv om en slik enklere oppussing vil kunne gi 

bygningene et penere inntrykk, så gir det ikke de samme mulighetene til å ivareta selve 

bygningskonstruksjonene. Rådmannen synes ikke en slik løsning er tilfredsstillende ut fra et 

ønske om å ivareta byggene som et viktig eksempel på den gamle boligbebyggelsen fra 

sagbrukstida.  

 

Å la byggene stå som de er i påvente av ny byplan, vil føre til ytterligere forfall i minst to år 

fremover, og dermed fare for at en senere rehabilitering blir både dyrere og vanskeligere å 

gjennomføre. Rådmannen kan ikke se at det er en aktuell eller tilfredsstillende løsning.  

 

Rådmannen legger dermed avgjørende vekt på at det er paradoksalt om den beste løsningen for 

ivaretakelsen av bebyggelsen i Lagesens gate 10 og 12 skal hindres av reguleringsmessige 

forhold, når en dårligere løsning kunne vært gjennomført uten søknadsplikt/dispensasjon fra 

reguleringsplanen, jf. henholdsvis pbl. § 20-5 og §§ 31-2 jf. 19-2. 

 

Tiltakets omfang utløste krav om dispensasjon fra arealformål veg, som er regulert over deler 

av Lagesens gate 10 og 12, jf. pbl. § 31-2 og 19-2. 

 

Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at reguleringsplanene som regulerer vei over deler av 

eiendommene, plan nr. 9-04 og 64-02, er gamle. Plan nr. 9-04 er fra 1990, og plan nr. 64-02 er 

fra 1974. Etter pbl. § 16-2 har kommunestyret en frist på 10 år etter at planen er kunngjort på 

å fatte vedtak om ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan. Dette betyr at kommunestyret 

ikke har noen hjemmel i gjeldende reguleringsplaner til å ekspropriere deler av eiendommene til 

veiformål. Det fremstår urimelig om en ikke-gjennomført regulerinsplan skal stenge for 

rehabilitereingen. Når gjeldende plan heller ikke gir kommunen hjemmel til å fatte vedtak om 

ekspropriasjon er dette etter rådmannens vurdering et tungtveiende argument for å 

opprettholde vedtaket om dispensasjon fra planformålet. Riktignok gir oreigningslova andre 

mulige ekspropriasjonshjemler, men det er ingen tradisjon for å benytte seg av disse i Ringerike 

kommune. 
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Videre ligger det allerede boliger på samme sted i dag. Det betyr at selv om man vedtar ny 

reguleringsplan som regulerer deler av eiendommene til vei, kan man ikke gjennomføre planen 

uten å ekspropriere, eller på annen måte overta, eiendommene. Eksisterende bebyggelse ligger 

altså allerede som et hinder for en eventuell vei, og selv om en eventuell fremtidig 

ekspropriasjon kan bli dyrere som følge av økt standard på bygningene, finner ikke rådmannen 

dette å være et tilstrekkelig tungtveiende argument til å nekte dispensasjon. Rådmannen 

henviser igjen til at det ikke er lagt ned midlertidig forbud mot tiltaket i området, og mener på 

bakgrunn av dette at man ikke har tilstrekkelig tungtveiende grunnlag for å avslå søknad om 

dispensasjon og rammetillatelse med begrunnelse at det vil gjøre det dyrere å få realisert en 

eventuell fremtidig veiløsning. Da det allerede er boliger der i dag, vil tiltaket heller ikke 

medføre noen økt belastning på trafikksituasjonen i området.  

 

For øvrig henviser rådmannen til begrunnelsen for dispensasjon i kommunens vedtak om 

rammetillatelse (16/2904-15). Rådmannen kan ikke se at Statens Vegvesens klage inneholder 

momenter som tilsier at kommunens vedtak bør omgjøres. HMA anbefales å ikke ta klagen til 

følge, men å opprettholde vedtaket i delegasjonssak 271/17 og å sende saken til Fylkesmannen 

i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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Vedlegg 

- Oversikt over reguleringsplaner på eiendommen 

- Reguleringsplan 9-04 Blyberghaugen 

- Reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum 

- Utnsnitt av 64-02 med markering 

- Vedtak med delegasjonssaksnummer 271/17 

- Følgeskriv rammesøknad 

- Situasjonskart eksisterende 

- Situasjonskart nytt 

- Situasjonsplan 

- Perspektiv 

- Boliger fasader 

- Boliger snitt 

- Uthus fasader og snitt 

- Utedo fasader og snitt 

- Bod plan og fasader 

- Beskrivelse av bygningsdeler 10.01.17 

- Antikvarisk istandsetting dokumentasjon 

- Dispensasjonssøknad 

- Merknad til nabovarsel – Hammersbrogate 9A og B AS 

- Klage fra Statens vegvesen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 16/6400-9   Arkiv: GNR 318/79  

 

Takoverbygg/ fasadeendring Gnr/bnr 318/79 - Storgata 17 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

57/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fasadeendring, til foreløpig 

svar, til søknad om dispensasjon, til endret søknad, til tilsvar vedrørende 

dispensasjonssøknaden, til forespørsel om videre saksgang, til informasjon om videre saksgang 

og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak byggegrensen i plan- og bygningsloven § 29-4 

andre ledd, ikke tilsidesettes i vesentlig grad ved å gi dispensasjon. 

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

bygningsloven § 29-4 andre ledd. 

3. Søknaden om tillatelse til fasadeendring godkjennes i henhold til plan- og 

bygningsloven § 20-1, i prinsippet. 

4. Myndigheten til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

5. Se vedlagt orientering om klageadgang. 

 

  

 

Utskrift sendes til 

Krone Frukt AS, Storgata 17, 3510 HØNEFOSS. 

Sigrid Helle, Hemskogveien 3, 3514 HØNEFOSS. (Hjemmelshaver gnr/bnr 318/78) 

ERGON v/Nils Helle, Sundgaten 6, 3510 HØNEFOSS.  (Hjemmelshaver gnr/bnr 318/136) 

 

Sammendrag 

Det søkes om å bygge et takoverbygg på ca. 21 m² BYA (bebygd areal). Takoverbygget 

plasseres nærmere enn 4 meter til nabogrensen, jfr. plan- og bygningsloven § 29-4. Det er søkt 

om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4. Naboen gnr/bnr 318/78 

samtykker ikke til tiltaket. Nabo gnr/bnr 318/136 er også negativ til tiltaket. 

 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4. 
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Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok søknad om fasadeendringer datert 21.12.2016, og endret søknad 

datert 28.02.2017.  Det søkes om å bygge et takoverbygg i det nordvestre hjørnet av bygget på 

første plan. Takoverbygget er ca. 21 m² BYA (bebygd areal), det er ønskelig å plassere 

takoverbygget nærmere 4 meter til nabogrensen. Ettersom avstanden er mindre enn 4 meter 

skrev kommunen et foreløpig brev hvor kommunen etterlyste en avstandserklæring fra naboen.  

 

Kommunen mottok dispensasjonssøknad fra ansvarlig søker datert 22.02.2017. Nabo Sigrid 

Helle hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr 318/78 ønsker ikke å samtykke i plasseringen av 

tiltaket. Nabo Nils Helle hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr 318/136 er også negativ til 

tiltaket. Av kommunens kartsystem fremgår det at avstanden mellom det ønskede 

takoverbygget og nabogrensen til Nils Helle er mer enn 4 meter, det er derfor ikke nødvendig 

med en avstandserklæring fra Nils Helle, jfr. plan- og bygningsloven § 29-4. Kommunen 

mottok brev med merknader til tiltaket datert 07.03.2017.  

 

Det er hovedsakelig anført tre momenter i merknadene til tiltaket. For det første fremgår det at 

takoverbygget vil bygges over en ulovlig konstruksjon/ skur. For det andre hevdes det at en 

godkjent dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 vil redusere fremtidig 

mulig utnyttelse av eiendommen gnr/bnr 318/78. For det tredje er det anført at tiltaket bør 

avslås da det ikke er i samsvar med kommunens reguleringsplan og gjeldende lovverk.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 64-02, «Hønefoss 

sentrum» stadfestet av Fylkesmannen i Buskerud 20.12.1976. Eiendom gnr/bnr 318/79 er i 

arealplankartet avsatt som kontor/ forretning og inngår i kvartal 47. 

 

 

Juridiske forhold  

Saken omhandler plassering av tiltak nærmere enn 4 meter til nabogrensen, plan- og 

bygningsloven § 29-4 kommer til anvendelse. 

 

Av plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd følger det at byggverk skal ha en avstand på 

minst 4 meter fra nabogrensen. Det kan gjøres unntak fra avstandskravet dersom det foreligger 

skriftlig samtykke fra naboen eller om det er tale om et frittliggende mindre tiltak jfr. plan- og 

bygningsloven § 29-4 tredje ledd litra b. 

 

Det foreligger ikke skriftlig samtykke fra naboen og det er ikke tale om et frittliggende mindre 

tiltak. Det ønskede tiltaket vurderes å være en varig konstruksjon, unntaket i plan- og 

bygningsloven § 29-4 kommer ikke til anvendelse. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4, jfr. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part skal parten tilkjennes dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 

36 første ledd.  

 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Det tas saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene 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. Rådmannen kan heller ikke se at det er behov for innhenting 

tillatelser, samtykke eller uttalelse fra andre.   

  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fasadeendring, til foreløpig 

svar, til søknad om dispensasjon, til endret søknad, til tilsvar vedrørende 

dispensasjonssøknaden, til forespørsel om videre saksgang, til informasjon om videre saksgang 

og til rådmannens saksframlegg: 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fasadeendring, til foreløpig 

svar, til søknad om dispensasjon, til endret søknad, til tilsvar vedrørende 

dispensasjonssøknaden, til forespørsel om videre saksgang, til informasjon om videre saksgang 

og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-

4 tilsidesettes i vesentlig grad. 

2. Søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 avslås med henvisning til 

plan- og bygningsloven § 19-2. Søknad om tillatelse til tiltak avslås. 

3. Myndigheten til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se vedlagt orientering om klageadgang. 
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Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning ved at saken vil danne 

grunnlag for fremtidig praksis. 

 

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

ut fra likebehandlingsprinsippet.   

 

 

Rådmannens vurdering 

Merknader: 

Ved vurderingen av om plasseringen av tiltaket kan godkjennes anser rådmannen det som 

nødvendig å vurdere mulige ulemper for nabo Sigrid Helle og Nils Helle. Det er hovedsakelig 

fremmet tre momenter i merknadene til tiltaket. 

 

1. Ulovlig konstruksjon: 

Nabo Sigrid Helle viser i sin klage til at tiltakshaver ønsker å bygge takoverbygg på en allerede 

oppført konstruksjon/ skur. Det hevdes at konstruksjonen er oppført ulovlig og at en 

godkjennelse av takoverbygget vil være en godkjennelse av takoverbygg på en ulovlig 

konstruksjon. Representanter fra byggesaksavdelingen har vært på befaring, det er ikke 

registrert noen konstruksjon på det aktuelle område det ønskes å oppføre et takoverbygg på.  

 

Rådmannen har i denne saken ikke tatt stilling til om det tidligere har foreligget en ulovlig 

konstruksjon. Etter rådmannens vurdering er en eventuell tidligere ulovlig konstruksjon som nå 

er fjernet, ikke av betydning for vurderingen av om dispensasjonssøknaden kan godkjennes.  

 

2. Redusert bruk av eiendom gnr/bnr 318/78: 

Av en merknad fremgår det at de interne eiendomsforholdene er høyst innviklede, og at en 

dispensasjon vil kunne redusere en eventuell senere bruk av eiendom gnr/bnr 318/78.  

 

Rådmannen skal ikke ta stilling til privatrettslige forhold. Rådmannen ser heller ikke hvordan 

en godkjennelse av takoverbygget vil kunne redusere en eventuell endret bruk på 

naboeiendommen gnr/bnr 318/78 i særlig grad, da bygningen for øvrig ligger nær nabogrensen.  

 

3. Plankrav: 

Nabo Sigrid Helle hevder at tiltaket må gjennomføres innenfor gjeldende lovverk samt 

kommunens plankrav.  

 

Eiendommen reguleres av reguleringsplanen nr. 64-02 «Hønefoss sentrum». Gjeldende 

arealplankart viser ingen byggelinje mellom eiendommene gnr/bnr 318/79 og gnr/bnr 318/78. 

Etter rådmannens vurdering regulerer verken reguleringsplanen eller arealplankartet den 

ønskede plasseringen av takoverbygget. Det ønskede tiltaket må dermed vurderes etter plan- 

og bygningsloven. 

 

 

 

 

Plan- og bygningsloven § 19-2 og § 29-4: 
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Av plan- og bygningsloven § 19-2 følger det at to vilkår må være oppfylt for at en 

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

dispensasjon fra ikke tilsidesettes i vesentlig grad, for det andre må fordelene med å gi en 

dispensasjon være klart større enn ulempene. 

 

Avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 er først og fremst fastsatt av hensyn til 

branntekniske forhold. Av innsendte byggesøknad fremgår det at takoverbygget vil tilfredsstille 

krav til brannsikkerhet jfr. byggeteknisk forskrift TEK10. Etter rådmannens vurdering vil ikke 

en dispensasjon fra avstandskravet være i strid med branntekniske hensyn.   

 

Av lovens forarbeider Ot.prp.nr. 45 fremgår det at avstandskravet også skal sikre lys, rom og 

utsikt på naboeiendommen. Takoverbygget vurderes å ha liten innvirkning sett fra 

naboeiendommene da takoverbygget skal plasseres i et «innvendig hjørne». 

 

Søknaden om dispensasjon begrunnes med at forretningen Krone Frukt AS har behov for en 

lagringsplass. Ansvarlig søker opplyste i en telefonsamtale at det er behov for å kunne lagre 

søppel herunder papir og papp på et tørt sted. Etter rådmannens vurdering er det 

hensiktsmessig å lagre papp og papir på et tørt sted, ovennevnte løsning er et tiltak mot 

forsøpling på eiendom gnr/bnr 318/79. Tiltaket vurderes også å være relativt lite. 

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at en dispensasjon fra avstandskravet i plan- og 

bygningsloven § 29-4, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsen 

søker å ivareta. Videre vurderes fordelene å være klart større enn ulempene. Rådmannen finner 

dermed at dispensasjon kan innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
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Vedlegg 

 

1.  Nabomerknad, datert 01.03.2017. 

 

2. Redegjørelse for tiltak, datert 28.02.2017. 

 

3. Plantegning. 

 

4. Situasjonsplan 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 
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Arkivsaksnr.: 17/2580-3   Arkiv: GNR 49/352  

 

Oppføring av bolig Gnr/bnr 49/352 - Veienkroken 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

58/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til nabomerknader, til søknad om oppføring 

av to eneboliger og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak gjeldende reguleringsplan for området § 5 og 

§ 3 ikke tilsidesettes i vesentlig grad, og at fordelene etter en samlet vurdering klart er 

større enn ulempene. 

2. I følge Fylkesmannens endelige vedtak datert 23.01.2017 foreligger det tilstrekkelig 

adkomstvei til eiendommene gnr/bnr 49/352 og 49/361, jfr. plan- og bygningsloven § 

27-4. 

3. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen § 5 og § 3 godkjennes med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 19-2. 

4. Tillatelse gis på betingelse av at felles vei/ baneprosjekt ikke går i mot vedtaket. 

5. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

6. Vedlagt følger orientering om klageadgang. 

 

 

Utskrift sendes til 

Bokvalitet AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS. 

Innhus Ringerike AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS. 

TT Consult eiendomsutvikling AS, Kongens gt. 13, 3510 HØNEFOSS. 

Dalan advokatfirma DA v/ Nybø, Pb. 1214 Vika, 0110 OSLO. 

Per J. Stenbro, Veienkroken 11, 3517 HØNEFOSS. 

Advokatfirmaet Grette DA, Filipstad Brygge 2, Pb. 1397 Vika, 0114 OSLO.  
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Sammendrag 

Søknad om oppføring av to eneboliger arkivsaksnummer 17/2580 må ses i sammenheng med 

søknaden om deling av eiendom gnr/bnr 49/352 arkivsaksnummer 14/4336.  

 

Ringerike kommune mottok søknad om deling av eiendom gnr/bnr 49/352 datert 29.01.2015. 

Formålet med delingssøknaden var å kunne oppføre to nye eneboliger. Kommunen har i 

forbindelse med søknad om deling av eiendommen samt søknad om oppføring av eneboliger 

mottatt merknader fra flere naboer.  

 

Rådmannen anbefaler å godkjenne byggesøknaden.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen ved Ringerike kommune mottok søknad om oppføring av to eneboliger 

datert 27.06.2017. Det er i forbindelse med byggesøknaden registrert nabomerknad. Av 

nabomerknaden fremgår det at det ikke foreligger tilstrekkelig veirett etter plan- og 

bygningsloven § 27-4. (Se vedlegg nr. 1)  

 

Ringerike kommune mottok søknad om deling av eiendom gnr/bnr 49/352 datert 29.01.2015. I 

forbindelse med delingssøknaden mottok kommunen tilsvarende nabomerknader. Det ble også 

da fremmet at det ikke forelå tilstrekkelig veirett etter plan- og bygningsloven § 27-4 og at 

delingssøknaden skulle avslås. Saken ble behandlet politisk hvor rådmannen anbefalte å avslå 

delingssøknaden, da det etter rådmannens vurdering ikke forelå tilstrekkelig adkomstrett etter 

plan- og bygningsloven § 27-4. (Se vedlegg nr. 3) 

 

Kommunens vedtak ble påklagd og vurdert av fylkesmannen i Buskerud. Fylkesmannen fattet 

et endelig vedtak datert 23.01.2017. Fylkesmannen konkluderte med at det foreligger 

tilstrekkelig adkomstrett etter plan- og bygningsloven § 27-4. (Se vedlegg nr. 2) 

 

Det nevnes at kommunen har mottatt henvendelse fra beboere i nærheten som opplyser at de 

har fått brev fra jernbaneverket om mulig ekspropriasjon av deres eiendom, da deler av 

området er avsatt til fremtidig vei og jernbane. Ansvarlig søker samt hjemmelshaver av 

eiendom gnr/bnr 49/352 og 49/361, anfører at de ikke har fått et tilsvarende brev. Ansvarlig 

søker samt hjemmelshaver har plikt til å opplyse saken så godt som mulig. Ved vurderingen av 

om tiltaket skal godkjennes har rådmannen lagt vekt på at eiendom gnr/bnr 49/352 og 49/361, 

ikke har mottatt brev/ varsel om mulig ekspropriasjon.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 149, «Veienmoen 2». Reguleringsplanen ble  

vedtatt i 1981. Området er regulert til eneboliger. Maksimal utnyttingsgrad for eneboliger  

skal være 0,20. Reguleringsplanen er en type flateplan, hvor bebyggelse ikke er vist.  

Flateplanen viser ikke tomteinndelinger.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Spørsmålet om tilstrekkelig veirett etter plan- og bygningsloven § 27-4 er blitt behandlet 

politisk to ganger. Fylkesmannen i Buskerud har også behandlet saken og konkludert med at 

det foreligger tilstrekkelig veirett etter plan- og bygningsloven § 27-4.  

 

Delingssøknaden ble godkjent 16.03.2017 arkivsaksnummer 14/4336-58. 

Oppmålingsavdelingen ved Ringerike kommune har etablert gnr/bnr 49/361. 

 

 

Juridiske forhold  

Det er i denne saken tale om tilstrekkelig adkomstrett til eiendommene gnr/bnr 49/352 og 

gnr/bnr 49/361 foreligger, samt dispensasjon fra reguleringsplanen § 2 og § 5. Plan- og 

bygningsloven § 27-4 og § 19-2 kommer til anvendelse.  

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom vedtaket påklages og omgjøres til gunst for en part skal parten tilkjennes dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 

36 første ledd.  

 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Det tas saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer som inntekt til kommunen.  

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Det er sendt en henvendelse til felles vei- og baneprosjekt for å få en avklaring på om 

eiendommene gnr/bnr 49/352 og 49/361 vil berøres av vei- og baneprosjektet. 

Byggesaksavdelingen har per dags dato ikke fått svar på henvendelsen. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er andre spørsmål i saken som utløser behov for innhenting av 

informasjon, tillatelser, eller uttalelse.   

  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til nabomerknader, til søknad om oppføring 

av to eneboliger og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berør spørsmål av prinsipiell betydning ved at saken vil danne 

grunnlag for fremtidig praksis, særlig for eiendommer som muligens berøres av vei- og 

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

ut fra likebehandlingsprinsippet.   

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Plan- og bygningsloven § 27-4: 

Av plan- og bygningsloven § 27-4 fremgår det at før opprettelse av eiendom til bebyggelse 

eller oppføring av bygning kan godkjennes, skal byggetomta være sikret lovlig adkomstvei som 

kommunen godtar som tilfredsstillende.  

 

Rådmannen har vurdert om det foreligger tilstrekkelig adkomstvei til eiendommene gnr/bnr 

49/352 og gnr/bnr 49/361 to ganger tidligere. Rådmannen konkluderte da med at det ikke 

forelå tilstrekkelig adkomstvei og at saken måtte avslås. Det ble fattet vedtak i tråd med 

rådmannens anbefaling om å avslå søknaden. 

 

Kommunens vedtak ble påklagd av utbygger jfr. forvaltningsloven § 28 som hjemler klagerett 

på enkeltvedtak. Klageretten innebærer at klager har rett til å få et vedtak overprøvd av 

nærmeste overordnede forvaltningsinstans (klageinstansen). I saker etter plan- og 

bygningsloven vil normalt kommunen fatte vedtak i første instans (underinstans), mens 

Fylkesmannen er klageinstansen. Fylkesmannen kan da overprøve alle sider av saken, og enten 

treffe nytt vedtak i saken eller oppheve vedtaket og sende det tilbake til helt eller delvis ny 

behandling i kommunen. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.  

 

Ettersom Fylkesmannen har konkludert med at vilkårene i plan- og bygningsloven § 27-4 er 

oppfylt har kommunen etter rådmannens vurdering ikke myndighet til å avslå byggesøknaden, 

særlig ikke med den begrunnelse at adkomstrett ikke foreligger etter plan- og bygningsloven § 

27-4. Det nevnes at Fylkesmannens vedtak er endelig.  

 

Slik rådmannen ser på saken er det kun fremmet merknader relatert til adkomstretten, spørsmål 

som endelig er avklart av Fylkesmannen i Buskerud. Det foreligger ikke merknader relatert til 

dispensasjonssøknaden om utnyttelsesgraden og takform. Rådmannen vurderer det likevel som 

hensiktsmessig å vurdere om det kan gis dispensasjon i saksframlegget.  

 

 

Plan- og bygningsloven § 19-2: 

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

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

dispensasjon fra ikke tilsidesettes i vesentlig grad, for det andre må fordelene med å gi en 

dispensasjon være klart større enn ulempene. 

 

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens § 5 og § 3. 

 

Reguleringsplan § 5: 

Av reguleringsplanen § 5 følger det at bygningene skal ha saltak. Det søkes om dispensasjon da 

det er ønskelig med valmet tak. Dispensasjonssøknaden begrunnes med at valmet tak vil 

innebære at husene oppleves som lavere i terrenget og kaste mindre skygge. Valmet tak vil 

således være til fordel for omgivelsene vedrørende bedre solforhold. Av søknaden fremgår det 

også at flere boliger i området er bygd med valmet tak.  
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Formålet med reguleringsbestemmelsen § 5 er at boligene i området skal ha en helhetlig 

utforming. Ettersom flere boliger i området har valmet tak vil en dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen etter rådmannens vurdering ikke tilsidesette formålet bak 

bestemmelsen i vesentlig grad.  

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved et valmet tak er større enn et saltak, særlig med hensyn 

til solforholdene på stedet.  

 

Reguleringsplan § 3: 

Av gjeldende reguleringsplan for område § 3 er det fastsatt at maksimal tillatt utnyttelsesgrad 

er 20 %. Ansvarlig søker opplyser at samlet BYA (bebygd areal) etter nåværende beregning 

blir 21,3 %.  

 

Etter rådmannens vurdering er det tale om en relativt liten overskridelse av tillatt 

utnyttelsesgrad på eiendommen. Det nevnes at reguleringsplanen er av eldre dato.  I mange 

reguleringsplaner og i uregulerte byggeområder for boliger er 25 % bebygd areal øvre grense, 

altså mer enn 21,3 %. 

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at en dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen § 

5 og § 3, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsene søker å 

ivareta. Videre vurderes fordelene å være klart større enn ulempene. Rådmannen finner at 

dispensasjonene kan innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, på tross av 

nabomerknadene. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Nabomerknad, datert 08.06.2017. 

2. Fylkesmannens endelige vedtak, datert 23.01.2017. 

3. Saksframlegg, datert 30.06.2017. 

4. Følgebrev. 

5. Situasjonsplan 

6. Tegninger hus B 

7. Tegninger hus A 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 
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Arkivsaksnr.: 17/693-8   Arkiv: K23  

 

Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

59/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Eldrerådet  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
1

 og svevestøv2 i byluften i 

Hønefoss i 2018. 

2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan 

dersom prøvene viser at dette er nødvendig. 

3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021. 

4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til 

luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring 

av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av 

anleggseier. 

 

 

 

                                                

1 Nitrogendioksid. Utslipp fra forbrenningsmotorer. 

2 Partikler i luften som måler som partikkelmasse (PM2,5 og PM10) i lokal forurensning. Kilder 

til PM2,5 er hovedsakelig vedfyring og eksosutslipp. Kilder til PM10 er asfaltstøv og veistøv, 

herunder oppvirvling fra piggdekk. 
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Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/1668 07.07.2017 DS  382/17 R/TEK/ANEWEB GNR 108/4 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 108/4 

 

17/2667 10.07.2017 DS  383/17 R/TEK/NILILY GNR 278/258 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 278/258 - Bjørntjernlia 

 

17/2992 28.07.2017 DS  413/17 R/TEK/NILILY GNR 255/2 

Roy Arne Smedsrud  

Spikertelt Gnr/bnr 255/2 - Haga Bru 

 

17/3109 03.08.2017 DS  431/17 R/TEK/INGPRE GNR 47/245 

  

Deling/arealføring av eiendom Gnr/bnr 47/245 - Østmoveien 

 

17/1219 04.08.2017 DS  432/17 R/TEK/NILILY GNR 38/219 

  

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

 

17/3140 04.08.2017 DS  433/17 R/TEK/INGRIS GNR 297/121 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/121 - Tosseviksetermyrene 

 

16/4794 04.08.2017 DS  434/17 R/TEK/BERLE GNR 273/124 

Jesper Lau Sørensen  

Garasje Gnr/bnr 273/124 - Dølerudjordet 24 

 

17/2998 04.08.2017 DS  435/17 R/TEK/N54 GNR 297/121 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/121 
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17/2977 04.08.2017 DS  436/17 R/TEK/OLEMOS GNR 37/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 37/1 - Åsaveien 832 

 

17/2173 07.08.2017 DS  437/17 R/TEK/N54 GNR 45/121 

Gunnar Bjånes  

Bygging av bolig med garasje Gnr/bnr 45/121 - Askveien 28 

 

17/3043 07.08.2017 DS  438/17 R/TEK/HALA GNR 39/11 

  

9 punkthus (boligblokker, ca.180-200 leiligheter) - felles parkeringskjeller og 2 

hobby/badehus Gnr/bnr 39/11 - Gigstads vei 28 

 

17/3120 07.08.2017 DS  439/17 R/TEK/N54 GNR 271/78 

Jon Aspen  

Dispensasjon Gnr/bnr 271/78 - Hensveien 166 

 

17/3139 08.08.2017 DS  440/17 R/TEK/N54 GNR 47/237 

Kine Lillerud Eilertsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 47/237 - Sagatunveien 44 

 

17/3166 08.08.2017 DS  441/17 R/TEK/N54 GNR 49/292 

Vigdis Pedersen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/292 - Veiginveien 7 

 

17/3204 09.08.2017 DS  442/17 R/TEK/INGPRE GNR 45/12 

Gunnar Bjånes  

Deling av eiendom Gnr/bnr 45/121 - Askveien 28 

 

17/2070 09.08.2017 DS  443/17 R/TEK/OLAVA GNR 52/20, 52/4 

  

Omgjøring av festenummer til grunneiendommer - Arealoverføringer - 

sammenføyning av matrikkelenheter med mer Gnr/bnr 52/20, 52/4 

 

17/3207 10.08.2017 DS  444/17 R/TEK/BERLE GNR 137/1/29 

Geir Aasen  

Tillatelse til installering av pipe Gnr/bnr/fnr 137/1/29 

 

17/2545 10.08.2017 DS  445/17 R/TEK/BOLA GNR 92/163 

  

Særskilt brannobjekt - Flyplassveien 22-26  
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17/2070 10.08.2017 DS  446/17 R/TEK/OLAVA GNR 52/20, 52/4 

  

Omgjøring av festenummer til grunneiendommer - Arealoverføringer - 

sammenføyning av matrikkelenheter med mer Gnr/bnr 52/20, 52/4 

 

17/3208 11.08.2017 DS  447/17 R/TEK/N54 GNR 296/1 

  

Oppføring av bod Gnr/bnr 296/1- 73 - Vikerfjell 

 

17/1861 11.08.2017 DS  448/17 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

Oppføring av undervisningsbygg Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

17/3197 11.08.2017 DS  449/17 R/TEK/N54 GNR 132/101 

Bjørn Ivar Kleiven  

Tak over uteplass og støttemurer Gnr/bnr 132/101 - Loveien 37 

 

17/3232 11.08.2017 DS  450/17 R/TEK/N54 GNR 298/1 

  

Hytte Gnr/bnr 298/57 - Tomt 255 - Moltelia 7 

 

17/3237 11.08.2017 DS  451/17 R/TEK/N54 GNR 298/1 

  

Hytte Gnr/bnr 298/58 - Tomt 256 - Moltelia 9 

 

17/3238 11.08.2017 DS  452/17 R/TEK/N54 GNR 298/1 

  

Hytte Gnr/bnr 298/59 - Tomt 257 - Moltelia 11 

 

17/2884 11.08.2017 DS  453/17 R/TEK/N54 GNR 275/73 

  

Oppsetting av laftet bygg Gnr/bnr 275/73 

 

17/2990 14.08.2017 DS  454/17 R/TEK/INGRIS GNR 278/258 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 278/258 

 

17/3005 14.08.2017 DS  455/17 R/TEK/OLEMOS GNR 217/99, 271/255 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 271/99, 271/255 - Hensmoveien 62 
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17/2070 14.08.2017 DS  456/17 R/TEK/OLAVA GNR 52/20, 52/4 

  

Omgjøring av festenummer til grunneiendommer - Arealoverføringer - 

sammenføyning av matrikkelenheter med mer Gnr/bnr 52/20, 52/4 

 

17/3259 14.08.2017 DS  457/17 R/TEK/N54 GNR 75/30 

Jan Gunnar Brorson  

Dispensasjon Gnr/bnr 75/30- Sandakerveien 197 

 

17/3286 15.08.2017 DS  458/17 R/TEK/INGRIS GNR 297/32 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/32 - Tossevika/Vikerfjell 

 

17/3325 17.08.2017 DS  459/17 R/TEK/INGRIS GNR 297/29 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/29 - Tosseviksetermyrene 49 

 

17/3292 17.08.2017 DS  460/17 R/TEK/HALA GNR 50/2 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 50/2 - Rabbaveien 95 

 

17/3314 18.08.2017 DS  461/17 R/TEK/N54 GNR 87/580 

  

Bolig Gnr/bnr 87/580 

 

17/3342 18.08.2017 DS  462/17 R/TEK/BERLE GNR 273/33 

Ole Kristian Bentsen  

Garasje - endring av tillatelse Gnr/bnr 273/33 - Dølerudveien 39 

 

17/3055 18.08.2017 DS  463/17 R/TEK/N54 GNR 148/157 

  

Ny brannstasjon - Sokna Gnr/bnr 148/157 - Gulloveien 3 

 

17/3289 21.08.2017 DS  464/17 R/TEK/HALA GNR 317/600 

  

Enebolig og dobbelt garasje Gnr/bnr 317/600 - Kreftings gate 6 

 

17/3328 22.08.2017 DS  465/17 R/TEK/HALA GNR 305/52 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 305/52 - Hedalsveien 60 
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17/2097 22.08.2017 DS  466/17 R/TEK/ANEWEB GNR 105/144 

  

Ombygging av hytte Gnr/bnr 105/144 - Bakkely 

 

17/3321 22.08.2017 DS  467/17 R/TEK/BERLE GNR 75/2 

Astri Ham  

Tilbygg Gnr/bnr 75/2 - Sandakerveien 282 

 

16/4023 23.08.2017 DS  468/17 R/TEK/N46 GNR 133/16 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 133/16 - Hvalsveien 132 

 

17/2379 24.08.2017 DS  469/17 R/TEK/INGPRE GNR 81/2 

Skjærdalen Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 81/2 -  Skjærsjøauet 

 

17/3350 24.08.2017 DS  470/17 R/TEK/BERLE GNR 253/2 

Elise Kummen Frøhaug  

Ny garasje, riving Gnr/bnr 253/2 - Pjåkaveien 68 

 

17/3327 24.08.2017 DS  471/17 R/TEK/HALA GNR 274/140 

  

Bruksendring Gnr/bnr 274/140 - Ådalsveien 155 

 

17/2838 24.08.2017 DS  472/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Tillatelse til handel med pyroteknisk vare Plantasjen 

 

17/3421 25.08.2017 DS  473/17 R/TEK/INGRIS GNR 250/12 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 250/12 - Holleiaveien 210 

 

17/1457 28.08.2017 DS  474/17 R/TEK/INGPRE GNR 317/123 

Ole Johan Holth  

Deling av eiendom Gnr/bnr 317/123 - Bekkegata 15 

 

15/6866 28.08.2017 DS  475/17 R/TEK/BERLE GNR 161/9 

Ragnhild Pedersen  

Rivningstillatelse Gnr/bnr 161/9 - Gamle Hallingdalsvei 71 
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17/3224 28.08.2017 DS  476/17 R/TEK/ANEWEB GNR 273/65 

  

Tilbygg Gnr/bnr 273/65 - Øvre Høgåsveien 4 

 

17/3437 29.08.2017 DS  477/17 R/TEK/INGRIS GNR 100/127 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 100/127 - Klekkenveien 60 

 

17/3413 31.08.2017 DS  480/17 R/TEK/INGRIS GNR 248/33 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 248/33 - Vælerenveien 91 

 

17/3463 31.08.2017 DS  481/17 R/TEK/INGRIS GNR 57/52 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 57/52 - Sætreveien 17 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Sva  

Postboks 3021 Lade 

7441 TRONDHEIM 
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Gnr/bnr 52/1 - Uttalelse til søknad fra Hæhre Entreprenør AS om driftskonsesjon for 

Støen grusuttak 

 

Vi viser til høringsbrev datert 30.06.2017. Høringsbrevet er videreformidlet til aktuelle 

fagområder i kommunen, slik at de har fått muligheten til å komme med innspill.  

 

1. Planstatus  

1.1 Kommuneplanens arealdel 

Støen grusuttak er i gjeldende kommuneplan avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål 

(LNF) og markert som nedslagsfelt for drikkevann.  

Kommuneplanen er for tiden under revisjon, og forslag til ny arealdel er på høring og offentlig 

ettersyn med høringsfrist 25.08.2017.  

I forslag til ny arealdel er deler av 

eksisterende uttaksområde foreslått 

avsatt til råstoffutvinning (se 

kartutsnittet til høyre). Dette er den 

delen av området som per i dag er 

berørt av tidligere uttak, og som det iht. 

nye klausuleringssoner og bestemmelser 

for Ringerike vannverk kan være 

aktuelt å tillate uttak.  

Avsatt område er 30 daa, altså vesentlig 

mindre enn arealet det søkes 

driftskonsesjon for (oppgitt til 130 daa i 

søknaden).  

Området for øvrig er foreslått avsatt til LNFR-område. Videre er det lagt inn en hensynssone 

(Sikringssone – Område for grunnvannsforsyning H120) som tilsvarer klausuleringsområdet 

for Ringerike vannverk.  

 

1.2 Reguleringsplan 

Støen grusuttak er per i dag ikke regulert, men inngår i planområdet for reguleringsplan for 

Ringerike vannverk som er under utarbeidelse. Formålet med denne planen er å sikre 

drikkevannskilden.  

I området der det eventuelt åpnes for råstoffutvinning i ny kommuneplan og ny reguleringsplan, 

vil det stilles krav om egen detaljregulering for dette. 
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2. Miljø og omgivelser  

2.1 Ringerike vannverk 

Støen grusuttak ligger i influensområdet for hovedvannkilden for Ringerike vannverk. 

Vannverket forsyner i dag ca 23 000 pe, og har en planlagt utvidelse med kapasitet opp mot 

60 000 pe fram i tid.  

Det foreligger en klausuleringsplan for området fra 1984 (sonekart og bestemmelser følger 

vedlagt). Området det søkes driftskonsesjon for ligger i sone 2 og 3 i klausuleringsplanen.  

Nye krav fra NGI har gitt behov for ny klausulering, og kommunen ønsker å fastsette dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Forslag til ny klausuleringsplan med sonekart og 

beskyttelsesbestemmelser er utarbeida av Asplan Viak. Dette følger vedlagt. Her er det mer 

informasjon om bakgrunnen for soneinndelingen og bestemmelsene. Ny klausuleringsplan 

danner grunnlag for hensynssoner og bestemmelser i forslag til ny reguleringsplan for området.  

Av hensyn til vannkilden er det lite ønskelig med ytterligere utvidelse og drift av eksisterende 

grusuttak. I denne forbindelse viser vi også til uttalelse fra Miljørettet helsevern i kommunen, 

som følger vedlagt.  

Området består av åpne grusmasser som gir en kort vei/tilgang til grunnvannet, og fjerning av 

dette vil gjøre grunnvannet sårbart for forurensing. Vegetasjonsdekket som er i terrenget i dag 

er en viktig beskyttelse/buffer for «sur» nedbør og forurensing, og bør ikke fjernes. Det er 

allerede i dag bekymring i forhold til eksisterende uttak, da masseuttak bidrar til å redusere 

umettet sone, og dermed nedsettes magasinets naturlige renseevne. Det er videre en 

forurensningsrisiko knytta til selve driften av uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, 

kjemikalier etc.).  

Vi gjør oppmerksom på at området er hovedkilde og reservekilde til Ringerike vannverk. Ved 

bortfall av disse kildene vil man ikke klare å levere vann til Hønefoss og omegn. Nærmeste egna 

overflatevannkilde er Tyrifjorden eller Sperillen som vil medføre at det vil gå lang tid før en 

kilde er på plass. 

Rett nord for grusuttaket går en bilvei som er adkomstvei ned til Tjorputten (brønnområde). På 

kart som følger søknad om driftskonsesjon er uttaksreal markert helt inntil adkomstveien. 

Denne adkomstveien må bestå, og det må settes av en sikringssone for å trygge denne veien. I 

deler av uttaksarealet er det i dag tatt ut masser tett opp mot veien, slik at det er en bratt 

skråning fra veien og ned i uttaket.  

 

2.2 Naturmangfold; sandfuruskog 

Uttaket ligger i et område med sandfuruskog, som er en naturtype med begrenset utbredelse i 

Norge. Sandfuruskogen på Kilemoen er vurdert som nasjonalt verdifullt naturmangfold (verdi 

A).  I Ringerike forekommer sandfuruskog på Eggemoen, Kilemoen og Hensmoen. 

Landbrukskontoret vurderer at den samla belastningen på sandfuruskog i Ringerike har nådd 

smertegrensen. En stor del av sandfuruskogen er nedbygd, planlagt nedbygd, allerede tatt i bruk 

som masseuttak eller regulert til framtidig masseuttak.  

Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet, og vurdert å være en av de mest 

verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige soppforekomster. Verdien 
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begrunnes bl.a. med områdets størrelse og innhold av en rekke krevende rødlista 

sandfuruskogarter.  

Områderegulering for Kilemoen Sanduttak (Svelviksand AS) ble vedtatt 06.04.2017. 

Planvedtaket er påklaget, og klagebehandling pågår. Av hensyn til sandfuruskogen ble 

uttaksområdet redusert i forhold til det som er avsatt til uttak i kommuneplanens arealdel. Etter 

reduksjonen gir planforslaget mulighet for å ta ut om lag 12 mill. m3 masser. Uttakets levetid er 

anslått til ca 55 år, gitt en årlig uttaksmengde på 330 000 tonn.  

Sandfuruskog på Kilemoen ble kartlagt av Asplan Viak i 2015. Området som ble kartlagt 

omfatter ikke området det nå søkes konsesjon for, men vi antar at skogen i dette området er av 

tilsvarende type som ellers på Kilemoen. Naturmangfold må kartlegges før det eventuelt åpnes 

for ytterligere grusuttak i området.  

 

2.3 Friluftsliv 

Støen grusuttak ligger på Kilemoen, som er et mye brukt bynært trenings- og 

friluftsområde. Kommunen gjennomført i 2013 en kartlegging og verdisetting av 

bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Kilemoen ble her klassifisert som et B-

område. Som retningslinje for saksbehandling for B-områder gjelder følgende:  

I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i 

eksisterende reguleringsplan, utover tiltak som er ledd i tilrettelegging for 

friluftsliv eller tiltak som ikke forringer områdets verdi som friluftsområde. 

Det bør ikke igangsettes reguleringsplaner med formål som forringer 

områdets verdi som friluftsområde. Hvis det likevel åpnes for 

tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi som friluftsområde 

bør avbøtende tiltak vurderes. Friluftslivsverdien skal til enhver tid være 

ivaretatt. 

Områderegulering for Kilemoen sanduttak ble som nevnt vedtatt 06.04.2017. Ved 

uttak i tråd med denne planen vil friluftsområdene på Kilemoen over tid bli betydelig 

redusert. Kilemoen er altså under press fra flere kanter, og det er et stort 

engasjement lokalt for å ivareta området som et trenings- og friluftsområde.  

 

3. Avslutning  

3.1 Eksisterende uttak og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven 

Kommunen anser at det er skjedd en vesentlig endring/utvidelse av Støen grusuttak 

etter innføring av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven i 1995. Det er uenighet 

mellom grunneier og kommunen om dette temaet. Grunneier mener drift av uttaket 

er lovlig, og at det ikke foreligger søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. 

Kommunen sendte 05.04.2016 et forhåndsvarsel om pålegg om stans til Hæhre 

Entreprenør AS. Dette brevet følger vedlagt. Her er kommunens vurdering av saken 

nærmere beskrevet, herunder kommunens vurdering av klausuleringsavtalen fra 

1985.  

 

3.2 Konsesjonsområdet 

I konsesjonssøknaden er omsøkt areal oppgitt til 130 daa. På kartet som følger 

søknaden, er konsesjonsområde og uttaksareal vist. Arealmåling i vårt kartsystem 

viser at markert konsesjonsområdet er ca 92 daa, og uttaksareal ca 75 daa. Det er 

altså et relativt stort avvik mellom oppgitt areal, og kartfesta areal.  
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Dersom konsesjon innvilges ber vi om at det blir nøye klarlagt hvilket område det 

gis konsesjon for.   

Kommunen har foretatt en innmåling av kanten rundt eksisterende uttak, og har 

kommet til at om lag 40 daa er berørt av tidligere uttak.  

 

3.3 Kommunens vurdering av konsesjonsspørsmålet 

I høringsbrevet ber dere offentlige etater ut fra eget ansvarsområde, vurdere om det 

er forhold som tilsier at driftskonsesjon ikke bør innvilges, eventuelt om det skal 

stilles vilkår om avbøtende tiltak.  

Ringerike kommune mener driftskonsesjon ikke bør innvilges. Uttaket ligger i et 

område med flere interesser som vil berøres av et uttak. Kommunen er særlig 

bekymret for konflikten mellom drikkevannshensyn og grusuttak.  

Dersom direktoratet likevel vil gi driftskonsesjon, er det etter kommunens mening 

svært viktig å avklare konsesjonsområdet nærmere, samt konsekvenser av uttaket. 

Hvilket område skal det gis konsesjon for, til hvilket nivå og med hvilke krav og 

forutsetninger. Dette er tema som best avklares gjennom en planprosess etter plan- 

og bygningsloven. Kommunen anser videre at direktoratet vil ha et bedre grunnlag 

for å vurdere en søknad om driftskonsesjon dersom det først utarbeides en 

reguleringsplan for uttaket.  

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. Jostein Nybråten (tlf. 971 38 977) ved 

kommunens utbyggingsavdeling kan svare på spørsmål som går direkte på 

vannverket. Guro Li (tlf. 959 68 480) kan svare på spørsmål i forhold til 

plansituasjon og øvrige temaer.  

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Heidi Skagnæs   
leder miljø- og arealforvaltning   
  Guro Li 

  arealplanlegger 

  guro.li@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Hæhre Entreprenør AS, søker  

Hans Anton Støen, grunneier 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Interne høringsparter som har uttalt seg:  

Landbrukskontoret, Teknisk forvaltning Utbygging og Miljøretta helsevern 
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Vedlegg: 
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2. Klausuleringssoner 1984 (gjeldende) 

3. Ny klausuleringsplan 
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5. Uttalelse fra Miljørettet helsevern i Ringerike kommune, datert 22.08.2017.  

6. Uttalelse fra Landbrukskontoret i Ringerike og Hole, datert 09.08.2017 

5. Brev fra Ringerike kommune til Hæhre entreprenør AS, datert 05.04.2016 
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FORORD

Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kom mune for å bistå med hydrogeologisk
rådgivning i forbindelse med Ringerike vannverk Kilemoen . Denne rapporten erstatter
klausuleringsplan er for vannverk et som ble utarbeidet i 2009 og 2012, og tar også inn
endringer omtalt i tilleggsnota t datert 7.3.2014. B akgrunnen for siste revisjon er økt
dimensjonere nde vannbehov og utarbeidelse av reguleringsplan for området. Jostein
Nybråten og Guro Skinnes er Ringerike kommunes kontaktperson er for oppdraget .

Bernt Olav Hilmo er oppdragsleder for Asplan Viak og har h att ansvar for gjennomgang og
revidering av forslaget til ny klausuleringsplan. Mari Vestland har bidratt med rapportering.

Sted, dato

Trondheim, 11.03.2016

Bernt Olav Hilmo
Oppdragsleder

Bernt Olav Hilmo
Kvalitetssikrer
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SAMM ENDRAG

Asplan Viak bi står Ringerike kommune med hydrogeologisk rådgivning i for bindelse med
vannforsyningen ved Ringerike vannverk Kilemoen . Denne rapporten er en oppdatert versjon
av klausuleringsplanen som ble utarbeidet i 2012. Planen tar høyde for et maksimalt
døgnbehov fo r 160 l/s (13 824 m3/døgn fordelt på 90 l/s fra eksisterende brønner i
Dødisgropa og 70 l/s fra to nye løs masseb rønner ved Tjorputten . Disse brønnene er ennå
ikke tatt i bruk, men vil fungere som supplerende vannkilde fra ca. 2020 .

Klausuleringsp lanen gir en helhetlig områdebeskyttelse for brønnene i Dødisgropa og ved
Tjorputten . Videre er planen basert på erfaringer fra ca. 30 års drift av brønnene i
Dødisgropa og diverse fagrapporter fra undersøkelsesfasen, utbyggingen av anlegget og
senere utvidelser av anlegget med flere brønner.

Selve forundersøkelsene for bestemmelse av brønnplassering for brønnene ved Tjorputten
og prøvepumpingen av disse har inngått i et eget prosjekt for kommunen. Grunnlaget for
vurdering av vannforsyning fra brønnene ved Tjorputt en er basert på resu ltatene fra
prøvepumping i nesten ett år.

Beskyttelsessonene er foreslått med hensyn på retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og
NGU . Sonenes yttergrens er er utover dette forsøkt tilpasset eiendomsgrenser,
vassdragskanter, veier og lignende slik de fremgår av kart.

Selve beskyttelsesplanen inneholder sonegrenser med tilhørende bestemmelser.
Be skrivelse av soner, sonegrenser og aktivitetsreguler ende bestemmelser framgår av kap. 5 .

Denne oppdaterte klausuleringsplanen inngår som e t vedlegg til planbeskrivelsen i
forbindelse med pågående arbeid med regulering av tilrenningsområdet for brønnene til
Ringerike vannverk, Kilemoen.
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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Hovedvannforsyningen ved Ringerike vannverk er basert på grunnvann som tas fra fem
løsmassebrønner i ei dødisgrop på Kilemoen. V annverk et fors yner i dag ca. 23 500
personer, og skal til enhv er tid dekke vannforbruket i regionen som tilsvare r e t
gjennomsnittlig uttak på ca. 100 l/s.

For å øke s ikkerheten i vannforsyningen har Ringerike kommune etablert to fullskala
prøvebrønner ved Tjorputten, som skal fungere som supplerende vannkilde /reserv evannkilde
ved vannverket. Disse br ønnene ble prøvepumpet i ca. 7 måneder fra august 2011.

Før arbeidet med å etablere nye brønner ved Tjorputten ble igangsatt ønsket imidlertid
kommunen en revisjon av eksisterende klausuleringsplan for vannverket, i og me d at
etablering av nye brønner ville gi endret soneinndeling rundt brønnene, og at det i den
forbindelse også kunne kreves nye grunneieravtaler. En revidert plan ble laget i 2009.

Mattilsynet har i brev datert 19.8.2010 følgende kommentarer til bakgrunnsda ta for
utarbeidelsen av revidert klausuleringsplan:

- Dokumentasjon fra prøvepumping av brønn 1 og 2 ved Tjorputten mangler.
- Det bør foreligge en bedre d okumentasjon på forurensningsrisiko fra omgivelsene .
- Det bør gjøres en mer utførlig v urdering av enkelt e tillatte aktiviteter i sone I (bruk av

plantevernmidler, husdyrgjødsel, beite) .

I 2011 ble det utført supplerende undersøkelsesboringer, for å bestemme nøyaktig
plassering av nye brønner. Med bakgrunn i resultater fra prøvepumping en , samt nevnte
innspill fra Mattilsynet, ble det i 2012 utarbeidet et forslag til revidert klausuleringsplan.

Siden denne planen ble utarbeidet har Ringerike kommune besluttet å øke det
dimensjonerende vannbehovet fra 100 l/s til 160 l/s. Dette vil ha betydning for klausulering en
i og med at det krever en større hastighet på grunnvannsstrømmen inn mot brønnene.

Kilemoen er et lett tilgjengelig område med gode grunnforhold, og er derfor et attraktivt
område for diverse utbygging. I tillegg finnes det betydelige sand - og grusress urser med en
gunstig beliggenhet i forhold til store potensielle forbrukere. Ringerike kommune har besluttet
å benytte grunnvann fra Kilemoen som hovedvannkilde i lang tid framover, og står nå foran
en omfattende utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg. Fo r å sikre
grunnvannsforekomsten har kommunen derfor gått i gang med å utarbeide en
regulering splan for Ringerike vannverk. Denne planen vil ta utgangspunkt i denne oppdaterte
versjonen av klausuleringsplanen.

1.2 Formål

Det stilles krav til vannverkseier om a t man skal sikre et hygienisk sikkert og godt
drikkevann gjennom beskyttelse av grunnvannsforekomsten (Forskrifter om
drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg). En klausuleringsplan har som formål å
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hindre utilsiktet forringelse av vannkvaliteten på grunnva nnet, som følge av arealbruk og
aktiviteter i tilsigsområdet til grunnvannsanlegget. Dette oppnås gjennom opprettelsen av
sikringssoner rundt anlegget, der man legger restriksjoner på aktiviteter og/ eller arealbruk.

Hensikten med de nne rapporten er å prese ntere en versjon av klausuleringsplanen for
Ringerike vannverk , som erstatter eksisterende utgave og forslaget til revidert plan fra 2009
og 2012 . Rapporten skal også fungere som grunnlag for utarbeidelse av nye
grunneieravtaler og regulering av området ti l drikkevannsformål.

1.3 Grunnlagsmateriale

Rapporten bygger på forslagene som ble gitt i revidert klausuleringsplan (2009) med hensyn
til ny sone inndeling og arealrestriksjoner som følger av etableringen av et nytt brønnområde
ca. 150 m sørøst for Tjorputten . Klausuleringsplanen er videre utarbeidet på grunnlag av
følgende data (tabell 1) :

Tabell 1 : Grunnlagsmateriale.

Kilde Beskrivelser

NGU - rapporter fra 1974 Tidligere grunnvannsundersø kelser i nærheten av Tjorputten
NGU - rapport fr a 1979 og 1980 Result ater fra prøvepumping

Tidligere soneinndeling og forslag
til klausuler (1984).

Området som omfattes av
restriksjoner er inndelt i 4
hovedsoner nummerert fra 0 - III.

Denne klausuleringen bygger på tidligere grunnvannsundersøkelser og en
over ett år lang prøvepumpingsperiode av en brønn i Dødisgropa med et
uttak på ca. 100 l/s. Tilrenningsområdet ble bestemt ut fra målinger av
grunn vannsnivå i 8 - 10 peilebrønner.

o Sone 0 Brønnområdet i Dødisgropa. Området er
inngjerdet.

o Sone I Det nær e infiltrasjonsområdet. Dette området
består av en 8 - kant med yttergrense 185 - 200 m fra
brønnene.

o Sone II. Påvist tilrenningsområde utenfor sone I. Sonen
er delt i en sone II A med relativt rask
grunnvannstransport og mindre umettet sone og en
sone II B ut enfor med lav grunnvannstransport og stor
umettet sone.

o Sone III. Sikringssone hvorfra grunnvannet kan
transporteres mot brønnene under spesielle
forutsetninger.

Diverse materiale fra Ringerike kommune angående bygging av infiltrasjo nsanlegg.
Asplan Vi ak - rapport 2007 Nye undersøkelsesboringer ved Tjorputten
Asplan Viak - rapport 2009 Forslag til ny klausuleringsplan Ringerike vannverk
Asplan Viak - rapport 2010 Vurdering av forurensningsfare fra Hen treimpregneringstomt

Asplan Viak - rapport 2011 Undersøke lsesboringer ved Tjorputten
Asplan Viak - rapport 2011 Foreløpig e resultater fra prøvepumpingen av brønn 1 og 2 ved Tjorputten

Asplan Viak 2012 Søknad om konsesjon for grunnvannsuttak til Ringerike vannverk
Kilemoen, datert 4.7.2012

Asplan Viak - rapport 20 12 Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen , datert 20.11.2012.

Asplan Viak - notat 2014 Tilleggsnotat til klausuleringsplan datert 20.11.2012. Endringer i
soneinndeling som følge av planer om økt grunnvannsuttak.

Asplan Viak - notat 2015 Beskrivel ser av sand - og grusressurser på Kilemoen, versjon 2
Asplan Viak - rapport 2016 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen (under arbeid)
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2 OMRÅDEBESKRIVELSE

2.1 Beliggenhet og kvartærgeologi

Grunnvannsbrønnene er lokalisert på Kilemoen om lag 5 km nord for Hønefoss sentrum.
Brønnområde 1 angir beliggenheten til brønnene som utgjør hove dvannforsyningen ved
vannverket, brønnområdet i Dødisgropa. B rønnområde 2 og 3 markerer områdene for hver
av de nyetablerte fullskala prøvebrønnene ved Tjorputten. Det er e n distanse på 150 meter
mellom brønn 1 og 2 ved Tjorputten, og brønnene blir dermed liggende i hvert sitt
brønnområde. Avstanden mellom brønnene i D ødisgropa og brønnen ved Tjorputten er ca.
500 meter (figur 1).

Figur 1 Oversiktskar t M = 1:50 000. Ringerike vannverk med b rønnområde ne på Kilemoen

Kilemoen er et isranddelta som ble avsatt mot sør. Brønnområdene ligger i deler av
avsetningen der iskanten lå under oppbyggingen av deltaet eller deler av dette. Tidligere
undersøkelser av N GU viser at den sørlige delen består av sand - og gruslag. I de sentrale
deler er det påvist finsandmektigheter på over 60 meter, mens det i den nordlige delen er
avsatt grovere masser. Løsmassefordelingen kan være knyttet til to faser:

- Iskontaktlinje i den sørlige delen av forekomsten og deltautvikling med avsetning av
grovere sediment.

- Etterfølgende tilbaketrekking og iskontaktlinje i den nordlige delen av moen ga
deltautvikling lokalt og avsetning av finsand i de sentrale områder. Etter
isavsmeltningen bl e det så avsatt silt/finsand i bassenget som dannet seg ved
Kilemoen/Hensmoen. Disse avsetningene overlagrer i dag breelvavsetningene i deler
av brønnområdene (se figur 2).
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3 VANNVERKS - OG BRØNNDATA

3.1 Generelt

Ringerike vannverk Kilemoen er et kommunalt grunn vannsanlegg, som bidrar til å forsyne
ca. 23 500 personer i Hønefoss og omegn. Vannverket forsynes fra fem løsmassebrønner i
ei dødisgrop i en stor breelvavsetning på Kilemoen. V annverket forsyne r boliger,
næringsmiddelindustri , skoler, helseinstitusjoner , gårdsbruk og hytter /fritidsboliger, camping
med mer . Vannverket er nå i ferd med utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg for fjerning
av jern og mangan.

3.2 Grunnvannsbrønner

Vannverket forsynes per mars 2016 fra to Ø400 mm brønner og tre Ø300 mm brønner i
Dødisgropa. Den sjette brønnen ved vannverket, brønn 2 (Ø400 mm), er som et avbøtende
tiltak tatt ut av produksjon på grunn av for høye manganverdier, og benyttes nå kun til
avvergingspumping for å holde mangankonsentrasjonen nede i de andre brønnene.
Van nverket har hatt problemer med for høye konsentrasjoner av mangan i grunnvannet fra
2006. De to eldste Ø400 mm - brønnene er plassert dypest i magasinet, mens de tre nyeste
brønnene med Ø300 mm har kortere filter, som er satt høyere i profilet (se Figur 2 - 3) .

Brønner i Dødisgropa

Figur 2 : Oversikt over brønnenes filterlengde og dybde i magasinet .
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Figur 3 : Skisse og bilde av brønnene i Døsisgropa. Brønn 4 - 6 var ikke boret da bildet ble tatt.

De tre første b rønnene (B1 - B3) i Dødisgropa ble alle dimensjonert for grunnvannsuttak på
100 l/s hver, mens de tre nye brønnene (B4 - B6) med kortere filter er dimensjonert for et
maksimalt uttak på ca. 40 l/s. Til sammen produseres det nå i gjennomsnitt ca. 100 l/s fra
de nne delen av magasinet. Årlig gjennomsnittlig vannforbruk har i perioden 2005 - 2013 økt
fra 78 - 103 l/s. Vannforbruket har ikke økt særlig siden 2013. Dersom det er behov kan alle
brønnene levere samlet opp mot 300 l/s.

Den totale brønnkapasiteten er derme d mye større enn uttaksmengden, og dette gir en god
sikkerhet i vannforsyningen ved eventuelle brønnkollapser eller pumpehavari.

Nyetablerte brønner ved Tjorputten

For ytterligere styrking av sikkerheten i vannforsyningen og for å utrede mulighetene for å
kunne ta ut grunnvann med lavere manganinnhold ble det etablerte to stk. Ø273 mm
løsmassebrønner ved Tjorputten (se Figur 4 ). Disse brønnene skal fungere som supplerende
vannkilde/reservevann ved vannverket.

Resultatene fra prøvepumpingen viser at brønnk apasiteten for begge brønner ved Tjorputten
tilfredsstiller kravene til reservevannforsyning/supplerende vannforsyning ved Ringerike
vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 100 l/s. D et anbefales at uttaket per brønn
ved Tjorputten ikke overstiger til 60 l/s . Hvis dette ikke er tilstrekkelig har vannverket
muligheten til å koble til to allerede etablerte løsmassebrønner som benyttes til infiltrasjon av
vann fra Tjorputten.
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Brønn 1 Brønn 2

Figur 4 Brønntegning er av brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4 HY DROGEOLOGISK B ESKRIVELSE

4.1 Generelt

Grunnvannsmagasinet ligger i en grunnvannsforekomst som er karakterisert i tråd med EUs
vannrammedirektiv (grunnvannsdirektivet). Forekomst 012 - 972 - G Kilemoen inngår i
vannregion Vest - Viken og vannområde Tyrifjorden. Totalt areal er beregnet til om lag 5,7
km2. Beskrivelsen e i del 4.2 - 4.8 av grunnvannsstand, strømning og vannkvalitet i magasinet
vil i størst grad basere seg på de siste resultater fra prøvepumping av nyetablerte brønner
ved Tjorputten , da denne dokumentasjonen ligger til grunn for revideringen av
klausuleringsplan en .

4.2 Magasintype og innstrømningsområde

O mrådet er en del av den store breelvavsetningen på Kilemoen (se Figur 5).

B oringer viser over 30 meter med grove ma sser av sand og grus med god
vanngjennomgang. I brønnområdet ved Tjorputten er den umettede sonen ca. 3 - 5 m, mens
området rundt har en umettet sone mellom 10 og 30 m. I brønnområdene i D ødisgropa og
ved Tjorputten er det et opptil 10 m tykt lag av finsand/ silt over selve grunnvannsmagasinet.
Dette gir en meget god naturlig beskyttelse. Selve grunnvannsmagasinet består av grus og
grusig sand. Til tross for finstoffholdige løsmasser over enkelte deler av magasinet , regnes
forekomsten som en åpen akvifer .

Figur 5 : Løsmassefordeling med inn - og utstrømningsområder.

Innstrømningsområde

Ut strømningsområde
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4.3 Nyd annelse

Opp - pumpet grunnvann fra brønnene stammer fra:

1) Nedbør som infiltreres i grunnen og danner grunnvann.
2) Naturlig grunnvannsstrøm i sand - og grusmassene, hovedsakelig dannet ved

elveinfiltrasjon.
3) Indusert nydannelse.

4.3.1 Nedbørsinfiltrasjon

En andel gru nnvann vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon innenfor avsetningens tilsigsområde.
Tilsigsområdet til magasinet er regnet fra yttergrensen av sone II. Dette tilsvarer et areal på
ca. 1,3 km2. Ved avlesning fra avrenningskart kan spesifikk kapasitet settes til 10 - 12 l/s · km2.
Det må presiseres at dette er data fra referanseperioden 1930 - 1960, og trykt kartutgave
(NVE 1987). Bidraget fra nedbørsinfiltrasjon er estimert fra spesifikk avrenning i området og
tilsigsområdet til brønnene:

Q = Areal · (Nedbør – Evapot ranspirasjon – Overflateavrenning)

Nedbør tilgjengelig for infiltrasjon til magasinet (n etto nedbør ) er estimert til 13 l/s, noe som
tilsvarer ca. 8 % av maksimalt uttak på 160 l/s.

4.3.2 E lveinfiltrasjon

Kontakten mot Begna fungerer som en positiv hydraul isk grense, der det mates inn
grunnvann til magasinet. Nydannelsen av grunnvann skjer hovedsakelig ved infiltrasjon fra
Begna. Den naturlige grunnvannstrømmen går fra elva og mot sør - sørøst med en gradient
på ca. 0,5 % (0,005). Se figur 4. Denne grunnvanns strømmen er styrt av et lavereliggende
elvenivå nedenfor et stryk i Begna sørøst for Kilemoen og defineres som magasinets
utstrømningsområde i ubelastet tilstand. Ut fra en gradient på 0,5 %, en hydraulisk
konduktivitet på 1x10- 3 m/s, og en effektiv porøsi tet på 20 % blir hastigheten på den naturlige
grunnvannsstrømmen ca. 2 m/døgn, men vil sikkert variere fra mindre enn 0,1 m/døgn i
finsand/sand til over 10 m/døgn i grov grus. Hvis man antar 500 meters bre dde og 30 meters
tykkelse på denne grunnvannsstrømm en får man en mengde på:

Q = 500 m x 30 m x 2 m/døgn x 0,2 = 6000 m3/døgn = ca. 70 l/s.

Denne mengden vil være sterkt avhengig av vannføringen i elva da mengden infiltrert vann
øker ved økende elvevannstand.

På grunn av reguleringene i vassdraget er vinte rvannføringen relativt stor. Vannføringen er
vanligvis størst i mai og begynnelsen av juni i forbindelse med snøsmelting. De største
flommene opptrer enten som en følge av regn og snøsmelting om våren eller som en følge
av kraftig regnvær om høsten (Kilde: NVE). For perioden 1947 – 2001 er midlere flom 343
m³/s. Reguleringene i Begnavassdraget har i følge NVE ført til en reduksjon av midlere flom
med omkring 150 m³/s eller omkring 30 %.
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NVE har i forbindelse med flomvurderinger for Hønefoss inkludert vurder inger av
Begnavassdraget/Ådalselva. H er er middelvannføring i Ådalselva stipulert til 88 m3/s ved
utløpet av Sperillen (NVE 2002 b) . NIVA har utført resipientundersøkelser i blant annet
Begna, og middelvannføring oppgis for perioden februar 2010 - februar 2 011 å være 84 m3/s.

Benyttes verdien for 2010/2011, vil omsø kte grunnvannsuttak på inntil 160 l/s tilsvare knapt
0,2 % av den gjennomsnittlige vannføringen i elva og ca.1,3 av alminnelig lavvannføring .
Grunnvannsuttaket vil fortsatt ha liten innvirkning p å vannføringen i Begna. Det presiseres at
dette er et konserva tivt anslag på lavvannføringen.

4.3.3 Effekt av pumping – indusert nydannelse

Ved senkning av grunnvannsspeilet rundt brønnene under uttak, vil strømningsgradientene
inn mot brønnene føre til at mer elvevann mates inn i magasinet (indusert nydannelse), enn
hva som er tilfellet uten pumping. Andelen grunnvann som nydannes fra elveinfiltrasjon vil
følgelig øke. Undersøkelser av NGU viser at ved uttak fra Dødisgropa er denne mengden
nær 80 l/s, mens den under flom vil kunne økes til 200 l/s. Ved uttak fra brønnene ved
Tjorputten vil andelen som nydannes ved indusert elveinfiltrasjon være enda større enn det
som er tilfellet ved Dødisgropa (> 90 %).

4.3.4 Grunnvannsmagasinets tåleevne

Prøvepumpingen av brønnen e i Dødisgropa på 80 - tallet viste at magasinet på årsbasis
balanserer et uttak på 100 l/s (Kilde: NGU). Betydelig større uttak over lang tid vil kunne gi
en netto senkning over året. Gjennomsnittlig uttak fra brønnene i Dødisgropa er imidl ertid i
dag ca. 1 00 l/s . Grunnvannstanden vil overvåkes gjennom registrering av grunnvannsnivå i
etablerte peilebrønner og produksjonsbrønner. For å minske belastningen på
grunnvannsmagasinet er det planer om å kjøre anleggene parallelt for å fordele uttaket i
magasinet.

Ca. 7 måneder med prøvepumping av brønnene ved Tjorputten viser at grunnvannstanden
stabiliserer seg etter en tid når det har oppstått en likevekt mellom grunnvannsuttaket og
innmatingen til magasinet . Det presiseres at det gjennom hel e prøvepumpingen ble
produsert om lag 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa, noe som betyr at samlet uttak fra
magasinet har vært ca. 160 l/s i siste del av prøvepumpingsperioden. Uttak av over 70 l/s fra
brønnene ved Tjorputten har ikke hatt negati v virkning for brønnene i Dødisgr opa , verken
med hensyn til endringer i grunnvannstand eller grunnvannskvalitet. Ved bruk av kunstig
infiltrasjon av overflatevann ved Tjorputten , kan uttaksmengden øke ytterligere. For
nærmere informasjon om prøvepumpingen av brønnene ved Tjorputten henvi ses det til egen
rapport fra 2011 . Det er dermed vist at grunnvannsmagasinets tåleevne er større enn
160 l/s.
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4.4 Strømningsforhold

Strømnings bildene som presenteres i denne delen viser dominerende strømnings mønster
ved Tjorputten før og etter oppstart prø vepumping . Kartene representer er ulike situasjoner
for denne delen av grunnvannsmagasinet .

Ved uttak fra Dødisgropa er det registrert senkning av grunnvannsnivået i hele
tilrenningsområdet (yttergrensen av sone IIA), og grunnvannsstrømmen går dermed mot
b rønnene i Dødisgropa fra hele dette området.

Figur 6: Strømningsbilde ved Tjorputten før pumpestart 17.8.2011 (brønnområder er vist i øvre kartutsnitt med blå
sirkler ).
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Senkningen av grunnvannsnivået ved Tjorputten som følge av uttaket i Dødisgropa er ca. 1
m. Strømningsbildet ved Tjorputten før pumping 17.8.2011 er dominert av en
grunnvannsstrøm som går sørover. Grunnvann mates inn fra elva/Tjorputten og strømmer
mot sør - sørøst. Det skjer en svak dre ining mo t vest ved brønn 1 og 2 (figur 6 ). Endringen i
strømningsretning tilskrives her påvirkning fra grunnvannsuttaket i Dødisgropa.

Grunnvannets strømningsmønster endres som følge av grunnvannsuttaket fra brønnene ved
Tjorputten (se figur 7 ).

F i gur 7 : Strømningsbilde ved Tjorputten 9. 3.2012 ved et uttak på 70 l/s fra Tjorputten og ca. 90 l/s fra Dødisgropa
( brønnområder er vist med blå sirkler i øvre kartutsnitt) .



Klausuleringsplan for Ringer ike vannverk Kilemoen 18

Ringerike Kommune Asplan Viak AS

Strømningsbildet i figur 7 viser situ asjonen med et samle t uttak på over 70 l/s fra brønnene
ved Tjorputten, samt et uttak på ca. 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa. Grunnvann mates inn
fra elva/Tjorputten og fra områdene sør og øst for brønnene. Det foregår en strømning fra
området ved Pb4 og mot brønnområdene. I nfluensområdet strekker seg dermed sør over mot
Pb 4 .

Under uttak strømmer grunnvann til brønnene fra sør, øst og vest i denn e delen av
magasinet (se figur 7 ). Grunnvannsuttak fra begge områder bidrar til at det mates inn
gru nnvann til magasinet fra Begna gjennom indusert nydannelse, dvs. at senkningen av
grunnvannstanden ved pumping oppretter strømningsgradienter fra elva og mot
brønnområdet. Nydannelsen til magasinet skjer i form av elveinfiltrasjon (indusert
grunnvannsnydannelse), og gjennom infiltrasjon av nedbør på forekomstens overflate (se del
4.3) .

4.5 Hydrauliske beregninger

4.5.1 Beregning av grense for 60 døgns oppholdstid

Ved hydrauliske beregninger er det tatt utga ngspunkt i et samlet uttak på 90 l/s fra brønnene
i Dødisgropa og 70 l/s for brønnene ved Tjorputten. Dersom vannuttaket skal økes i framtida,
kan dette medføre behov for å justere enkelte sonegrenser, spesielt for sone I og II
(tilsigsområdet).

Tabell 2 Beregning av areal innen sone 1 for brønnene i Dødisgropa og Tjor putten

Dødisgropa Tjorputten

Effektiv porøsitet neff 20 % 20 %

Tykkelse på vannførende
masser

40 m 20 m

Maks. uttak 90 l/s 70 l/s

Uttak i 60 døgn 520560 m3 362880 m3

Areal av sone 1 65070 m2 90720 m2

Avstand fra brønn til grense
for sone 1 med sir kulær form

144 m 170 m

På grunn av en naturlig grunnvannsstrøm fra nord til sør vil utbredelsen av sone 1 rundt
brønnene få større utstrekning mot nord enn mot sør. Hastigheten på grunnvannsstrømmen
ved Tjorputten er estimert til ca. 2 l/s uten uttak, m ens hastigheten med uttak øker jo
nærmere brønnen man kommer (se figur 7). Dette betyr at avstanden mot nord bør være i
størrelsesorden 180 – 220 m, mens mot sør holder det med 100 - 130 m fra brønnene og mot
grensen for sone 1.
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4.5.2 Oppholdstid t fra infiltras jonsbrønner v ed Tjorputten til uttaksbrønner

Infiltrasjonsbrønnene har ikke vært i bruk under prøvepumpingen. Det kan være aktuelt å
benytte seg av anlegget i framtiden dersom det viser seg at det er behov for økt kapasitet
ved anlegget . Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene til uttaksbrønner er derfor estimert ut
fra hydraulisk konduktivitet k, hydraulisk gradient i, løsmassenes effektive porøsitet n og
avstanden mellom infiltrasjonsbrønner og uttaksbrønner l:

8 ,2 døgn.

H ydraulisk gradient er satt til 1 ,5 %, og en effektiv porøsitet på 20 %. Hydraulisk konduktivitet
er stipulert til 3 x 1 0- 3 m/s ut fra kornfordelingskurver til masseprøver. Denne oppholdstiden
er h øyst usikker, men den viser at infiltrasjonsbrønnene vil gi vann med mye kortere
oppholdstid enn naturlig infiltrasjon fra Tjorputten/Begna. Infiltrasjon av forurenset elvevann
via infiltrasjonsbrønnene vil dermed også være den mest alvorlige forurensnings kilden.

4.5.3 Estimert utbredelse av influensområdet

Influensområdet kan estimeres ut i fra beregninger av influensradius og fra registrert
senkning i magasinet under prøvepumpingen. I nfluens o mrådet strekker seg i retning sør mot
Pb4 . I nfluensområdet til brønn ene ved Tjorputten vil likevel falle innenfor yttergrense n til
tilsigsområdet i sør. Ved fastlegging av yttergrensen for sone II A og II B må det også ta s
hensyn til løsmassenes fordeling og egenskaper, samt tidligere beregninger basert på
prøvepumpingen a v brønner i D ødisgropa. Det er derfor ikke foretatt en justering av denne
yttergrensen .

Det må bemerkes at sone I og II A vil bli justert med bakgrunn i nye
grunnvannsundersøkelser i området rundt massetaket på eiendom 52/1 . Dette vil bli utført
våren 201 6.
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4.6 G runnvannsmagasinets sårbarhet

Med sårbarhet menes faren for at forurensning fra aktiviteter og arealbruk i magasinets
nær område kan forringe grunnvannskvaliteten . Sårbarheten til magasinet er i stor grad
avhengig av mektighet på umettet sone og løsma ssenes egenskaper. I tillegg må dette ses i
sammenheng med belastning fra eksisterende aktiviteter og arealbruk.

Under prøvepumpingen reagerer magasinet hydraulisk som om det skulle være et åpent
magasin, og følgelig klassifiseres akvifer en som åpen. Med dette menes at
grunnvannsspeilet står i direkte kontakt med atmosfæren via porer i umettet sone.
Mektigheten på den umettede sonen er ca. 6 meter ved brønn 1 ved Tjorputten, mens
mektigheten på sonen er noe mindre nede ved brønn 2. Måling før pumpestart vi ste at dyp til
grunnvannsspeil var ca. 3 meter. I perioder med høy vannstand i Begna vil grunnvannsnivået
stige og umettet sone avtar noe. Dette vil være mest avgjørende i flomperioder. Motsatt vil
umettet sone øke i perioder med lavvannføring. Umettet son e varierer ellers med topografi en
og grunnvannets sesongvariasjoner (se del 4.4 ) .

Det er påvist tettere lag av finsand/silt over aktuelt nivå for filtersetting i alle brønnområdene .
Dette gir en god sikring av grunnvannet mot eventuelle forurensninger fra overflaten.
Brønnfiltrene er plassert > 10 meter under naturlig terrengnivå. Erfaring fra tidligere viser at
man da sjelden erfarer problemer med bakterier, selv om brønn 2 ligger relativt nær
Tjorputten/Begna.

Grunnvannsmagasinets kontakt mot Begna (lav ere enn kote 147) er preget av finstoff som
nedsetter infiltrasjonskapasiteten noe. Grensen mot Tjorputten består trolig også av finstoff,
som bidrar til å redusere infiltrasjonen herfra. Gjennom mer enn 20 års drift av brønnene i
D ødisgropa og 7 måneder p røvepumping av brønner ved Tjorputten er det ikke detektert
levende bakterier i grunnvannet. Foruten tidvis forhøyede verdier av mangan er også den
fysisk - kjemiske vannkvaliteten god.

Ut i fra en samlet vurdering av mektighet på umettet so ne og løsmassene s
egenskaper , vurderes den naturlige beskyt telsen til grunnvanns magasinet som god .
Magasinet er imidlertid sårbart med hensyn til eksisterende grusuttak innenfor sone I
og IIA . Denne arealbruken bidrar til å redusere umettet sone og dermed nedsettes
magasi nets naturlige renseevne . Det er en forurensningsrisiko knyttet til selve driften
og uttaket ( bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, kjemikalier etc.).

Dagens aktivitet i g rus tak et i disse delene av magasinet medfører en stor
forurensningsrisiko for grunnvan net med hensyn til eksisterende og framtidig
vannforsyning. D el 5 og 6 gir en utdypning og forslag til innskje rpelser .
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4.7 Vannkvalitet

Grunnvannets naturlige kvalitet er meget god. Det er ikke påvist levende bakterier i
grunnvannet, og innholdet av humus er lavt. Dette viser at grunnvannet har god oppholdstid
og at grunnvannsmagasinet bidrar til tilbakeholdelse av partikler/humus og smittestoffer.
Foruten tidvis for høye verdier av mangan oppfyller grunnvannet alle kravene til drikkevann.
Forhøyede manga nverdier knyt tes til inntrekning av dypt grunnvann med lavt
oksygeninnhold . Det er ikke påvist stoffer i grunnvannet som kan knyttes til aktivitet i
nærliggende grustak.

4.7.1 Vannkvalitet i brønner fra Dødisgropa

Driften av grunnvannsbrønnene i Dødisgropa doku menterer at grunnvannet som tas ut fra
denne delen av magasinet i stor grad karakteriseres av de kjemiske og bakteriologiske
egenskaper som man ser for brønn ene ved Tjorputten. Etter 20 års drift erfarte man
forhøyede manganverdier på grunnvannet fra Dødis gropa, og dette har vært et vedvarende
problem siden. Høye verdier av mangan er knyttet til bruksmessige problemer. I tabell 6 gis
en generell karakteristikk av vannkval iteten på grunnvann fra D ødisgropa, der man ser at
mangankonsentrasjonene varierer over tid og med brønn . De siste data fra vannverket viser
at det er en svakt økende trend i alle brønner.

T abell 3 : Generell beskrivelse av vannkvalitet på grunnvann fra Dødisgropa.

Parameter Enhet Beskrivelse

Bakteriologi - Meget god

Kalsium mg Ca/l Ca. 15 mg/l

Surhetsgrad pH Ca. 7,35 (råvann), 7,5 - 7,7 (nettvann, luftet)

Mangan mg Mn/l 0 - 0,8 (varierer med brønn og over tid, har vært en
økende tre nd fra 2006).

Jern mg Fe/l 0 - 0,2 (varier betydelig)

Total organisk karbon (TOC) mg TO C/l <0,5

Alkalitet mmol/l 1,1 (basert på en analyse)

Fargetall Mg Pt/l Mindre enn 1
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Tabell 4 Mangan i råvann i brønner fra Dødisgropa 2015 (fra Ringerike kommune mars 2016)

Brønn 1 Brønn 3 Brønn 4 Brønn 5 Brønn 6
Mangan

Måned mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

10.02.15 0,68 0,40 0,01 0,00 0,04
07.04.15 0,74 0,42 0,00 0,00 0,05
19.05.15 0,68 0,40 0,00 0,02
23.06.15 0,70 0,39 0,00 0,02
07.07.15 0,08
04.08.15 0,64 0,42 0,00 0,02
29.09.15 0,67 0,43 0,02 0,00 0,00
1 7.11.15 0,74 0,40 0,04 0,00 0,02
Snitt 0,69 0,41 0,03 0,00 0,02
Maks 0,74 0,43 0,08 0,00 0,05
Min 0,64 0,39 0,00 0,00 0,00

Det er en klar tendens til at de brønnene med dypest filter har høyest manganinnhold. Når
man kuttet ut brønn 2 som opprinnelig h adde høyest manganinnhold, økte manganinnholdet
i brønn 1 og 3. Det er derfor sannsynlig at brønn 4 - 6 vil få økende manganinnhold hvis man
kutter ut brønn 1 og 3.

På grunn av det høye manganinnholdet er kommunen i ferd med å planlegge et
vannbehandlingsanl egg basert på ozonering og med UV for å oppnå en ekstra hygienisk
barriere. Denne utbyggingen vil både gi en bedre kjemisk kvalitet og en sikrere hygienisk
kvalitet. Selv om den hygieniske barrierehøyden øker vil vi ikke anbefale å redusere kravene
til sik ring av tilrenningsområdet.

4.7.2 Vannkvalitet i brønner ved Tjorputten

For nærmere beskrivelse av vannkvaliteten under prøvepumping av brønnene ved Tjorputten
henvises det til egen rapport fra prøvepumpingen.

Tabell 5 oppsummerer vannkvaliteten i brønnene v ed Tjorputten. Sammenlignet med
grunnvannet i Dødisgropa har grunnvannet ved Tjorputten litt lavere pH, lavere konduktivitet
og innhold av løste mineraler, særlig kalsium og lavere manganinnhold. Det er også verdt å
merke seg at det er påvist 4,4 mg NO3/l , noe som indikerer påvirkning fra gjødsling av dyrket
mark. Analyser av krom, arsen og kobber indikerer at grunnvannet ikke er påvirket av
industri på motsatt side av Begna.
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Tabell 5 : Oppsummering vannkvalitet på grunnvann fra Tjorputten.

Parameter Beskrivelse

Bakteriologi ske parametere :

Kimtall v/ 22 °C Kimtallet avtar gjennom prøvepumpingen, og ligger langt under
grenseverdien (100/ml).

E.coli, koliforme ,
intestinale enterokokker,
Clostridium perfringens

Det er ikke detek tert levende bakterier i representative
grunnvannsprøver.

Fysisk/kjemiske parametere :

Surhetsgrad Grunnvannet er s vakt surt til nøytralt med pH - verdier i området 6,5 -
7,2 .

Alkalitet
Alkaliteten er målt til 0,18 - 0,23 og 0,25 - 0,4 mmol/l i hhv. brønn 1 og
2 . Grunnvannet har noe lav bufferkapasitet med hensyn til de relativt
lave verdiene av pH, alkalitet og kalsium.

Elektrisk ledningsevne

Grunnvannet inneholder generelt lite løste mineral. Dette reflekteres i
en lav elektrisk ledningsevne. Det er riktignok tydelige forskjeller
mellom brønnene, der brønn 2 produserer grunnvann med de høyeste
verdiene (4,76 - 7,28 mS/m). Grunnvann fra brønn 1 har verdier i
området 3,23 - 4,97 mS/m. Det kan ses en sammenheng mellom økt
manganinnhold, kalsiuminnhold og elektrisk led ningsevne i
grunnvann fra brønn 2 (se vedlegg 4 ).

Fargetall

I alle grunnvannsprøver er fargetallet under deteksjonsgrensen (< 2
mg Pt/l). Det lave innholdet indikerer at innholdet av humusstoffer er
lavt. Det lave humusinnholdet i grunnvannet viser at opp holdstiden på
grunnvannet er god nok for redusering av organisk stoff.

Turbiditet

Mengden partikler/suspendert stoff i grunnvannet er analysert som
turbiditet (ftu). Grunnvannet har lave turbiditetsverdier, som tilskrives
lite slam (leir/silt) og lavt inn hold av partikulært jern/mangan. Høyeste
verdi i brønn 1 er 0,19 ftu, mens den i brønn 2 er 0,43 ftu.

Total organisk karbon
(TOC)

T otal organisk karbon (TOC) i grunnvannet, som også er en parameter
for å avdekke innholdet av humus, eller naturlig organisk materiale
(NOM). TOC - verdien er også lav . Målte konsentrasjoner er i området
0,46 - 1,2 mg TOC/l, og verdiene er høyest i brønn 2.

CO2- innhold

Konsentrasjonene av fritt karbondioksid er estimert til 4,04 mg CO2 /l
og 5,4 mg CO2 /l i hhv. brønn 1 og brønn 2. (Beregnet fra
temperaturmålinger på grunnvannet i felt, samt laboratoriemålinger av
alkalitet, pH og kalsium. )

Mangan

Mangankonsentrasjonen har oversteget kravene i
drikkevannsforskriften i grunnvann fra begge brønner (> 0,05 mg
Mn/l), men ligger nå li ke under grenseverdien på ca. 0,03 - 0,035 mg
Mn/l. Fargetallet er i alle prøver under deteksjonsverdien, og dette
sammen med lav turbiditet indikerer at forhøyede manganverdier i stor
grad skyldes at metallet f oreligger på løst form.
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Jern

Jerninnholdet i b rønn 1 er lavere og mer stabilt enn hva som er tilfellet
for mangan , og ligger godt under grenseverdien (< 0,2 mg Fe/l) . For
brønn 2 kan man se at innholdet av mangan og jern i større grad
samsvarer enn i brønn 1 .

CCA - forbindelser
Krom, kobber, arsen

Det er analysert på krom, kobber, a rsen i grunnvann fra begge brønner
gjennom hele prøvepumpingen. I 15/16 prøver fra begge brønner er
arsenkonsentrasjonen under grenseverdien for dette anionet (<10 µg
As/l), og i samtlige prøver (16/16) er også krom under
d eteksjonsgrensen (<1 µg Cr/l). Kobber finnes naturlig i sedimentene
og representerer «bakgrunnsverdien» i løsmassene. Metallet
forekommer følgelig i små konsentrasjoner i grunnvannet, fra under
deteksjonsgrensen til 2,8 µg/l. Kravet til drikkevann er 100 µ g Cu /l.

Hovedioner

Kationer – kalsi um, natrium, magnesium, kalium: Av de analyserte
kationer og anioner i grunnvannet finner man kalsium i høyest
konsentrasjoner, deretter magnesium, natrium og kalium.
Kalsiuminnholdet i grunnvannet 3,1 - 3,8 mg/l i brønn 1 og 5,4 - 7,3 mg/l
i brønn 2.
Anioner – sulfat, klorid:
S ulfat forekommer i noe høyere konsentrasjoner enn klorid. Lave
konsentrasjoner av disse anionene reflekterer et grunnvann som er lite
påvirket av marine avsetninger. Høyeste verdier er målt til hhv. 6 ,4 mg
SO4/l og 2,1 mg Cl/l i grunnvann fra brønn 2.

Næringsstoffer

Innholdet av næringsstoffer (nitrat, nitritt, ammonium) er lavt. Det er
målt noe forhøyede verdier av nitrat i enkelte prøver fra brønn 2
utover høsten, som kan tilskrives jordbruksavren ning. Maksimal
konsentrasjon er 4,4 mg NO3/l, noe som likevel er langt under kravene
til drikkevann (44 mg NO3/l).
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5 FORSLAG TIL BESKYTTE LSE AV FOREKOMSTEN

5.1 Arealbruk og potensielle forurensningskilder

Området rundt brønnene består av skog. Nord for b rønnene i Dødisgropa og vest for
brønnene ved Tjorputten er det en del dyrket mark, mens det foregår sporadisk uttak av grus
fra et massetak sør for veien mellom Dødisgropa og Tjorputten. Ellers benyttes område til
diverse former for friluftsliv. Det ligge r et industriområde nord for Tjorputten på motsatt side
av Begna, men det er ikke påvist forurensning fra dette området, verken i brønnene i
Dødisgropa eller Tjorputten.

Figur 8 Oversikt over registrert arealbruk i området (Kart: NGU) .

Ut fra dagens arealbruk og eksisterende klausuleringsbestemmelser drøftes følgende
potensielle forurensningskilder innen tilrenningsområdet:

5.1.1 Grusuttak

Den mest alvorlige forurensningskilden i tilrenningsområdet til brønnene i Dødisgropa og
Tjorput ten er grusuttak.

Ringerike ko mmune opplyser at det tidvis foregår uttak fra et grustak i det definerte
tilrenningsområdet til brønnene, innenfor sone I og IIA . Masser skal blant annet ha vært tatt
ut i forbindelse med arbeider med vegprosjektet rv. 7 Ram srud . Dagens situasjon er at det
tas ut masser sporadisk innenfor 52/1, slik det framgår av figur 9 . Uttaket er i tråd med
klausuleringsplan en fra 1984 for området, som sier at det kan tas ut masser inntil 155 moh
og 152 moh i hhv. sone I og IIA (naturlig grunnvannstand er 147 moh) . Som følge av
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brø nnetableringen ved Tjorputten må soneinndelingskartet end res , og grusuttaket vil da
berøre store deler av sone I og deler av sone IIA .

K lausuleringsplan en fra 1 984 har gitt anledning til grusuttak i son e I og II så lenge
bestemmelsene vedrørende forurensende stoffer og dybden på uttaket følges . Det har vært
lagt restriksjoner på tillat uttaksdyp i sone I og IIA , men ellers har uttak kunnet foregå fritt.
NGUs GiN - veileder nr. 7 omhandler beskyttelse av gr unnvannsanlegg. Det framgår i revidert
utg ave av veilederen, datert april 201 1 , at det i sone I ikke bør tillates grusuttak. Uttak i sone
II kan tillates, men eventuelt på visse vilkår. Med hensyn på den forurensningsrisiko som er
knyttet til eksisterende gr usuttak på grensen mellom sone I og IIA , er det i dette forslaget til
ny klausuleringsp lan foreslått forbud mot grusuttak i sone I . Det er også foretatt innskjerping
på restriksjoner i sone IIA og IIB med hensyn til tillatt uttaksdyp , mens det i sone III ikke er
lagt restriksjoner utover de krav som stilles til drift splaner og lagring av
kjemikalier/utstyr/drivstoff . I sone IIA bør grusuttak kun tillates under forutsetning av
o vervåkning , o verholdelse av maksimalt tillatt uttaks høyde og etter grunnundersø kelser for
nærmere bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivå. I denne sonen skal det ikke
lagres kjøretøy eller drivstoff/kjemikalier.

Det er planer om å regulere et område inntil sørlige grense for vannverkets sone III til
masseuttak. Dette skjer i for bindelse med en utvidelse av eksisterende grusuttak på denne
delen av grunnvannsforekomsten som driftes av Svelviksand as. Det tas i dag ut masser ned
til kote 1 60. G rusuttak et drives nordover mot vannverket , med planlagt drift på om lag 1 00 år .
Uttaket re gnes ikke å være i konflikt med grunnvannsuttaket. I kommuneplanen er det
avgrense de planområde t satt av til masseuttak. Det skal utarbeides driftsplan for utvidelsen,

Figur 9 : Utbredelse av grusuttak innenfor sone I og IIA (Kart fra GisLink.) .

Grusuttak

Brøn nområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1 :
Dødisgropa
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og det vil da bli satt restriksjoner på tillatt uttaksdyp. Ved istandsetting av uttatt a real er det
planer om at området tilbakeføres til landbruksformål.

Eventuelle framtidige aktiviteter innen sone III rundt vannverket, bør imidlertid forelegges
drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i forhold til
grunnva nnet .

5.1.2 Infil trasjon av forurenset elvevann

Man må regne med at Begna er noe forurenset fra kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark,
avrenning fra fyllinger/forurenset grunn etc. For kort oppholdstid fra vannet infiltreres i
elvebunnen/elvebredden og til det når brønnene, kan dermed føre til dårlig vannkvalitet.
Oppholdstiden fra Begna til brønnene i Dødisgropa er beregnet til over 1 00 døgn, og dette er
betryggende i forhold til hygienisk rensing. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene ved
Tjorputten og t il produksjonsbrønnene i Dødisgropa er sannsynligvis mindre enn
oppholdstiden til naturlig infiltrert elvevann, men den vil opplagt være over 60 døgn som er
grensen for sikker bakteriologisk nedbryting. Stabil temperatur, lavt fargetall og meget god
bakter iologisk kvalitet på grunnvannet indikerer også lang oppholdstid på grunnvannet fra
Dødisgropa.

Brønne ne ved Tjorputten gi r gr unnvann med kortere oppholdstid, og særlig kan
oppholdstiden mellom infiltrasjonsbrønner og produksjonsbrønner bli for kort til å oppnå
sikker bakteriologisk nedbrytning. Det er imidlertid ikke detektert levende bakterier i opp -
pumpet grunnvann under prøvepumpingen. Prøvepumpingen dokumenterer at grunnvannet
har en oppholdstid som gir god vannkvalitet med hensyn på humus , bakterieta ll og
temperatur.

For å få en sikrer dokumentasjon på hvordan infiltrasjonsanlegget påvirker
grunnvannskvaliteten vil vi anbefale at infiltrasjonsanlegget settes i drift under en ny
prøvepumping av brønnene ved Tjorputten.

5.1.3 Dyrket mark og beiting

Et områ de med dyrket mark mellom Dødisgropa og Begna kan gi noe forurensning. Området
ligger innenfor sone II A og II B i dagens soneinndeling. I løpet av 20 års drift av brønnene i
Dødisgropa er det ikke påvist bakterier eller næringsstoffer relatert til gjødsli ng eller beiting i
drikkevannet. Prøvepumpingen av brønnene ved Tjorputten viste meget god bakteriologisk
kvalitet, men noe forhøyede konsentrasjoner av nitrat som kan relateres til gjødsling av
dyrket mark. Påviste verdier var kun 1 0 % av grenseverdien i Drikkevannsforskriften, så d et
dyrkede arealet representerer derfor svært liten forurensningsfare slik det drives i dag. I
henhold til eksisterende klausuleringsplan er det forbud mot bruk av naturgjødsel i sone II A
og et generelt forbud mot jordbruk i so ne I . Området rundt brønnene er ikke mye belastet
med beiting per i dag, men det kan være aktuelt å benytte området til dette senere.
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5.1.4 Skogbruk

Skogsdrift med maskinelt kjøretøy og eventuell sprøyting av skog kan representere
potensielle forurensningskild er. I eksisterende klausuleringsplan er det ikke lagt spesielle
begrensninger på skogsdrift så lenge dette ikke innebærer lagring av helsefarlige produkter
og drivstoff. Det er forbud mot lagring og fylling av drivstoff innenfor sone II A . Den gode
naturli ge beskyttelsen i form av stor umettet sone, samt at skogsdrift skjer relativt sjelden,
gjør at denne arealbruken representerer en liten trussel mot grunnvannet. Vannanalyser fra
prøvepumping og 20 års drift viser heller ingen tegn til at denne arealbruken påvirker
grunnvannet.

5.1.5 Friluftsliv

Området er noe brukt til friluftsliv. Med den gode naturlige beskyttelsen til
grunnvannsmagasinet , representert ved en relativt mektig umettet sone stedvis bestående
av finsand/silt, utgjør dette ingen trussel mot vannk valiteten. Det er i mi d l ertid forbud mot
organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc. innen sone I .

5.1.6 Oppsummering

Tabell 6 viser potensielle forurensning skilder som kan være knyttet til aktivitetene land bruk
og masse ut tak/gruvedrift både i forhold til diffuse kilder og punktkilder :

Tabell 6 : Potensielle forurensningskilder.

Kilder Aktivitet Type forurensning

Diffuse

Jordbruk Gjødsling
Plantevern

Kjemikalier , p lantevernmidler , g jødselstoffer

Skogbruk Sprøyting Plante vernmidler

Punkt

Gruvedrift/masse ut tak Uttak av grus
Lagring av drivstoff,
maskiner, kjøretøy

Oljeprodukter, metaller, kjemikalier

Skogbruk Bruk av kjøretøy Oljeprodukter

Jordbruk Husdyrhold
Lagring av kjemikalier

Organiske stoffer, mikroorganisme r (bakterier, virus,
parasitter) , k jemikalier

Man kan ikke utelukke tilfeldige utslipp slik som uhellsutsli pp fra biler/kjøretøy . Det skal ikke
kjøres inne på området, med mindre dette er knyttet til drifts – og overvåkningsformål ved
vannverket. Innkjøri ngen til vannverket bør fortsatt være stengt for uvedkommende med
låsbar bom , og skilt ved innkjøringen bør tydelig signalisere at man befinner seg nær et
drikkevannsområde.
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5.2 Grunnlag for soneinndeling og bestemmelser

5.2.1 Generelt om soneinndeling

Vannets op pholdstid i umettet og mettet sone har stor betydning både for grunnvannets
kjemiske og hygieniske kvalitet. Det anbefales at grunnvann som skal brukes til drikkevann
bør ha en oppholdstid i grunnen på minst 60 døgn for å oppnå tilfredsstillende bakteriolo gisk
rensing og dermed kunne leveres forbruke r uten permanent desinfeksjon. For å beskytte
grunnvannskilden brukes en soneinndeling, base rt på grunnvannets oppholdstid. Med
hensyn på inngåelse av avtaler og inntegning i arealplaner er det benyttet eksister ende
eiendomsgrenser, markslagsgrenser, høydedrag, veier, etc . så langt det er mulig.
Restriksjonene som gjelder for en utenforliggende sone, er fortsatt gjeldende i sonen(e)
innenfor.

For sonene er det satt opp restriksjoner som avtar i styrke med økende avstand fra
uttaksstedet :

Sone 0: Brønnområde
Sone I : Det nære tilrenningsområdet hvor grunnvannet bruker mindre enn 60 døgn

på å nå brønnen med en pumpebelastning som tilsvarer maksimalt
døgnforbruk. Baseres på prøvepumpingen og vurderinger av oppho ldstid.

Sone II : Det fjerne tilrenningsområde. Resten av d et sikre infiltrasjonsområdet.
Sone III : Det ytre verneområde. Omfatter arealer som vil kunne influere på

grunnvannets kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet
som drenere r mot tilsigsområdet) .

Det gjøres oppmerksom på at soneg rensene er basert på et maksimalt vannuttak på
13824 m3/døgn (160 l/s ), fordelt på opptil 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa og opptil 70
l/s fra brønnene i Tjorputten. Dersom vannuttaket skal økes i f ramtida, kan dette
medføre behov for å justere enke lte sonegrenser, spesielt sone I og II (tilsigsområdet).

Brønnene i Tjorputten vil ikke bli tatt i bruk før ca. 2020. Fram til den tid vil uttaket fra
Dødisgropa overstige 90 l/s, men dette vil ikke få kon sekvenser for soneinndelingen.

Sone I og II A forbi massetaket innenfor eiendom 52/1 kan også bli justert som følge
av nye grunnvannsundersøkelser som vil bli utført våren 2016.

5.2.2 S oneinndeling

Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten medfører en ny soneinndeling. Med
hensyn til forslaget til ny avgrensning av sonene har ikke brønnetableringen fått noen
konsekvenser for soneinndelingen utover at man får to brønnområder ved Tjorputten i stedet
for ett . I forhold til eksisterende soneinndeling /klausu leringsplan for brønno mrådet i
Dødisgropa vil det bli behov for følgend e endringer (se kart i vedlegg 1 ):
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Sone 0: Brønnområdet

Det er avgrenset to brønnområder ved Tjorputten, som følge av avstanden mellom de to
brønnene (ca. 150 meter). Brønntoppene vi l bli liggende i hvert sitt brønnhus.
Brønnområdene må gjerdes inn , der adgang kun skal skje gjennom låsbar port. Høyden på
gjerdet må være min. 1,8 meter. GiN - veileder nr. 7 anbefaler at gjerdet plasseres 10 - 30
meter fra brønnene (NGU). Størrelsen på diss e områdene er satt til et kvadrat på ca. 10x 10
meter, dvs. det må være min. 5 meter fra gjerdet til brønnene. Peilebrønn 1 og 2 , som ligger
nærmest produksjonsbrønnene bør fortrinnsvis inkluderes i inngjerdingen. Totalt areal settes
til 100 m2 rundt hver b rønn.

Arealbeslaget innenfor de ulike eiendommene er vist i tabellen:

Eiendom (g.nr/br.nr.)
Økning i a real i sone 0

(da)

52/1 (B1) 0,1

52/17 ( B2, Ringerike kommune er hjemmelshaver ) 0,1

Sone I: Det nære tilrenningsområdet

Grensen for 60 - døgnssonen er basert på utregning av nødvendig areal for å få et tilstrekkelig
volum på 60 døgns produksjon, samt beregninger av hastigheten på grunnvannsstrømmen
inn mot brønnene. Grunnvannets strømningshastighet er igjen beregnet ut fra
prøvepumpingsdata, samt fra hydraulisk konduktivitet ut fra kornfordelingsanalyser og
gradienten på grunnvannsnivået. B etingelser for avgrensning av sone n er gitt i del 4.5.

Med avgrensning av sone I kun på bakgrunn av kravet om 60 døgns oppholdstid hadde det
blitt to separate soner rundt brønnområdene ved Tjorputten og Dødisgropa, der grensene
hadde blitt liggende ca. 100 m fra hverandre. For å forenkle det videre arbeidet med
soneinndelingen ha r vi valgt å ha en felles sone I for begge brønnområdene. Ut fra disse
vurderingene er det på kartet i vedlegg 1 skissert en ny felles sone I . Totalt omfatter sone I et
areal på ca. 345 dekar fordelt på følgende eiendommer:

- 52/2,3: 159 dekar, en økning på 48 dekar i forhold til tidligere klausuleringsplan fra
1984 . Denne økningen omfattes av et areal øst for Tjorputten som i planen fra 1984
lå innenfor sone II B .

- 52/1 : 159 dekar, en økning på 153 dekar i forhold til tidligere klausulering. Økningen
omfatter areale r rundt Tjorputten som i planen fra 1984 lå innenfor sone II A .

- 52/ 17: 29 dekar. Om rådet rundt infiltrasjonsanlegget ved Tjorputten.
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I kap. 4.5.1 ble totalt nødvendig areal for sone 1 b e regnet til ca. 1 56 da. Foreslått areal for
sone 1 er over det dobbelte av dette arealet. Dette skyldes at sone 1 ble gjort
sammenhengende mellom brønnområdet i Dødisgropa og ved Tjorputten, samt at det er tatt
hensyn til inhomogene forhold som gir økt strømningshastigh et på grunnvannet o g dermed
større avstand til grensen for 60 døgns oppholdstid.

Som tidligere nevnt kan det bli behov for justeringer av sonegrensen etter nye
grunnvannsundersøkelser våren 201 6.

Sone II: Det fjerne tilrenningsområdet og resten av influensområdet

In fluensom rådet rundt brønnene i D ødisgropa ble estimert fra prøvepumpingen av brønnene
her. Dette er følgelig videreført, men det er i tillegg gjort et estimat av i nfluensområdet rundt
brønnene ved Tjorputten. Teoretisk avstand fra brønner til yttergrensen til infl uensområdet
stemmer godt overens med avgrensningen av influensområdet (yttergrensen av sone II ) gjort
på bakgrunn av registrert senkning av grunnvannss tand .

Sonen er delt i en sone II A og en sone II B . Yttergrensen for sone II A er utvidet mot øst helt
u t til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Totalt vil sone II A omfatte et areal på ca. 4 80
dekar (uten elveareal) . Utvidelsen vil gå på bekostning av arealer som tidligere var omfattet
av sone II B .

Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputt en har ikke gitt et større tilrenningsområde,
og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B .

Følgende eiendommer blir berørt av sone II A :

- 52/2,3: 1 93 dekar, hvorav 92 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan, resten
va r i sone II A .

- 52/1 : 57 dekar hvorav 1 2 dekar var i sone II B i eksisterende klausuleringsplan.

- 51 /1 : 1 97 dekar, hvorav 53 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan.

Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal sone 1 (da)

52/2,3 159

52/1 159

52/17 (Ringerike kommune er
hjemmelshaver)

29
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Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal i sone II A (da)

52/2,3 238

52/1 50

51/ 1 191

Sone II B har et totalt landareal på ca. 273 da. Dette fordeler seg på følgende eiendommer:

Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal i sone II B (da)

52/2,3 22,8

52/1 3,5

51/1 190,4

51/2 56,3

Sone I I I: Det ytre verneområde

Sone III b eholdes som før inne på selve forekomsten . Det er ikke praksis for å gi erstatning
for områder som ligger innenfor denne sonen. Innenfor sone III er det derfor ikke behov for
endring i grunneieravtalene.

5.3 Forslag til tiltak og restriksjoner i og omkring brønnområdet

Eksistere nde klausuleringsplan har fungert tilfredsstillende i de 3 0 årene vannverket har vært
i drift. Det er imidlertid valgt å foreta en innskjerpelse av restriksjonene i sone I og II i forhold
til klausuleringsplan en fra 1 984 og forslaget til ny plan fra 2009 . Dette begrunnes med
retningslinjer fra Folkehelseinstututtet, Mattilsynet og NGU, samt at kommunen satser på
Kilemoen som vannkilde i mange tiår framover. En sikring av vannressursen er derfor et
meget viktig tiltak i forvaltning av naturressurser og langs iktig arealplanlegging.

Restriksjoner foreslått for en sone gjelder også for innenforliggende soner såfremt de ikke er
innskjerpet . For revidert soneinndelingskart henvises til vedlegg 1 .

Sone III
Foreslåtte restriksjoner og arealbruk innenfor denne sonen styres i stor grad av
kommunenes arealplaner (kommuneplan og kommunedelplan) og annet lovverk som
Forurensningsloven, Vannressursloven og Plan - og bygningsloven. Terrenginngrep og
aktivitetsendringer som ikke er nevnt spesielt i det etterfølgende ska l forelegges
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drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i
forhold til grunnvannet. Følgende restriksjoner gjelder for sone III :

1. Forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter eller anlegg som kan utgjøre en
potensiell foru rensningstrussel mot grunnvannet. Bestemmelsene omfatter også
bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen. Forbudet omfatter ikke
oppføring av bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

2. Forbud mot deponering av husholdningsavf all, kloakkslam og annet organisk avfall
(gjelder også mellomlagring av kloakkslam til bruk på dyrket mark).

3. Forbud mot ubeskyttet lagring utendørs av stoffer med utvaskbare kjemikalier.
Kunstgjødsel kan lagres ute på pall dersom emballasjen hindrer utvas king.

4. Forbud mot lagring av drivstoff, plantevernmidler eller kjemikalier i større mengder
enn det som er nødvendig for gårdsdrift og husholdning (maksimum 1 års forbruk).

5. Forbud mot større/felles avløpsanlegg basert på infiltrasjon i grunnen.

Det til lates uttak av grus, så lenge dette foregår i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring
og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og
slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.

Sone II B
Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten har ikke gitt et større tilrenningsområde,
og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B i forhold til gjeldende
plan . Innenfor sone II B er dyrket mark, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv pote nsielle
forurensningskilder. Sonen er karakterisert av noe langsommere strømningshastighet, noe
mektigere umettet sone og dermed bedre beskyttelse enn sone IIA . Følgende
arealrestriksjoner foreslås:

6. Forbud mot uttak av grus under kote 1 5 2 ,00 (normal grunn vannsstand er regnet fra
kote 1 47,00 , dvs. det skal være minst 5 m ned til grunnvannsspeilet etter uttak) . Uttak
av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og fylling av drivstoff i
forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og slike plasser
skal godkjennes av Mattilsynet.

7. Forbud mot ny bebyggelse med unntak av enkle bygninger (uten innlagt vann)
tilknyttet landbruk (vedlager, flyttbare skogsbrakker etc.). Større bygninger (bolighus,
fjøs etc) i tilknytning til eksisterende bebyggelse krever godkjenning fra Mattilsynet.

8. Forbud mot nedgravde olje - eller kjemikalietanker. Maksimum lagertan k for olje og
oljeprodukter er 1,5 m3. Alle lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt
høye nok til å samle opp hele tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere
for lekkasjer. Mak s imalt 1 tank pr. eiendom innenfor sone II B .

9. Forbud mot infiltrasjon av avløpsvann i grunnen.
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10. Forbud mot omfattende gravearbeider i elveløp. Eventuelle tiltak for å hindre erosjon
bø r konsekvensutredes og skal forelegges drikkevannsmyndigheter og
vassdragsmyndigheter for endelig godkjenning.

11 . Forbud mot etablering av nye konkurrerende brønner med unntak av eventuelt
grunnvannsuttak av grunneier til eget forbruk etter avtale. Brønner t il
jordbruksvanning omfattes av forbudet.

Det tillates bruk av gjødsel og godkjente sprøytemidler i jord - og skogbruksområder i
henhold til godkjent gjødselplan.

Sone II A
Sonen ligger inntil sone I og grenser over i sone IIB og sone III . Yttergrensen for sone II A er
utvidet mot øst helt ut til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Utvidelsen vil gå på
bekostning av arealer som tidligere var omfattet av sone II B . Innenfor sone II A er grusuttak,
dyrket mark , skogsdrift/vedhogst og friluftsliv po tensielle forurensningskilder. Sonen er
karakterisert av raskere strømningshastighet og mindre mektighet på umettet sone enn sone
IIB . Følgende arealrestriksjoner foreslås derfor :

12. Forbud mot uttak av grus under kote 1 55,00 (normal grunnvannsstand er regne t fra
kote 1 47,00 , det vil si det skal være minst 8 m ned til grunnvannsspeilet etter uttak ).
Uttak av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og fylling av
drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje utenfor denne sonen, og må vid ere skje
på plasser med tett underlag. Slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.

13. Forbud mot nydyrking.

14. Forbud mot bruk av naturgjødsel.

15. Forbud mot lagring av miljøfarlige kjemikalier med samlet volum over 50 l pr. eiendom
og olje og andre petroleumspr odukter med samlet volum over 300 l pr eiendom. Alle
lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt høye nok til å samle opp hele
tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere for lekkasjer. Forbudet gjelder
ikke drivstofftanker på kjøretøy.

16. Forbud mot lagring og deponering av fór som halmlutingsanlegg og surforsiloer.
Forbudet gjelder ikke mellomlagring av rundballer.

17. Forbud mot bruk av sprøytemidler (skog og dyrket mark) tilhørende gruppe 2:
” Preparater som har enten høy helsefare og lav sp redningsindeks eller lav helsefare
og høy spredningsindeks ” og gruppe 3:” preparater med høy helsefare og høy
spredningsindeks ”, definert i Mattilsynets veileder ”Bruk av plantevernmidler nær
vannkilder (2005)” Det presiseres at vanlige ugrasbekjempende spr øytemidler som
vanligvis benyttes ved grasproduksjon, for eksempel Rambo og alle typer Roundup,
tillates brukt i henhold til gjødselplan.

18. Forbud mot etablering av campingplasser og parkeringsplasser.



Klausuleringsplan for Ringer ike vannverk Kilemoen 35

Ringerike Kommune Asplan Viak AS

Sone I

Innenfor sone I er grusuttak, skogsdrift/v edhogst og friluftsliv potensielle forurensningskilder .

19. Forbud mot uttak av grus.

20. Forbud mot etablering av alle andre brønner enn for drift og overvåkning av
vannverket.

21 . Forbud mot lagring eller fylling av drivstoff og alle andre miljøfarlige kjemikalier.

22. Forbud mot organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc.

23. Forbud mot all annen trafikk av kjøretøyer enn det som er nødvendig for drift av
vannverket, jordbruk og skogsdrift.

24. Forbud mot bruk av plantevernmidler.

25. Forbud mot beiting.

Sone 0 (br ønnområdet)

Sonen skal kun benyttes til aktivitet knyttet til driften av vannverket. Brønnområdet i
Dødisgropa er inngjerdet og det må etableres en tilsvarende inngjerding rundt nye
pro duksjonsbrønner ved Tjorputten der hver brønntopp får e gen inngjerding (ca. 10 x 10 m).
Gjerdet bør ha en høyde på min. 1,8 m og adkomst må sk je via låst port.
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5.4 Forholdet til annet lovverk

I henhold til Drikkevannsforskriften skal alle godkjent e vannverk ha godkjent klausulering av
vannkildens nedslagsfelt. E n endelig godk jenning inklusiv soneinndeling med
arealrestriksjoner rundt grunnvannsbrønnene, skal foretas av Mattilsynet. Kommunen må
søke Mattilsynet om en plangodkjenning av utbyggingen av nytt brønnområde ved
Tjorputten. Oppstartstillatelse skal utformes i egen søkn ad.

Ringerike kommune har i arealdelen til kommuneplanen avsatt et område til
drikkevannsformål . Det anbefales at det søkes godkjenning for brønner og regulering av
området i henhold til Plan - og bygningsloven .

Et nytt grunnvannsuttak ved Tjorputten er på grunn av sin størrelse konsesjonspliktig, og
kommunen utarbeide r søknad til NVE for tillatelse til grunnvannsuttak i tråd med
Vannressursloven med bistand fra Asplan Viak . Hovedregelen ved konsesjonsbehandlingen
er at uttak av grunnvann skal begrenses t il det grunnvannsmagasinet tåler.

6 AVTALER MED GRUNNEIE R

I følge § 47 i Vannressursloven er tiltakshaver ansvarlig uten hensyn til skyld for skade eller
ulempe på eiendom eller rettigheter fra et konsesjonsgitt vassdragstiltak. På grunnlag av en
godkjent klausuleringsplan med restriksjoner på arealbruk, må det derfor utarbeides nye
avtaler med berørte grunneiere innenfor sone 0, I og II . Innenfor sone III er det ikke foretatt
behov for endring i grunneieravtalene i og med at arealbruken er styrt av annet l ovverk
(kommunens arealplan, plan - og bygni ngsloven og forurensningsloven) . Erstatningen må
beregnes på grunnlag av størrelsen på arealer med innskjerpede restriksjoner og tidligere
enhetspriser (indeksregulert) for arealrestriksjonene. Erstatninger i forh old til i nnskjerpinger
på grusuttak beregnes som volum .

Dersom det er ønskelig vil Asplan Viak være behjelpelig med å utarbeide forslag til avtale
med berørte grunneiere.



VEDLEGG



Vedlegg 1 : Forslag til soneinndeling rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten – datert 6.3.201 4 (revidert 201 4)

Sone III

Sone III

Sone II A

Sone II A

Sone II B

Sone II B

Sone I

Tjorputten
Sone 0

Dødisgropa
Sone 0

Betingelser for soneinndelingskart:

Soneinndelingen inkluderer nyetablerte brønner
ved Tjorputten.

Dette forslaget til soneinndeling er basert på et
samlet uttak på maks. 1 60 l/s , fordelt med 90 l/s fra
brønnene i D ødisg ropa og 70 l/s fra brønnene ved
Tjorputten .
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Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/815-31 27707/17 L12 22.08.2017 

Uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Støen grustak Gnr/bnr 52/1 i 

tilsigsområdet for Ringerike vannverk 

Det vises til deres anmodning om uttalelse til driftskonsesjon for Støen grustak Gnr./Bnr. 52/1 

datert 1.8.2017, vedlagt Direktoratet for mineralforvaltnings anmodning om uttalelse til 

direktoratets vedlagte søknad fra Hæhre Entreprenør as, om driftstilskudd for Støen grustak av 

30.6.2017.  

 

Hjemmel: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 

 

Uttalelse 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan 

ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale 

miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8. Miljørettet helsevern. 

 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i 

miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og 

trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet 

lovverk, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 4. Kommunens ansvar og tilsyn. 

 

Ringerike vannverk forsyner store deler av kommunes befolkning med rent drikkevann fra 

grunnvannsforekomst i løsmasser på Kilemoen. Løsmassene representerer en god beskyttelse 

av råvannskvaliteten, men vannverket må etablere og opprettholde restriksjoner for bruk av 

tilsigsområdet for å opprettholde tilfredsstillende råvannskvalitet. Vannverket plikter å 

overholde bestemmelsene i drikkevannsforskriften hjemlet i Folkehelseloven. 

Drikkevannsforskriften har som formål å beskytte menneskers helse gjennom sikker levering av 

tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, 

smak og farge, jf. Drikkevannsforskriften § 1. Formål. 

 



 

 

Drift av Støen grustak inne i vanntilsigsområdet for Ringerike vannverk må følgelig ikke skje i 

strid med vannverkets beskyttelsestiltak basert på tilhørende risiko- og sårbarhetsanalyse 

knyttet til helse og miljø, jf. Drikkevannsforskriftens § 6. Farekartlegging og farehåndtering 

og § 12. Beskyttelsestiltak.  
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    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

Areal- og byplankontoret 

   

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/815-28 26403/17 L12  09.08.2017 

 

Landbrukskontorets høringsuttalelse vedr. søknad om driftskonsesjon for Støen grustak 

gnr 52/1 

 

Landbrukskontoret er av den oppfatning at driftskonsesjon for Støen grustak ikke bør gis. Det 

er flere årsaker til dette: 

1. Området som det søkes driftskonsesjon for er såkalt sandfuruskog. Dette er en skogtype 

med begrenset utbredelse i Norge, og er knyttet til breelvavsetninger. I Ringerike 

forekommer skogtypen på Eggemoen, Kilemoen og Hensmoen. 

2. Vi vurderer det dithen, at den samlede belastningen for sandfuruskog i Ringerike har 

nådd smertegrensen. En stor del av sandfuruskogene er nedbygd, planlegges nedbygd, 

er allerede tatt i bruk som masseuttak eller er regulert til fremtidig masseuttak. 

3. En del rødlistearter er knyttet til sandfuruskog. I følge NINA rapport 1042, ble det i 

2013 registrert en rekke sjeldne sandfuruskogsarter på Kilemoen; furufåresopp, 

rosenfotkremle, lakrismusserong og moslørsopp. Registreringen av Moslørsopp er 

Norges første registrering av arten i Sør-øst Norge vest for Elverum.  

4. Dersom det gis driftskonsesjon for uttak av masser, vil det kunne gi presedensvirkning, 

og dermed føre til flere søknader om uttak av masser på sandfuruskogmoene. 

Likebehandlingsprinsippet vil da kunne gi ytterligere negative følger for 

sandfuruskogene, jfr punktene over. 

5. Generelt minnes det om at skogområde er et mye bruk bynært friluftsområde. 

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 

  

                 

Arvid Hagen 

skogrådgiver 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Feil! Fant ikke referansekilden.  

Feil! Fant ikke referansekilden. 

Feil! Fant ikke referansekilden. 

Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/1236-3 13600/16 PLN 52/1  05.04.2016 

 
Masseuttak gnr/bnr 52/1 - forhåndsvarsel - pålegg om stans 

 

Dette brevet inneholder et forhåndsvarsel om mulig pålegg om stans av masseuttak på 

gnr/bnr 52/1. Kommunen anser at det er skjedd vesentlig endring/utvidelse av 

masseuttaket, etter innføring av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven i 1995.  

 

Først omtales forhåndsvarselet og bakgrunnen for dette. Videre følger omtale av tidligere sak 

om midlertidig forbud mot tiltak, juridiske forhold knytta til plan- og bygningsloven (pbl.), 

kommunens vurdering av søknadsplikt, planstatus og kommunens vurdering av forhold til 

klausuleringsavtalen fra 1985.  

 

1. Forhåndsvarsel  

1.1 Saken gjelder 

Gnr/bnr 52/1 

Tiltakets art Uttak av grus 

Tiltakshaver Hæhre Entreprenør AS 

Grunneier Hans Anton Støen 

 

Dette brevet er et forhåndsvarsel iht. forvaltningsloven § 16 og pbl. § 32-2. Forhåndsvarsel 

sendes til grunneier og Hæhre Entreprenør AS, som står som søker i søknad om konsesjon 

etter mineralloven, datert 1.12.2014.  

 

1.2 Pålegg om stans 

Kommunen varsler at det vil kreves innsending av søknad om tillatelse etter pbl. for videre 

uttak av masser på gnr/bnr 52/1. Fortsatt uttak må ses i sammenheng med allerede utført uttak 

i perioden 2009-2013, og søknad om videre uttak må også omfatte dette.  

 

Dersom det utføres uttak uten at nødvendige tillatelser er innhentet, vil kommunen oppfatte 

dette som et brudd på søknadsplikten og et ulovlig uttak.  

 

Videre vil det da kunne bli fattet vedtak om pålegg om stans jf. pbl. § 32-3. Et eventuelt 

pålegg vil gjelde stans av tiltak knytta til uttak av masser på gnr/bnr 52/1 i sone I samt uttak 

under kote 155 i sone IIA i forslag til ny klausuleringsplan for Ringerike vannverk (se vedlagt 

temakart hensynssoner, datert 14.03.2016).  
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Pålegget vil gjelde inntil nødvendig tillatelse etter pbl. er innhentet. Dersom pålegg ikke 

etterkommes, og det utføres tiltak knytta til uttak av masser etter pålegg om stans, vil det 

kunne bli ilagt tvangsmulkt etter pbl. § 32-5.  

 

1.3 Merknader og videre behandling 

Eventuelle merknader til forhåndsvarselet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller 

per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, 3502 Hønefoss 

innen 02.05.2016. 

 

Ved behov for å følge opp med et pålegg om stans, vil saken legges fram for politisk  

behandling. Vedtaket vil være et enkeltvedtak, og kan påklages iht. forvaltningsloven § 29. 

Vedtak om å sende forhåndsvarsel er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages.   

 

2. Bakgrunn  

I møte med kommunen 28.4.2015 opplyste grunneier at det ikke er tatt ut masser etter 

formannskapets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak 17.6.2014. I møtet oppfattet 

kommunen at det heller ikke var konkrete planer om å ta ut vesentlig mengder masser med det 

første, og at tidspunkt for uttak avhenger av marked og oppdrag i området. Entreprenør betaler 

en fastpris for å ta ut 10 000 m
3
 i året. Avtalen innebærer at dersom det dukker opp store 

oppdrag i området, med behov for aktuell type masser, vil det kunne bli tatt ut store mengder. 

 

Det vises til vårt brev datert 12.4.2015, hvor det blant annet står følgende:  
Med bakgrunn i ovenstående vil kommunen på nåværende tidspunkt ikke foreta seg noe i 

forhold til drift av grustaket. Det er imidlertid en reell risiko for plutselig vesentlige uttak 

som kan komme i konflikt med drikkevannsikkerhet. Kommunen vil ha en fortløpende 

vurdering av dette, og om nødvendig gjøre tiltak for å stanse drift. Det vil bli sendt et eget 

brev med forhåndsvarsel om dette. 

 

I brev 25.8.2015 fremholder grunneier at drift av uttaket er lovlig og at det ikke foreligger 

søknadsplikt etter pbl. Videre skriver grunneier at framtidig uttak innenfor rammene av avtale 

og skjønnsforutsetninger lovlig kan foretas, og at det ikke er påkrevd å varsle kommunen om 

slike uttak.  

 

Kommunen er ikke kjent med at det er aktivitet i uttaket i dag, men ut fra tilbakemeldinger fra 

grunneier oppfatter kommunen at uttak vil kunne bli igangsatt uten varsling eller søknad til 

kommunen.  

 

Med bakgrunn i ovenstående anser kommunen at det er grunn til å følge opp saken.  

 

3. Midlertidig forbud mot tiltak 

3.1 Vedtak om forbud og klage 

Formannskapet vedtok 17.6.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av gnr/bnr 

52/1. Forbudet gjaldt tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense 

drikkevannskilden, jf. forslag til ny klausuleringsplan for Ringerike vannverk.  

 

Vedtaket ble påklaget av grunneier 20.8.2014, og formannskapet behandlet klagen 

21.10.2014. Klagen ble ikke tatt til følge, og oversendt til fylkesmannen for videre behandling 

i brev 07.11.2014.  

 

3.2 Fylkesmannens vedtak i klagesak 
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Fylkesmannen fattet vedtak i klagesaken 26.2.2015. Fylkesmannen tok klagen til følge, og 

opphevet vedtak om midlertidig forbud og sendte saken tilbake til kommunen for ny 

behandling. Fylkesmannens begrunnelse for sitt vedtak var:  

1. Mangelfull saksutredning i forhold til søknadsplikt og klausuleringsavtale 

2. Feil rettsanvendelse når det gjelder forståelse av søknadsplikt for  

  igangværende virksomhet, samt rekkevidden av et midlertidig forbud 

 

Fylkesmannen understreker at de ikke har tatt stilling til om drifta er lovlig eller ikke, eller om 

det er skjedd så vesentlige endringer/utvidelser av driften at det må behandles som et nytt 

tiltak. Dette fordi fylkesmannen mente saken ikke var tilstrekkelig opplyst på dette området.  

 

Fylkesmannen viser til at et midlertidig forbud kun virker framover i tid, og ikke griper inn i 

eksisterende forhold. Fylkesmannen hevder videre at forbudet er for generelt utformet. 

Dersom det skal nedlegges et nytt forbud må det presiseres nærmere hvilke tiltak som er 

forbudt, samt at forbudet er begrensa til å gjelde nye tiltak eller vesentlige endringer/utvidelser 

og kun får virkning fram i tid.  

 

Fylkesmannen skriver at dersom kommunen etter en ny vurdering kommer til at driften er 

endret/utvidet i så vesentlig grad at den er ulovlig og bør stanses, er den mest nærliggende 

hjemmelen for et slikt vedtak pbl. § 32-3 pålegg om stans.  

 

3.3 Kommunens vurdering 

Kommunen oppfatter ikke at fylkesmannen har underkjent kommunens begrunnelse for å 

nedlegge midlertidig forbud. Kommunen ser imidlertid at ikke alle vurderingene som ble gjort 

i forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom godt nok fram i saken. Dette 

gjelder både saken til formannskapet, og ved klagebehandlingen. Kommunen ser at vedtaket 

burde vært mer konkret utforma, slik at det tydelig gikk fram hvilke tiltak forbudet skulle 

omfatte. Forbudet var imidlertid begrensa til å gjelde innenfor sone 1 i foreslått 

klausuleringssone på gnr/bnr 52/1.  

 

4. Plan- og bygningsloven  

4.1 Vesentlige terrenginngrep 

Ved lovendring av pbl. 05.05.1995 ble masseuttak og fylling endret til vesentlige 

terrenginngrep, og samtidig ble det innført søknadsplikt for slike tiltak i § 84.  

 

I forarbeidende til lovendringen i 1995 nevnes eksempler på vesentlige terrenginngrep:  

tiltak som innebærer en omarbeiding av terreng så som gruvevirksomhet, steinbrudd og andre 

masseuttak, bakkeplanering (terrassering, fylling) og ellers anlegg av parker og hager mv. 

(…).
i
  

 

Videre framgår det av kommentarer til loven at hva som var å anse som vesentlig måtte kunne 

ses over tid, slik at myndighetene kunne gripe inn dersom mindre arbeider samla sett førte til 

vesentlige inngrep. Det ble presisert at det også ville være en del tiltak der grensen mellom å 

kalle det terrenginngrep eller anlegg ville være flytende, f.eks. ved masseuttak eller 

steinbrudd, og at det derfor var viktig at begge deler ble dekket av de samme bestemmelsene.
ii
  

 

                                                 
i Ot. Prp.. nr 39 (1994-95) s. 148 
ii Daniel Rogstads note 776 til den nå opphevede loven i Gyldendal Norsk kommentert lovsamling, under 

henvisning til Ot.prp. nr. 39 (1994-95) s. 148 
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Terrenginngrep må også ses i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer, og vurderes ut fra 

stedlige forhold. Jo mer ømfintlig eller sårbart terrenget er, jo lavere vil terskelen være for når 

inngrep anses som vesentlig og dermed være underlagt søknadsplikt. Dette jf. Kommunal og 

regionaldepartementets tolknings- og prinsipputtalelse om nedre grense for vesentlig 

terrenginngrep etter pbl. § 93, jf. § 84 fra 12.4.2007 (07/2663).  

 

I denne uttalelsen gis det en gjennomgang av bestemmelsens forhistorie, før det drøftes 

nærmere hva som er å anse som vesentlige terrenginngrep ut fra lovens forarbeider og 

etterfølgende rettspraksis. Det framgår her bl.a. på s 2 at:  

Terrenginngrepet må altså sees i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer.  Dette betyr at 

man ved vurderingen av om et tiltak er vesentlig eller ikke, ikke kan legge til grunn en ren 

objektiv vurdering.  Det er m.a.o. ikke tilstrekkelig å se på terrenginngrepet isolert.  Man må 

også vurdere inngrepet ut fra de stedlige forhold….dess mer ømfintlig eller sårbart et terreng 

anses å være, dess lavere vil også terskelen være for når inngrep anses som vesentlig og 

dermed være underlagt søknadsplikt, se bl.a. Ot. prp. nr. 57 (1985-86) og s. 132 i boken Plan- 

og bygningsrett av Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Nes og Os samt Sivilombudsmannens sak 

2003-86. 

 

4.2 Generelt om søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep  

Før 1986 synes ikke masseuttak å ha vært hverken søknads- eller meldepliktige etter pbl. I 

perioden 1986-1995 var masseuttak meldepliktige etter daværende pbl. § 84. Det var ingen 

plikt til å søke om slikt tiltak, men det var hjemmel for å kunne kreve melding om masseuttak.  

I perioden 1995-30.06.2010 var masseuttak søknadspliktige etter pbl. av 1985 § 93 første ledd 

bokstav i, jf. pbl. § 84.  

 

Masseuttak innebærer vesentlige terrenginngrep, og er omfattet av søknadsplikt etter pbl. § 

20-1 bokstav k (siden 01.07.2010).  

 

4.3 Generelt om krav om reguleringsplan for masseuttak 

Masseuttak vil i de fleste tilfeller utløse krav om reguleringsplan jf. pbl. § 12-1:  

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i 

kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er 

behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, 

flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser. For gjennomføring av 

større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, kreves det reguleringsplan. (…) 

 

Masseuttak kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det er nødvendig med en 

planavklaring for å sikre forholdet til berørte private og offentlige interesser, som f.eks. 

friluftsliv, bomiljø og drikkevann.  

 

Det vises til punkt 6.2 hvor reguleringsplan under arbeid blir omtalt.  
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4.4 Igangværende masseuttak og vesentlig utvidelse / endring av drift  

Fylkesmannen omtaler problemstillingen igangværende masseuttak, og stiller følgende 

spørsmål: Dersom virksomheten starta da det ikke gjaldt noen søknadsplikt etter pbl., kan det 

da kreves søknad på et seinere tidspunkt? 

 

Denne problemstillingen er omtalt i pkt 3.2 i Miljøverndepartementets rundskriv 1997-01-01, 

T-5/96. Her står det blant annet at det kan være behov for mer planlegging for igangværende 

virksomhet, f.eks. grunnet fare for forurensning. Videre står det at kommunen i slike tilfeller 

kan nedlegge byggeforbud med sikte på regulering eller endring i kommuneplanens arealdel. 

Departementet skriver at det som regel vil være mest formålstjenlig å få tiltaket behandla i 

plan. Videre skriver departementet følgende:  

 

Resultatet av dette kan bli at vidare uttaksverksemd vert avgrensa eller må avviklast. 

Miljøverndepartementet har tidlegare gitt uttrykk for at ved slik regulering bør kommunen i 

rimeleg grad ta omsyn til korleis den eksisterande verksemda kan få avslutta drifta på ein 

rekningssvarande måte. I dei tilfelle eksisterande verksemd vert sterkt redusert eller må slutte 

heilt med drifta, vil det vere eit viktig moment om det dreier seg om eit lovleg uttak eller om 

verksemda som er ønska, må karakteriserast som nytt uttak. Avgjerande her vil vere om 

uttaket har vore ute av drift så lenge at det har oppstått ein ny situasjon som krev ny 

behandling av offentleg styremakt. Det same vil gjelde dersom verksemda har endra omfang 

og karakter, f.eks. til eit mykje større uttak med industriell drift med kontinuitet og omfang 

langt ut over tidlegare uttak. Dette må i tilfelle behandlast som nytt uttak. (…) 

 

Igangværende virksomhet er omfattet av søknadsplikt ved vesentlige utvidelser / endringer. 

Fylkesmannen skriver at kommunen må gjøre en konkret vurdering av om det er skjedd 

vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av driften, slik at tiltaket er søknadspliktig etter pbl. 

§ 20-1 bokstav d). Alternativt om det er skjedd så store endringer i driften av virksomheten, at 

det må likestilles med oppstart av ny virksomhet, jf. pbl. § 20-1 bokstav k). 

 

4.5 Eksempel på sammenlignbar sak 

Som eksempel på en lignende sak vises det til Bø kommune som krevde innsendelse av 

søknad etter pbl. § 20-1 bokstav k, for fortsatt grusuttak i forkant av arbeidet med en 

reguleringsplan. Grunneier søkte, fikk tillatelse på vilkår og påklagde denne tillatelsen til 

fylkesmannen, uten å få medhold, da fylkesmannen var enig i at uttaket var å anse som et 

vesentlig terrenginngrep. I fylkesmannen i Telemark sin avgjørelse i klagesak 15.11.2010 var 

det snakk om et årlig grusuttak på 6 000 – 15 000 m
3
, som ble ansett å utgjøre et vesentlige 

terrenginngrep, sett bl.a. på bakgrunn av lovens formålsbestemmelse i § 2 om at det skal tas 

hensyn til bruk og vern av naturressurser, og at vilkårene stilt av kommunen ivaretok 

miljørettslige hensyn ved å sikre at driften ikke førte til forurensning av drikkevannet.  

 

5. Kommunens vurdering av søknadsplikt for masseuttak på gnr/bnr 52/1 

5.1 Utvikling av uttaket  

Det har siden slutten av 1960-tallet vært tatt ut grus på eiendommen. Se vedlegg for oversikt 

over utvikling i uttaket. Oversikten er basert på opplysninger fra grunneier.  

 

1.12.2014 søkte Hæhre Entreprenør AS om driftskonsesjon etter mineralloven for uttak i 

området. Omsøkt areal er ikke kartfesta, men oppgitt til 130 daa. Anslått totalvolum for uttak 

er oppgitt til 2 600 000 m
3
, og forventa årlig uttak 50 000 m

3
.  
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Vedlagt følger flyfoto fra 2004, 2008, 2011, 2012 og 2013 som viser hvordan 

terrenginngrepene har utvikla seg i disse åra. Kommunen gjennomførte i januar 2016 en 

innmåling av grustaket, som viser at berørt areal i dag er ca 40 daa. Se vedlagt flyfoto som 

viser innmåling. Areal omsøkt i konsesjonssøknaden er altså betydelig større enn området som 

så langt har vært berørt av uttak.  

 

5.2 Vurdering av søknadsplikt 

Søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep ble innført i 1995, og gjelder for vesentlige 

terrenginngrep som blir foretatt etter dette tidspunkt. For eksisterende uttak vil søknadsplikten 

gjelde for vesentlige utvidelser/endringer. Selv om lover ikke kan gis tilbakevirkende kraft, er 

man ikke vernet mot rettsutvikling med innføring av nye plikter som gjelder for framtida. 

 

Masseuttak innebærer nødvendigvis kontinuerlig utvidelse. For å vurdere vesentlig 

endring/utvidelse må derfor mengde og forhold til tidligere uttak og område vurderes. Det 

vises til kapittel 2 i dette brevet, vedlagte flyfoto samt vedlagt gjennomgang av uttakets 

utvikling som utelukkende er basert på grunneiers opplysninger.   

 

Kommunen mener uttakene må anses som vesentlige terrenginngrep, og at det har skjedd en 

vesentlig endring/utvidelse av masseuttaket, etter innføring av søknadsplikt i 1995.  

Dette gjelder særlig uttak i perioden 2009-2013. Altså på et tidspunkt etter innføring av 

søknadsplikt. Størrelsen på uttakene gjør at de ikke kan ses på som mindre tilleggsuttak ift. 

tidligere uttak. Uttak er foretatt i etapper, fra en begrensa virksomhet til uttak av betydelige 

dimensjoner. Vedlagte flyfoto illustrerer dette. 

 

Grunneier har latt det bli utført tiltak som krever vesentlige terrenginngrep på sin eiendom, 

uten at det foreligger nødvendige tillatelser til dette. Det at det ikke var krav om tillatelse da 

uttaket ble starta på 1960-tallet, gjør at det er forståelig at grunneier ikke uten videre tenkte på 

at også videre drift i samme omfang som tidligere etter hvert krevde tillatelse. Det er 

imidlertid slik at tiltakshaver plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for virksomheten, 

så rettsvillfarelse kan ikke påberopes. Grunneier hadde i tillegg særlig grunn til å undersøke 

behovet for tillatelse på det tidspunkt da virksomheten økte betydelig i volum, og det ble tatt 

ut 300 000 m
3
 i løpet av få år.  

 

6. Planstatus 

6.1 Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er eiendommen avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsformål (LNF). Områder for råstoffutvinning er vist med eget formål for dette.  

 

6.2 Reguleringsplan under arbeid 

Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen er under utarbeidelse. Bakgrunnen for 

dette er blant annet nye krav fra NGI når det gjelder drikkevannsforsyning. Dette innebærer at 

området må klausuleres på nytt, og kommunen ønsker å fastsette klausuleringsbestemmelsene 

gjennom en reguleringsplan. Planprosessen vil vise om og i hvilken grad det er mulig å 

kombinere uttak av grus med klausuleringsbestemmelser for vannverket.  

  

Formålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden, som er et overordna hensyn for 

kommunen. Nødvendige restriksjoner vil inngå i reguleringsplanen i form av hensynssoner 

med bestemmelser. Kommunen ønsker imidlertid ikke å gå lenger enn det som er helt 

nødvendig når det gjelder restriksjoner i planområdet. 
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Det vises til kommentarutgaven til Gyldendal rettsdata v/Marianne Reusch til pbl. § 13-1. (se 

e-post 8 mai 2015). Her påpeker Reusch følgende:  

Er lovlige byggearbeider og andre lovlige tiltak i gang, kan de i utgangspunktet ikke stoppes. 

Men tiltak må kunne begrenses, for eksempel. Tidligere lovlig hugst og nyrydding der man 

vurderer en verneregulering. (Hit, men ikke lenger).  

 

På samme måte må en i utgangspunktet lovlig grusvirksomhet kunne begrenses når man 

vurderer en reguleringsplan som setter begrensninger mot grusuttak av hensyn til å beskytte en 

drikkevannskilde.  

 

7. Klausuleringsavtale og skjønnsforutsetninger 

7.1 Bakgrunn  

Fylkesmannen mener klausuleringsavtalen fra 1985 er mangelfullt vurdert av kommunen. Med 

bakgrunn i dette virker det for fylkesmannen underlig at kommunen mener driften av uttaket 

har vært ulovlig i en lengre periode. Fylkesmannen viser til at denne konklusjonen krever 

grundigere vurdering av driftens omfang og karakter over tid.  

 

Klausuleringsavtalen fra 1985 setter forbud mot uttak av grus i sone 1 under kote 152, og 

under kote 150 i sone 2A. Videre ble det gjennomført et skjønn for å komme fram til et 

erstatningsbeløp for begrensningene klausuleringen medførte. Grunnlaget for utmåling av 

erstatning var forankret i avtalen fra 1985, som innebar at erstatning skulle fastsettes etter 

vanlige ekspropriasjonsrettslige regler som om ekspropriasjonssamtykke hadde foreligget. 

Skjønnet ble fullført i 1990, og ca. 3 mill m
3 
grus var omfattet av skjønnet.  

 

7.2 Kommunens vurdering av klausuleringsavtalen 

Klausuleringsavtalen kan ikke overstyre lovmessige krav som har kommet til i etterkant, og 

innebærer ikke et fritak fra å søke om nødvendige tillatelser etter pbl. og annet lovverk dersom 

tiltak i ettertid er av et slikt omfang at søknadsplikt inntrer. Avtalen i seg selv gir ingen 

godkjenning for grusuttak etter pbl., og kan ikke erstatte behandling etter pbl. 

 

Klausuleringsavtalen fra 1985 er basert på de brønner som på det tidspunkt var etablert, og 

behovet for å beskytte disse. I dag er det snakk om å beskytte et større nedbørsområde, da det 

har blitt etablert nye brønner. Behovet for å fastsette restriksjoner i nedbørsfeltet rundt det 

samlede brønnfeltet er derfor større enn tidligere. Dette skyldes også nyere retningslinjer for 

beskyttelse av grunnvannsbrønner som kommunen i dag må forholde seg til.  

 

Disse prosessene må ikke blandes sammen med eventuelt øvrige tillatelser som en tiltakshaver 

er avhengig av for å få gjennomført sitt tiltak, det være seg behov for konsesjon etter 

mineralloven eller nødvendige tillatelser etter pbl. Da avtalen ble inngått i 1985 var det som 

tidligere nevnt ikke søknadsplikt for grusuttaket etter pbl.  

 

Når det er snakk om vesentlige terrenginngrep i form av masseuttak sett i forhold til det 

uttaket som var etablert før 1995, når det ble innført søknadsplikt for denne type tiltak, har den 

ansvarlige en selvstendig plikt til å avklare om denne type uttak var søknadspliktige med 

kommunen, og om nødvendig innhente nødvendige tillatelser. Kommunen fastholder som 

tidligere at klausuleringsavtalen fra 1985 ikke kan erstatte nødvendige tillatelser etter pbl. 
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Med hilsen  

 

Grethe Tollefsen 

leder areal- og byplankontoret 

 

       Guro Skinnes 

       saksbehandler 

       guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

 

Kopi:  

Fylkesmannen i Buskerud 

Internt i Ringerike kommune: Formannskapet, Byggesakskontoret, Utbygging, 

kommuneadvokaten 

 

Vedlegg:  

1. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016 

2. Oversikt over utvikling i uttaket  

3. Flyfoto 2004, 2008, 2011, 2012 og 2013 

4. Flyfoto med innmåling av uttaket januar 2016 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/1668 07.07.2017 DS  382/17 R/TEK/ANEWEB GNR 108/4 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 108/4 

 

17/2667 10.07.2017 DS  383/17 R/TEK/NILILY GNR 278/258 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 278/258 - Bjørntjernlia 

 

17/2992 28.07.2017 DS  413/17 R/TEK/NILILY GNR 255/2 

Roy Arne Smedsrud  

Spikertelt Gnr/bnr 255/2 - Haga Bru 

 

17/3109 03.08.2017 DS  431/17 R/TEK/INGPRE GNR 47/245 

  

Deling/arealføring av eiendom Gnr/bnr 47/245 - Østmoveien 

 

17/1219 04.08.2017 DS  432/17 R/TEK/NILILY GNR 38/219 

  

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

 

17/3140 04.08.2017 DS  433/17 R/TEK/INGRIS GNR 297/121 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/121 - Tosseviksetermyrene 

 

16/4794 04.08.2017 DS  434/17 R/TEK/BERLE GNR 273/124 

Jesper Lau Sørensen  

Garasje Gnr/bnr 273/124 - Dølerudjordet 24 

 

17/2998 04.08.2017 DS  435/17 R/TEK/N54 GNR 297/121 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/121 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/2977 04.08.2017 DS  436/17 R/TEK/OLEMOS GNR 37/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 37/1 - Åsaveien 832 

 

17/2173 07.08.2017 DS  437/17 R/TEK/N54 GNR 45/121 

Gunnar Bjånes  

Bygging av bolig med garasje Gnr/bnr 45/121 - Askveien 28 

 

17/3043 07.08.2017 DS  438/17 R/TEK/HALA GNR 39/11 

  

9 punkthus (boligblokker, ca.180-200 leiligheter) - felles parkeringskjeller og 2 

hobby/badehus Gnr/bnr 39/11 - Gigstads vei 28 

 

17/3120 07.08.2017 DS  439/17 R/TEK/N54 GNR 271/78 

Jon Aspen  

Dispensasjon Gnr/bnr 271/78 - Hensveien 166 

 

17/3139 08.08.2017 DS  440/17 R/TEK/N54 GNR 47/237 

Kine Lillerud Eilertsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 47/237 - Sagatunveien 44 

 

17/3166 08.08.2017 DS  441/17 R/TEK/N54 GNR 49/292 

Vigdis Pedersen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/292 - Veiginveien 7 

 

17/3204 09.08.2017 DS  442/17 R/TEK/INGPRE GNR 45/12 

Gunnar Bjånes  

Deling av eiendom Gnr/bnr 45/121 - Askveien 28 

 

17/2070 09.08.2017 DS  443/17 R/TEK/OLAVA GNR 52/20, 52/4 

  

Omgjøring av festenummer til grunneiendommer - Arealoverføringer - 

sammenføyning av matrikkelenheter med mer Gnr/bnr 52/20, 52/4 

 

17/3207 10.08.2017 DS  444/17 R/TEK/BERLE GNR 137/1/29 

Geir Aasen  

Tillatelse til installering av pipe Gnr/bnr/fnr 137/1/29 

 

17/2545 10.08.2017 DS  445/17 R/TEK/BOLA GNR 92/163 

  

Særskilt brannobjekt - Flyplassveien 22-26  
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17/2070 10.08.2017 DS  446/17 R/TEK/OLAVA GNR 52/20, 52/4 

  

Omgjøring av festenummer til grunneiendommer - Arealoverføringer - 

sammenføyning av matrikkelenheter med mer Gnr/bnr 52/20, 52/4 

 

17/3208 11.08.2017 DS  447/17 R/TEK/N54 GNR 296/1 

  

Oppføring av bod Gnr/bnr 296/1- 73 - Vikerfjell 

 

17/1861 11.08.2017 DS  448/17 R/TEK/HALA GNR 37/207 

  

Oppføring av undervisningsbygg Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

17/3197 11.08.2017 DS  449/17 R/TEK/N54 GNR 132/101 

Bjørn Ivar Kleiven  

Tak over uteplass og støttemurer Gnr/bnr 132/101 - Loveien 37 

 

17/3232 11.08.2017 DS  450/17 R/TEK/N54 GNR 298/1 

  

Hytte Gnr/bnr 298/57 - Tomt 255 - Moltelia 7 

 

17/3237 11.08.2017 DS  451/17 R/TEK/N54 GNR 298/1 

  

Hytte Gnr/bnr 298/58 - Tomt 256 - Moltelia 9 

 

17/3238 11.08.2017 DS  452/17 R/TEK/N54 GNR 298/1 

  

Hytte Gnr/bnr 298/59 - Tomt 257 - Moltelia 11 

 

17/2884 11.08.2017 DS  453/17 R/TEK/N54 GNR 275/73 

  

Oppsetting av laftet bygg Gnr/bnr 275/73 

 

17/2990 14.08.2017 DS  454/17 R/TEK/INGRIS GNR 278/258 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 278/258 

 

17/3005 14.08.2017 DS  455/17 R/TEK/OLEMOS GNR 217/99, 271/255 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 271/99, 271/255 - Hensmoveien 62 
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17/2070 14.08.2017 DS  456/17 R/TEK/OLAVA GNR 52/20, 52/4 

  

Omgjøring av festenummer til grunneiendommer - Arealoverføringer - 

sammenføyning av matrikkelenheter med mer Gnr/bnr 52/20, 52/4 

 

17/3259 14.08.2017 DS  457/17 R/TEK/N54 GNR 75/30 

Jan Gunnar Brorson  

Dispensasjon Gnr/bnr 75/30- Sandakerveien 197 

 

17/3286 15.08.2017 DS  458/17 R/TEK/INGRIS GNR 297/32 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/32 - Tossevika/Vikerfjell 

 

17/3325 17.08.2017 DS  459/17 R/TEK/INGRIS GNR 297/29 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/29 - Tosseviksetermyrene 49 

 

17/3292 17.08.2017 DS  460/17 R/TEK/HALA GNR 50/2 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 50/2 - Rabbaveien 95 

 

17/3314 18.08.2017 DS  461/17 R/TEK/N54 GNR 87/580 

  

Bolig Gnr/bnr 87/580 

 

17/3342 18.08.2017 DS  462/17 R/TEK/BERLE GNR 273/33 

Ole Kristian Bentsen  

Garasje - endring av tillatelse Gnr/bnr 273/33 - Dølerudveien 39 

 

17/3055 18.08.2017 DS  463/17 R/TEK/N54 GNR 148/157 

  

Ny brannstasjon - Sokna Gnr/bnr 148/157 - Gulloveien 3 

 

17/3289 21.08.2017 DS  464/17 R/TEK/HALA GNR 317/600 

  

Enebolig og dobbelt garasje Gnr/bnr 317/600 - Kreftings gate 6 

 

17/3328 22.08.2017 DS  465/17 R/TEK/HALA GNR 305/52 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 305/52 - Hedalsveien 60 
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17/2097 22.08.2017 DS  466/17 R/TEK/ANEWEB GNR 105/144 

  

Ombygging av hytte Gnr/bnr 105/144 - Bakkely 

 

17/3321 22.08.2017 DS  467/17 R/TEK/BERLE GNR 75/2 

Astri Ham  

Tilbygg Gnr/bnr 75/2 - Sandakerveien 282 

 

16/4023 23.08.2017 DS  468/17 R/TEK/N46 GNR 133/16 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 133/16 - Hvalsveien 132 

 

17/2379 24.08.2017 DS  469/17 R/TEK/INGPRE GNR 81/2 

Skjærdalen Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 81/2 -  Skjærsjøauet 

 

17/3350 24.08.2017 DS  470/17 R/TEK/BERLE GNR 253/2 

Elise Kummen Frøhaug  

Ny garasje, riving Gnr/bnr 253/2 - Pjåkaveien 68 

 

17/3327 24.08.2017 DS  471/17 R/TEK/HALA GNR 274/140 

  

Bruksendring Gnr/bnr 274/140 - Ådalsveien 155 

 

17/2838 24.08.2017 DS  472/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Tillatelse til handel med pyroteknisk vare Plantasjen 

 

17/3421 25.08.2017 DS  473/17 R/TEK/INGRIS GNR 250/12 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 250/12 - Holleiaveien 210 

 

17/1457 28.08.2017 DS  474/17 R/TEK/INGPRE GNR 317/123 

Ole Johan Holth  

Deling av eiendom Gnr/bnr 317/123 - Bekkegata 15 

 

15/6866 28.08.2017 DS  475/17 R/TEK/BERLE GNR 161/9 

Ragnhild Pedersen  

Rivningstillatelse Gnr/bnr 161/9 - Gamle Hallingdalsvei 71 
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17/3224 28.08.2017 DS  476/17 R/TEK/ANEWEB GNR 273/65 

  

Tilbygg Gnr/bnr 273/65 - Øvre Høgåsveien 4 

 

17/3437 29.08.2017 DS  477/17 R/TEK/INGRIS GNR 100/127 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 100/127 - Klekkenveien 60 

 

17/3413 31.08.2017 DS  480/17 R/TEK/INGRIS GNR 248/33 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 248/33 - Vælerenveien 91 

 

17/3463 31.08.2017 DS  481/17 R/TEK/INGRIS GNR 57/52 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 57/52 - Sætreveien 17 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 11.09.2017 00:00:00-11.09.2017 00:00:00     Utvalg: HMA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

14/815-30 23.08.2017 R/TEK/GUROS L12 

27519/17 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Sva 

Gnr/bnr 52/1 - Uttalelse til søknad fra Hæhre Entreprenør AS om 

driftskonsesjon for Støen grusuttak  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Sva  

Postboks 3021 Lade 

7441 TRONDHEIM 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/815-30 27519/17 L12  22.08.2017 

 
Gnr/bnr 52/1 - Uttalelse til søknad fra Hæhre Entreprenør AS om driftskonsesjon for 

Støen grusuttak 

 

Vi viser til høringsbrev datert 30.06.2017. Høringsbrevet er videreformidlet til aktuelle 

fagområder i kommunen, slik at de har fått muligheten til å komme med innspill.  

 

1. Planstatus  

1.1 Kommuneplanens arealdel 

Støen grusuttak er i gjeldende kommuneplan avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål 

(LNF) og markert som nedslagsfelt for drikkevann.  

Kommuneplanen er for tiden under revisjon, og forslag til ny arealdel er på høring og offentlig 

ettersyn med høringsfrist 25.08.2017.  

I forslag til ny arealdel er deler av 

eksisterende uttaksområde foreslått 

avsatt til råstoffutvinning (se 

kartutsnittet til høyre). Dette er den 

delen av området som per i dag er 

berørt av tidligere uttak, og som det iht. 

nye klausuleringssoner og bestemmelser 

for Ringerike vannverk kan være 

aktuelt å tillate uttak.  

Avsatt område er 30 daa, altså vesentlig 

mindre enn arealet det søkes 

driftskonsesjon for (oppgitt til 130 daa i 

søknaden).  

Området for øvrig er foreslått avsatt til LNFR-område. Videre er det lagt inn en hensynssone 

(Sikringssone – Område for grunnvannsforsyning H120) som tilsvarer klausuleringsområdet 

for Ringerike vannverk.  

 

1.2 Reguleringsplan 

Støen grusuttak er per i dag ikke regulert, men inngår i planområdet for reguleringsplan for 

Ringerike vannverk som er under utarbeidelse. Formålet med denne planen er å sikre 

drikkevannskilden.  

I området der det eventuelt åpnes for råstoffutvinning i ny kommuneplan og ny reguleringsplan, 

vil det stilles krav om egen detaljregulering for dette. 
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2. Miljø og omgivelser  

2.1 Ringerike vannverk 

Støen grusuttak ligger i influensområdet for hovedvannkilden for Ringerike vannverk. 

Vannverket forsyner i dag ca 23 000 pe, og har en planlagt utvidelse med kapasitet opp mot 

60 000 pe fram i tid.  

Det foreligger en klausuleringsplan for området fra 1984 (sonekart og bestemmelser følger 

vedlagt). Området det søkes driftskonsesjon for ligger i sone 2 og 3 i klausuleringsplanen.  

Nye krav fra NGI har gitt behov for ny klausulering, og kommunen ønsker å fastsette dette i en 

reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Forslag til ny klausuleringsplan med sonekart og 

beskyttelsesbestemmelser er utarbeida av Asplan Viak. Dette følger vedlagt. Her er det mer 

informasjon om bakgrunnen for soneinndelingen og bestemmelsene. Ny klausuleringsplan 

danner grunnlag for hensynssoner og bestemmelser i forslag til ny reguleringsplan for området.  

Av hensyn til vannkilden er det lite ønskelig med ytterligere utvidelse og drift av eksisterende 

grusuttak. I denne forbindelse viser vi også til uttalelse fra Miljørettet helsevern i kommunen, 

som følger vedlagt.  

Området består av åpne grusmasser som gir en kort vei/tilgang til grunnvannet, og fjerning av 

dette vil gjøre grunnvannet sårbart for forurensing. Vegetasjonsdekket som er i terrenget i dag 

er en viktig beskyttelse/buffer for «sur» nedbør og forurensing, og bør ikke fjernes. Det er 

allerede i dag bekymring i forhold til eksisterende uttak, da masseuttak bidrar til å redusere 

umettet sone, og dermed nedsettes magasinets naturlige renseevne. Det er videre en 

forurensningsrisiko knytta til selve driften av uttaket (bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, 

kjemikalier etc.).  

Vi gjør oppmerksom på at området er hovedkilde og reservekilde til Ringerike vannverk. Ved 

bortfall av disse kildene vil man ikke klare å levere vann til Hønefoss og omegn. Nærmeste egna 

overflatevannkilde er Tyrifjorden eller Sperillen som vil medføre at det vil gå lang tid før en 

kilde er på plass. 

Rett nord for grusuttaket går en bilvei som er adkomstvei ned til Tjorputten (brønnområde). På 

kart som følger søknad om driftskonsesjon er uttaksreal markert helt inntil adkomstveien. 

Denne adkomstveien må bestå, og det må settes av en sikringssone for å trygge denne veien. I 

deler av uttaksarealet er det i dag tatt ut masser tett opp mot veien, slik at det er en bratt 

skråning fra veien og ned i uttaket.  

 

2.2 Naturmangfold; sandfuruskog 

Uttaket ligger i et område med sandfuruskog, som er en naturtype med begrenset utbredelse i 

Norge. Sandfuruskogen på Kilemoen er vurdert som nasjonalt verdifullt naturmangfold (verdi 

A).  I Ringerike forekommer sandfuruskog på Eggemoen, Kilemoen og Hensmoen. 

Landbrukskontoret vurderer at den samla belastningen på sandfuruskog i Ringerike har nådd 

smertegrensen. En stor del av sandfuruskogen er nedbygd, planlagt nedbygd, allerede tatt i bruk 

som masseuttak eller regulert til framtidig masseuttak.  

Kilemoen er verdisatt som en svært viktig naturtypelokalitet, og vurdert å være en av de mest 

verdifulle sandfuruskogene i Ringerike, sett i lys av viktige soppforekomster. Verdien 
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begrunnes bl.a. med områdets størrelse og innhold av en rekke krevende rødlista 

sandfuruskogarter.  

Områderegulering for Kilemoen Sanduttak (Svelviksand AS) ble vedtatt 06.04.2017. 

Planvedtaket er påklaget, og klagebehandling pågår. Av hensyn til sandfuruskogen ble 

uttaksområdet redusert i forhold til det som er avsatt til uttak i kommuneplanens arealdel. Etter 

reduksjonen gir planforslaget mulighet for å ta ut om lag 12 mill. m3 masser. Uttakets levetid er 

anslått til ca 55 år, gitt en årlig uttaksmengde på 330 000 tonn.  

Sandfuruskog på Kilemoen ble kartlagt av Asplan Viak i 2015. Området som ble kartlagt 

omfatter ikke området det nå søkes konsesjon for, men vi antar at skogen i dette området er av 

tilsvarende type som ellers på Kilemoen. Naturmangfold må kartlegges før det eventuelt åpnes 

for ytterligere grusuttak i området.  

 

2.3 Friluftsliv 

Støen grusuttak ligger på Kilemoen, som er et mye brukt bynært trenings- og 

friluftsområde. Kommunen gjennomført i 2013 en kartlegging og verdisetting av 

bynære friluftsområder rundt Hønefoss. Kilemoen ble her klassifisert som et B-

område. Som retningslinje for saksbehandling for B-områder gjelder følgende:  

I disse områdene bør det ikke tillates tiltak som ikke er hjemlet i 

eksisterende reguleringsplan, utover tiltak som er ledd i tilrettelegging for 

friluftsliv eller tiltak som ikke forringer områdets verdi som friluftsområde. 

Det bør ikke igangsettes reguleringsplaner med formål som forringer 

områdets verdi som friluftsområde. Hvis det likevel åpnes for 

tiltak/reguleringsformål som forringer områdets verdi som friluftsområde 

bør avbøtende tiltak vurderes. Friluftslivsverdien skal til enhver tid være 

ivaretatt. 

Områderegulering for Kilemoen sanduttak ble som nevnt vedtatt 06.04.2017. Ved 

uttak i tråd med denne planen vil friluftsområdene på Kilemoen over tid bli betydelig 

redusert. Kilemoen er altså under press fra flere kanter, og det er et stort 

engasjement lokalt for å ivareta området som et trenings- og friluftsområde.  

 

3. Avslutning  

3.1 Eksisterende uttak og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven 

Kommunen anser at det er skjedd en vesentlig endring/utvidelse av Støen grusuttak 

etter innføring av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven i 1995. Det er uenighet 

mellom grunneier og kommunen om dette temaet. Grunneier mener drift av uttaket 

er lovlig, og at det ikke foreligger søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. 

Kommunen sendte 05.04.2016 et forhåndsvarsel om pålegg om stans til Hæhre 

Entreprenør AS. Dette brevet følger vedlagt. Her er kommunens vurdering av saken 

nærmere beskrevet, herunder kommunens vurdering av klausuleringsavtalen fra 

1985.  

 

3.2 Konsesjonsområdet 

I konsesjonssøknaden er omsøkt areal oppgitt til 130 daa. På kartet som følger 

søknaden, er konsesjonsområde og uttaksareal vist. Arealmåling i vårt kartsystem 

viser at markert konsesjonsområdet er ca 92 daa, og uttaksareal ca 75 daa. Det er 

altså et relativt stort avvik mellom oppgitt areal, og kartfesta areal.  
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Dersom konsesjon innvilges ber vi om at det blir nøye klarlagt hvilket område det 

gis konsesjon for.   

Kommunen har foretatt en innmåling av kanten rundt eksisterende uttak, og har 

kommet til at om lag 40 daa er berørt av tidligere uttak.  

 

3.3 Kommunens vurdering av konsesjonsspørsmålet 

I høringsbrevet ber dere offentlige etater ut fra eget ansvarsområde, vurdere om det 

er forhold som tilsier at driftskonsesjon ikke bør innvilges, eventuelt om det skal 

stilles vilkår om avbøtende tiltak.  

Ringerike kommune mener driftskonsesjon ikke bør innvilges. Uttaket ligger i et 

område med flere interesser som vil berøres av et uttak. Kommunen er særlig 

bekymret for konflikten mellom drikkevannshensyn og grusuttak.  

Dersom direktoratet likevel vil gi driftskonsesjon, er det etter kommunens mening 

svært viktig å avklare konsesjonsområdet nærmere, samt konsekvenser av uttaket. 

Hvilket område skal det gis konsesjon for, til hvilket nivå og med hvilke krav og 

forutsetninger. Dette er tema som best avklares gjennom en planprosess etter plan- 

og bygningsloven. Kommunen anser videre at direktoratet vil ha et bedre grunnlag 

for å vurdere en søknad om driftskonsesjon dersom det først utarbeides en 

reguleringsplan for uttaket.  

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål. Jostein Nybråten (tlf. 971 38 977) ved 

kommunens utbyggingsavdeling kan svare på spørsmål som går direkte på 

vannverket. Guro Li (tlf. 959 68 480) kan svare på spørsmål i forhold til 

plansituasjon og øvrige temaer.  

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Heidi Skagnæs   
leder miljø- og arealforvaltning   
  Guro Li 

  arealplanlegger 

  guro.li@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Hæhre Entreprenør AS, søker  

Hans Anton Støen, grunneier 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Interne høringsparter som har uttalt seg:  

Landbrukskontoret, Teknisk forvaltning Utbygging og Miljøretta helsevern 
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Vedlegg: 

1. Klausuleringsbestemmelser fra 1984 (gjeldende) 

2. Klausuleringssoner 1984 (gjeldende) 

3. Ny klausuleringsplan 

4. Nytt klausuleringskart  

5. Uttalelse fra Miljørettet helsevern i Ringerike kommune, datert 22.08.2017.  

6. Uttalelse fra Landbrukskontoret i Ringerike og Hole, datert 09.08.2017 

5. Brev fra Ringerike kommune til Hæhre entreprenør AS, datert 05.04.2016 

 









Ringerike Kommune

Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen

Utgave: 3
Dato: 2016 - 03 - 11



Klausuleringsplan for Ringer ike vannverk Kilemoen 2

Ringerike Kommune Asplan Viak AS

DOKU M ENTI N FORMASJON

Oppdragsgiver: Ringerike Kommune
Rapportnavn: Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen
Utgave/dato: 3 / 2 016 - 03 - 11

Arkivreferanse : - bikube/Oppdrag/529119

Oppdrag: 529119 – Hydrogeologisk rådgivning - Ringerike vannverk
Oppdragsbeskrivelse: Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen.
Oppdragsleder: Mari Vestland/Bernt Olav H ilmo
Fag: VAR
Tema Vannverk
Leveranse: Søknad; Rapport / utredning

Kvalitetskontroll:
Dato, signatur

Bernt Olav Hilmo

Asplan Viak AS www.asplanviak.no



Klausuleringsplan for Ringer ike vannverk Kilemoen 3

Ringerike Kommune Asplan Viak AS

FORORD

Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike kom mune for å bistå med hydrogeologisk
rådgivning i forbindelse med Ringerike vannverk Kilemoen . Denne rapporten erstatter
klausuleringsplan er for vannverk et som ble utarbeidet i 2009 og 2012, og tar også inn
endringer omtalt i tilleggsnota t datert 7.3.2014. B akgrunnen for siste revisjon er økt
dimensjonere nde vannbehov og utarbeidelse av reguleringsplan for området. Jostein
Nybråten og Guro Skinnes er Ringerike kommunes kontaktperson er for oppdraget .

Bernt Olav Hilmo er oppdragsleder for Asplan Viak og har h att ansvar for gjennomgang og
revidering av forslaget til ny klausuleringsplan. Mari Vestland har bidratt med rapportering.

Sted, dato

Trondheim, 11.03.2016

Bernt Olav Hilmo
Oppdragsleder

Bernt Olav Hilmo
Kvalitetssikrer
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SAMM ENDRAG

Asplan Viak bi står Ringerike kommune med hydrogeologisk rådgivning i for bindelse med
vannforsyningen ved Ringerike vannverk Kilemoen . Denne rapporten er en oppdatert versjon
av klausuleringsplanen som ble utarbeidet i 2012. Planen tar høyde for et maksimalt
døgnbehov fo r 160 l/s (13 824 m3/døgn fordelt på 90 l/s fra eksisterende brønner i
Dødisgropa og 70 l/s fra to nye løs masseb rønner ved Tjorputten . Disse brønnene er ennå
ikke tatt i bruk, men vil fungere som supplerende vannkilde fra ca. 2020 .

Klausuleringsp lanen gir en helhetlig områdebeskyttelse for brønnene i Dødisgropa og ved
Tjorputten . Videre er planen basert på erfaringer fra ca. 30 års drift av brønnene i
Dødisgropa og diverse fagrapporter fra undersøkelsesfasen, utbyggingen av anlegget og
senere utvidelser av anlegget med flere brønner.

Selve forundersøkelsene for bestemmelse av brønnplassering for brønnene ved Tjorputten
og prøvepumpingen av disse har inngått i et eget prosjekt for kommunen. Grunnlaget for
vurdering av vannforsyning fra brønnene ved Tjorputt en er basert på resu ltatene fra
prøvepumping i nesten ett år.

Beskyttelsessonene er foreslått med hensyn på retningslinjer gitt av Folkehelseinstituttet og
NGU . Sonenes yttergrens er er utover dette forsøkt tilpasset eiendomsgrenser,
vassdragskanter, veier og lignende slik de fremgår av kart.

Selve beskyttelsesplanen inneholder sonegrenser med tilhørende bestemmelser.
Be skrivelse av soner, sonegrenser og aktivitetsreguler ende bestemmelser framgår av kap. 5 .

Denne oppdaterte klausuleringsplanen inngår som e t vedlegg til planbeskrivelsen i
forbindelse med pågående arbeid med regulering av tilrenningsområdet for brønnene til
Ringerike vannverk, Kilemoen.
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1 INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Hovedvannforsyningen ved Ringerike vannverk er basert på grunnvann som tas fra fem
løsmassebrønner i ei dødisgrop på Kilemoen. V annverk et fors yner i dag ca. 23 500
personer, og skal til enhv er tid dekke vannforbruket i regionen som tilsvare r e t
gjennomsnittlig uttak på ca. 100 l/s.

For å øke s ikkerheten i vannforsyningen har Ringerike kommune etablert to fullskala
prøvebrønner ved Tjorputten, som skal fungere som supplerende vannkilde /reserv evannkilde
ved vannverket. Disse br ønnene ble prøvepumpet i ca. 7 måneder fra august 2011.

Før arbeidet med å etablere nye brønner ved Tjorputten ble igangsatt ønsket imidlertid
kommunen en revisjon av eksisterende klausuleringsplan for vannverket, i og me d at
etablering av nye brønner ville gi endret soneinndeling rundt brønnene, og at det i den
forbindelse også kunne kreves nye grunneieravtaler. En revidert plan ble laget i 2009.

Mattilsynet har i brev datert 19.8.2010 følgende kommentarer til bakgrunnsda ta for
utarbeidelsen av revidert klausuleringsplan:

- Dokumentasjon fra prøvepumping av brønn 1 og 2 ved Tjorputten mangler.
- Det bør foreligge en bedre d okumentasjon på forurensningsrisiko fra omgivelsene .
- Det bør gjøres en mer utførlig v urdering av enkelt e tillatte aktiviteter i sone I (bruk av

plantevernmidler, husdyrgjødsel, beite) .

I 2011 ble det utført supplerende undersøkelsesboringer, for å bestemme nøyaktig
plassering av nye brønner. Med bakgrunn i resultater fra prøvepumping en , samt nevnte
innspill fra Mattilsynet, ble det i 2012 utarbeidet et forslag til revidert klausuleringsplan.

Siden denne planen ble utarbeidet har Ringerike kommune besluttet å øke det
dimensjonerende vannbehovet fra 100 l/s til 160 l/s. Dette vil ha betydning for klausulering en
i og med at det krever en større hastighet på grunnvannsstrømmen inn mot brønnene.

Kilemoen er et lett tilgjengelig område med gode grunnforhold, og er derfor et attraktivt
område for diverse utbygging. I tillegg finnes det betydelige sand - og grusress urser med en
gunstig beliggenhet i forhold til store potensielle forbrukere. Ringerike kommune har besluttet
å benytte grunnvann fra Kilemoen som hovedvannkilde i lang tid framover, og står nå foran
en omfattende utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg. Fo r å sikre
grunnvannsforekomsten har kommunen derfor gått i gang med å utarbeide en
regulering splan for Ringerike vannverk. Denne planen vil ta utgangspunkt i denne oppdaterte
versjonen av klausuleringsplanen.

1.2 Formål

Det stilles krav til vannverkseier om a t man skal sikre et hygienisk sikkert og godt
drikkevann gjennom beskyttelse av grunnvannsforekomsten (Forskrifter om
drikkevann m.m. og vannforsyningsanlegg). En klausuleringsplan har som formål å
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hindre utilsiktet forringelse av vannkvaliteten på grunnva nnet, som følge av arealbruk og
aktiviteter i tilsigsområdet til grunnvannsanlegget. Dette oppnås gjennom opprettelsen av
sikringssoner rundt anlegget, der man legger restriksjoner på aktiviteter og/ eller arealbruk.

Hensikten med de nne rapporten er å prese ntere en versjon av klausuleringsplanen for
Ringerike vannverk , som erstatter eksisterende utgave og forslaget til revidert plan fra 2009
og 2012 . Rapporten skal også fungere som grunnlag for utarbeidelse av nye
grunneieravtaler og regulering av området ti l drikkevannsformål.

1.3 Grunnlagsmateriale

Rapporten bygger på forslagene som ble gitt i revidert klausuleringsplan (2009) med hensyn
til ny sone inndeling og arealrestriksjoner som følger av etableringen av et nytt brønnområde
ca. 150 m sørøst for Tjorputten . Klausuleringsplanen er videre utarbeidet på grunnlag av
følgende data (tabell 1) :

Tabell 1 : Grunnlagsmateriale.

Kilde Beskrivelser

NGU - rapporter fra 1974 Tidligere grunnvannsundersø kelser i nærheten av Tjorputten
NGU - rapport fr a 1979 og 1980 Result ater fra prøvepumping

Tidligere soneinndeling og forslag
til klausuler (1984).

Området som omfattes av
restriksjoner er inndelt i 4
hovedsoner nummerert fra 0 - III.

Denne klausuleringen bygger på tidligere grunnvannsundersøkelser og en
over ett år lang prøvepumpingsperiode av en brønn i Dødisgropa med et
uttak på ca. 100 l/s. Tilrenningsområdet ble bestemt ut fra målinger av
grunn vannsnivå i 8 - 10 peilebrønner.

o Sone 0 Brønnområdet i Dødisgropa. Området er
inngjerdet.

o Sone I Det nær e infiltrasjonsområdet. Dette området
består av en 8 - kant med yttergrense 185 - 200 m fra
brønnene.

o Sone II. Påvist tilrenningsområde utenfor sone I. Sonen
er delt i en sone II A med relativt rask
grunnvannstransport og mindre umettet sone og en
sone II B ut enfor med lav grunnvannstransport og stor
umettet sone.

o Sone III. Sikringssone hvorfra grunnvannet kan
transporteres mot brønnene under spesielle
forutsetninger.

Diverse materiale fra Ringerike kommune angående bygging av infiltrasjo nsanlegg.
Asplan Vi ak - rapport 2007 Nye undersøkelsesboringer ved Tjorputten
Asplan Viak - rapport 2009 Forslag til ny klausuleringsplan Ringerike vannverk
Asplan Viak - rapport 2010 Vurdering av forurensningsfare fra Hen treimpregneringstomt

Asplan Viak - rapport 2011 Undersøke lsesboringer ved Tjorputten
Asplan Viak - rapport 2011 Foreløpig e resultater fra prøvepumpingen av brønn 1 og 2 ved Tjorputten

Asplan Viak 2012 Søknad om konsesjon for grunnvannsuttak til Ringerike vannverk
Kilemoen, datert 4.7.2012

Asplan Viak - rapport 20 12 Klausuleringsplan for Ringerike vannverk Kilemoen , datert 20.11.2012.

Asplan Viak - notat 2014 Tilleggsnotat til klausuleringsplan datert 20.11.2012. Endringer i
soneinndeling som følge av planer om økt grunnvannsuttak.

Asplan Viak - notat 2015 Beskrivel ser av sand - og grusressurser på Kilemoen, versjon 2
Asplan Viak - rapport 2016 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen (under arbeid)
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2 OMRÅDEBESKRIVELSE

2.1 Beliggenhet og kvartærgeologi

Grunnvannsbrønnene er lokalisert på Kilemoen om lag 5 km nord for Hønefoss sentrum.
Brønnområde 1 angir beliggenheten til brønnene som utgjør hove dvannforsyningen ved
vannverket, brønnområdet i Dødisgropa. B rønnområde 2 og 3 markerer områdene for hver
av de nyetablerte fullskala prøvebrønnene ved Tjorputten. Det er e n distanse på 150 meter
mellom brønn 1 og 2 ved Tjorputten, og brønnene blir dermed liggende i hvert sitt
brønnområde. Avstanden mellom brønnene i D ødisgropa og brønnen ved Tjorputten er ca.
500 meter (figur 1).

Figur 1 Oversiktskar t M = 1:50 000. Ringerike vannverk med b rønnområde ne på Kilemoen

Kilemoen er et isranddelta som ble avsatt mot sør. Brønnområdene ligger i deler av
avsetningen der iskanten lå under oppbyggingen av deltaet eller deler av dette. Tidligere
undersøkelser av N GU viser at den sørlige delen består av sand - og gruslag. I de sentrale
deler er det påvist finsandmektigheter på over 60 meter, mens det i den nordlige delen er
avsatt grovere masser. Løsmassefordelingen kan være knyttet til to faser:

- Iskontaktlinje i den sørlige delen av forekomsten og deltautvikling med avsetning av
grovere sediment.

- Etterfølgende tilbaketrekking og iskontaktlinje i den nordlige delen av moen ga
deltautvikling lokalt og avsetning av finsand i de sentrale områder. Etter
isavsmeltningen bl e det så avsatt silt/finsand i bassenget som dannet seg ved
Kilemoen/Hensmoen. Disse avsetningene overlagrer i dag breelvavsetningene i deler
av brønnområdene (se figur 2).
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3 VANNVERKS - OG BRØNNDATA

3.1 Generelt

Ringerike vannverk Kilemoen er et kommunalt grunn vannsanlegg, som bidrar til å forsyne
ca. 23 500 personer i Hønefoss og omegn. Vannverket forsynes fra fem løsmassebrønner i
ei dødisgrop i en stor breelvavsetning på Kilemoen. V annverket forsyne r boliger,
næringsmiddelindustri , skoler, helseinstitusjoner , gårdsbruk og hytter /fritidsboliger, camping
med mer . Vannverket er nå i ferd med utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg for fjerning
av jern og mangan.

3.2 Grunnvannsbrønner

Vannverket forsynes per mars 2016 fra to Ø400 mm brønner og tre Ø300 mm brønner i
Dødisgropa. Den sjette brønnen ved vannverket, brønn 2 (Ø400 mm), er som et avbøtende
tiltak tatt ut av produksjon på grunn av for høye manganverdier, og benyttes nå kun til
avvergingspumping for å holde mangankonsentrasjonen nede i de andre brønnene.
Van nverket har hatt problemer med for høye konsentrasjoner av mangan i grunnvannet fra
2006. De to eldste Ø400 mm - brønnene er plassert dypest i magasinet, mens de tre nyeste
brønnene med Ø300 mm har kortere filter, som er satt høyere i profilet (se Figur 2 - 3) .

Brønner i Dødisgropa

Figur 2 : Oversikt over brønnenes filterlengde og dybde i magasinet .
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Figur 3 : Skisse og bilde av brønnene i Døsisgropa. Brønn 4 - 6 var ikke boret da bildet ble tatt.

De tre første b rønnene (B1 - B3) i Dødisgropa ble alle dimensjonert for grunnvannsuttak på
100 l/s hver, mens de tre nye brønnene (B4 - B6) med kortere filter er dimensjonert for et
maksimalt uttak på ca. 40 l/s. Til sammen produseres det nå i gjennomsnitt ca. 100 l/s fra
de nne delen av magasinet. Årlig gjennomsnittlig vannforbruk har i perioden 2005 - 2013 økt
fra 78 - 103 l/s. Vannforbruket har ikke økt særlig siden 2013. Dersom det er behov kan alle
brønnene levere samlet opp mot 300 l/s.

Den totale brønnkapasiteten er derme d mye større enn uttaksmengden, og dette gir en god
sikkerhet i vannforsyningen ved eventuelle brønnkollapser eller pumpehavari.

Nyetablerte brønner ved Tjorputten

For ytterligere styrking av sikkerheten i vannforsyningen og for å utrede mulighetene for å
kunne ta ut grunnvann med lavere manganinnhold ble det etablerte to stk. Ø273 mm
løsmassebrønner ved Tjorputten (se Figur 4 ). Disse brønnene skal fungere som supplerende
vannkilde/reservevann ved vannverket.

Resultatene fra prøvepumpingen viser at brønnk apasiteten for begge brønner ved Tjorputten
tilfredsstiller kravene til reservevannforsyning/supplerende vannforsyning ved Ringerike
vannverk Kilemoen, dvs. at de samlet kan levere 100 l/s. D et anbefales at uttaket per brønn
ved Tjorputten ikke overstiger til 60 l/s . Hvis dette ikke er tilstrekkelig har vannverket
muligheten til å koble til to allerede etablerte løsmassebrønner som benyttes til infiltrasjon av
vann fra Tjorputten.
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Brønn 1 Brønn 2

Figur 4 Brønntegning er av brønn 1 og 2 ved Tjorputten
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4 HY DROGEOLOGISK B ESKRIVELSE

4.1 Generelt

Grunnvannsmagasinet ligger i en grunnvannsforekomst som er karakterisert i tråd med EUs
vannrammedirektiv (grunnvannsdirektivet). Forekomst 012 - 972 - G Kilemoen inngår i
vannregion Vest - Viken og vannområde Tyrifjorden. Totalt areal er beregnet til om lag 5,7
km2. Beskrivelsen e i del 4.2 - 4.8 av grunnvannsstand, strømning og vannkvalitet i magasinet
vil i størst grad basere seg på de siste resultater fra prøvepumping av nyetablerte brønner
ved Tjorputten , da denne dokumentasjonen ligger til grunn for revideringen av
klausuleringsplan en .

4.2 Magasintype og innstrømningsområde

O mrådet er en del av den store breelvavsetningen på Kilemoen (se Figur 5).

B oringer viser over 30 meter med grove ma sser av sand og grus med god
vanngjennomgang. I brønnområdet ved Tjorputten er den umettede sonen ca. 3 - 5 m, mens
området rundt har en umettet sone mellom 10 og 30 m. I brønnområdene i D ødisgropa og
ved Tjorputten er det et opptil 10 m tykt lag av finsand/ silt over selve grunnvannsmagasinet.
Dette gir en meget god naturlig beskyttelse. Selve grunnvannsmagasinet består av grus og
grusig sand. Til tross for finstoffholdige løsmasser over enkelte deler av magasinet , regnes
forekomsten som en åpen akvifer .

Figur 5 : Løsmassefordeling med inn - og utstrømningsområder.

Innstrømningsområde

Ut strømningsområde
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4.3 Nyd annelse

Opp - pumpet grunnvann fra brønnene stammer fra:

1) Nedbør som infiltreres i grunnen og danner grunnvann.
2) Naturlig grunnvannsstrøm i sand - og grusmassene, hovedsakelig dannet ved

elveinfiltrasjon.
3) Indusert nydannelse.

4.3.1 Nedbørsinfiltrasjon

En andel gru nnvann vil dannes ved nedbørsinfiltrasjon innenfor avsetningens tilsigsområde.
Tilsigsområdet til magasinet er regnet fra yttergrensen av sone II. Dette tilsvarer et areal på
ca. 1,3 km2. Ved avlesning fra avrenningskart kan spesifikk kapasitet settes til 10 - 12 l/s · km2.
Det må presiseres at dette er data fra referanseperioden 1930 - 1960, og trykt kartutgave
(NVE 1987). Bidraget fra nedbørsinfiltrasjon er estimert fra spesifikk avrenning i området og
tilsigsområdet til brønnene:

Q = Areal · (Nedbør – Evapot ranspirasjon – Overflateavrenning)

Nedbør tilgjengelig for infiltrasjon til magasinet (n etto nedbør ) er estimert til 13 l/s, noe som
tilsvarer ca. 8 % av maksimalt uttak på 160 l/s.

4.3.2 E lveinfiltrasjon

Kontakten mot Begna fungerer som en positiv hydraul isk grense, der det mates inn
grunnvann til magasinet. Nydannelsen av grunnvann skjer hovedsakelig ved infiltrasjon fra
Begna. Den naturlige grunnvannstrømmen går fra elva og mot sør - sørøst med en gradient
på ca. 0,5 % (0,005). Se figur 4. Denne grunnvanns strømmen er styrt av et lavereliggende
elvenivå nedenfor et stryk i Begna sørøst for Kilemoen og defineres som magasinets
utstrømningsområde i ubelastet tilstand. Ut fra en gradient på 0,5 %, en hydraulisk
konduktivitet på 1x10- 3 m/s, og en effektiv porøsi tet på 20 % blir hastigheten på den naturlige
grunnvannsstrømmen ca. 2 m/døgn, men vil sikkert variere fra mindre enn 0,1 m/døgn i
finsand/sand til over 10 m/døgn i grov grus. Hvis man antar 500 meters bre dde og 30 meters
tykkelse på denne grunnvannsstrømm en får man en mengde på:

Q = 500 m x 30 m x 2 m/døgn x 0,2 = 6000 m3/døgn = ca. 70 l/s.

Denne mengden vil være sterkt avhengig av vannføringen i elva da mengden infiltrert vann
øker ved økende elvevannstand.

På grunn av reguleringene i vassdraget er vinte rvannføringen relativt stor. Vannføringen er
vanligvis størst i mai og begynnelsen av juni i forbindelse med snøsmelting. De største
flommene opptrer enten som en følge av regn og snøsmelting om våren eller som en følge
av kraftig regnvær om høsten (Kilde: NVE). For perioden 1947 – 2001 er midlere flom 343
m³/s. Reguleringene i Begnavassdraget har i følge NVE ført til en reduksjon av midlere flom
med omkring 150 m³/s eller omkring 30 %.
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NVE har i forbindelse med flomvurderinger for Hønefoss inkludert vurder inger av
Begnavassdraget/Ådalselva. H er er middelvannføring i Ådalselva stipulert til 88 m3/s ved
utløpet av Sperillen (NVE 2002 b) . NIVA har utført resipientundersøkelser i blant annet
Begna, og middelvannføring oppgis for perioden februar 2010 - februar 2 011 å være 84 m3/s.

Benyttes verdien for 2010/2011, vil omsø kte grunnvannsuttak på inntil 160 l/s tilsvare knapt
0,2 % av den gjennomsnittlige vannføringen i elva og ca.1,3 av alminnelig lavvannføring .
Grunnvannsuttaket vil fortsatt ha liten innvirkning p å vannføringen i Begna. Det presiseres at
dette er et konserva tivt anslag på lavvannføringen.

4.3.3 Effekt av pumping – indusert nydannelse

Ved senkning av grunnvannsspeilet rundt brønnene under uttak, vil strømningsgradientene
inn mot brønnene føre til at mer elvevann mates inn i magasinet (indusert nydannelse), enn
hva som er tilfellet uten pumping. Andelen grunnvann som nydannes fra elveinfiltrasjon vil
følgelig øke. Undersøkelser av NGU viser at ved uttak fra Dødisgropa er denne mengden
nær 80 l/s, mens den under flom vil kunne økes til 200 l/s. Ved uttak fra brønnene ved
Tjorputten vil andelen som nydannes ved indusert elveinfiltrasjon være enda større enn det
som er tilfellet ved Dødisgropa (> 90 %).

4.3.4 Grunnvannsmagasinets tåleevne

Prøvepumpingen av brønnen e i Dødisgropa på 80 - tallet viste at magasinet på årsbasis
balanserer et uttak på 100 l/s (Kilde: NGU). Betydelig større uttak over lang tid vil kunne gi
en netto senkning over året. Gjennomsnittlig uttak fra brønnene i Dødisgropa er imidl ertid i
dag ca. 1 00 l/s . Grunnvannstanden vil overvåkes gjennom registrering av grunnvannsnivå i
etablerte peilebrønner og produksjonsbrønner. For å minske belastningen på
grunnvannsmagasinet er det planer om å kjøre anleggene parallelt for å fordele uttaket i
magasinet.

Ca. 7 måneder med prøvepumping av brønnene ved Tjorputten viser at grunnvannstanden
stabiliserer seg etter en tid når det har oppstått en likevekt mellom grunnvannsuttaket og
innmatingen til magasinet . Det presiseres at det gjennom hel e prøvepumpingen ble
produsert om lag 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa, noe som betyr at samlet uttak fra
magasinet har vært ca. 160 l/s i siste del av prøvepumpingsperioden. Uttak av over 70 l/s fra
brønnene ved Tjorputten har ikke hatt negati v virkning for brønnene i Dødisgr opa , verken
med hensyn til endringer i grunnvannstand eller grunnvannskvalitet. Ved bruk av kunstig
infiltrasjon av overflatevann ved Tjorputten , kan uttaksmengden øke ytterligere. For
nærmere informasjon om prøvepumpingen av brønnene ved Tjorputten henvi ses det til egen
rapport fra 2011 . Det er dermed vist at grunnvannsmagasinets tåleevne er større enn
160 l/s.
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4.4 Strømningsforhold

Strømnings bildene som presenteres i denne delen viser dominerende strømnings mønster
ved Tjorputten før og etter oppstart prø vepumping . Kartene representer er ulike situasjoner
for denne delen av grunnvannsmagasinet .

Ved uttak fra Dødisgropa er det registrert senkning av grunnvannsnivået i hele
tilrenningsområdet (yttergrensen av sone IIA), og grunnvannsstrømmen går dermed mot
b rønnene i Dødisgropa fra hele dette området.

Figur 6: Strømningsbilde ved Tjorputten før pumpestart 17.8.2011 (brønnområder er vist i øvre kartutsnitt med blå
sirkler ).
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Senkningen av grunnvannsnivået ved Tjorputten som følge av uttaket i Dødisgropa er ca. 1
m. Strømningsbildet ved Tjorputten før pumping 17.8.2011 er dominert av en
grunnvannsstrøm som går sørover. Grunnvann mates inn fra elva/Tjorputten og strømmer
mot sør - sørøst. Det skjer en svak dre ining mo t vest ved brønn 1 og 2 (figur 6 ). Endringen i
strømningsretning tilskrives her påvirkning fra grunnvannsuttaket i Dødisgropa.

Grunnvannets strømningsmønster endres som følge av grunnvannsuttaket fra brønnene ved
Tjorputten (se figur 7 ).

F i gur 7 : Strømningsbilde ved Tjorputten 9. 3.2012 ved et uttak på 70 l/s fra Tjorputten og ca. 90 l/s fra Dødisgropa
( brønnområder er vist med blå sirkler i øvre kartutsnitt) .
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Strømningsbildet i figur 7 viser situ asjonen med et samle t uttak på over 70 l/s fra brønnene
ved Tjorputten, samt et uttak på ca. 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa. Grunnvann mates inn
fra elva/Tjorputten og fra områdene sør og øst for brønnene. Det foregår en strømning fra
området ved Pb4 og mot brønnområdene. I nfluensområdet strekker seg dermed sør over mot
Pb 4 .

Under uttak strømmer grunnvann til brønnene fra sør, øst og vest i denn e delen av
magasinet (se figur 7 ). Grunnvannsuttak fra begge områder bidrar til at det mates inn
gru nnvann til magasinet fra Begna gjennom indusert nydannelse, dvs. at senkningen av
grunnvannstanden ved pumping oppretter strømningsgradienter fra elva og mot
brønnområdet. Nydannelsen til magasinet skjer i form av elveinfiltrasjon (indusert
grunnvannsnydannelse), og gjennom infiltrasjon av nedbør på forekomstens overflate (se del
4.3) .

4.5 Hydrauliske beregninger

4.5.1 Beregning av grense for 60 døgns oppholdstid

Ved hydrauliske beregninger er det tatt utga ngspunkt i et samlet uttak på 90 l/s fra brønnene
i Dødisgropa og 70 l/s for brønnene ved Tjorputten. Dersom vannuttaket skal økes i framtida,
kan dette medføre behov for å justere enkelte sonegrenser, spesielt for sone I og II
(tilsigsområdet).

Tabell 2 Beregning av areal innen sone 1 for brønnene i Dødisgropa og Tjor putten

Dødisgropa Tjorputten

Effektiv porøsitet neff 20 % 20 %

Tykkelse på vannførende
masser

40 m 20 m

Maks. uttak 90 l/s 70 l/s

Uttak i 60 døgn 520560 m3 362880 m3

Areal av sone 1 65070 m2 90720 m2

Avstand fra brønn til grense
for sone 1 med sir kulær form

144 m 170 m

På grunn av en naturlig grunnvannsstrøm fra nord til sør vil utbredelsen av sone 1 rundt
brønnene få større utstrekning mot nord enn mot sør. Hastigheten på grunnvannsstrømmen
ved Tjorputten er estimert til ca. 2 l/s uten uttak, m ens hastigheten med uttak øker jo
nærmere brønnen man kommer (se figur 7). Dette betyr at avstanden mot nord bør være i
størrelsesorden 180 – 220 m, mens mot sør holder det med 100 - 130 m fra brønnene og mot
grensen for sone 1.
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4.5.2 Oppholdstid t fra infiltras jonsbrønner v ed Tjorputten til uttaksbrønner

Infiltrasjonsbrønnene har ikke vært i bruk under prøvepumpingen. Det kan være aktuelt å
benytte seg av anlegget i framtiden dersom det viser seg at det er behov for økt kapasitet
ved anlegget . Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene til uttaksbrønner er derfor estimert ut
fra hydraulisk konduktivitet k, hydraulisk gradient i, løsmassenes effektive porøsitet n og
avstanden mellom infiltrasjonsbrønner og uttaksbrønner l:

8 ,2 døgn.

H ydraulisk gradient er satt til 1 ,5 %, og en effektiv porøsitet på 20 %. Hydraulisk konduktivitet
er stipulert til 3 x 1 0- 3 m/s ut fra kornfordelingskurver til masseprøver. Denne oppholdstiden
er h øyst usikker, men den viser at infiltrasjonsbrønnene vil gi vann med mye kortere
oppholdstid enn naturlig infiltrasjon fra Tjorputten/Begna. Infiltrasjon av forurenset elvevann
via infiltrasjonsbrønnene vil dermed også være den mest alvorlige forurensnings kilden.

4.5.3 Estimert utbredelse av influensområdet

Influensområdet kan estimeres ut i fra beregninger av influensradius og fra registrert
senkning i magasinet under prøvepumpingen. I nfluens o mrådet strekker seg i retning sør mot
Pb4 . I nfluensområdet til brønn ene ved Tjorputten vil likevel falle innenfor yttergrense n til
tilsigsområdet i sør. Ved fastlegging av yttergrensen for sone II A og II B må det også ta s
hensyn til løsmassenes fordeling og egenskaper, samt tidligere beregninger basert på
prøvepumpingen a v brønner i D ødisgropa. Det er derfor ikke foretatt en justering av denne
yttergrensen .

Det må bemerkes at sone I og II A vil bli justert med bakgrunn i nye
grunnvannsundersøkelser i området rundt massetaket på eiendom 52/1 . Dette vil bli utført
våren 201 6.
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4.6 G runnvannsmagasinets sårbarhet

Med sårbarhet menes faren for at forurensning fra aktiviteter og arealbruk i magasinets
nær område kan forringe grunnvannskvaliteten . Sårbarheten til magasinet er i stor grad
avhengig av mektighet på umettet sone og løsma ssenes egenskaper. I tillegg må dette ses i
sammenheng med belastning fra eksisterende aktiviteter og arealbruk.

Under prøvepumpingen reagerer magasinet hydraulisk som om det skulle være et åpent
magasin, og følgelig klassifiseres akvifer en som åpen. Med dette menes at
grunnvannsspeilet står i direkte kontakt med atmosfæren via porer i umettet sone.
Mektigheten på den umettede sonen er ca. 6 meter ved brønn 1 ved Tjorputten, mens
mektigheten på sonen er noe mindre nede ved brønn 2. Måling før pumpestart vi ste at dyp til
grunnvannsspeil var ca. 3 meter. I perioder med høy vannstand i Begna vil grunnvannsnivået
stige og umettet sone avtar noe. Dette vil være mest avgjørende i flomperioder. Motsatt vil
umettet sone øke i perioder med lavvannføring. Umettet son e varierer ellers med topografi en
og grunnvannets sesongvariasjoner (se del 4.4 ) .

Det er påvist tettere lag av finsand/silt over aktuelt nivå for filtersetting i alle brønnområdene .
Dette gir en god sikring av grunnvannet mot eventuelle forurensninger fra overflaten.
Brønnfiltrene er plassert > 10 meter under naturlig terrengnivå. Erfaring fra tidligere viser at
man da sjelden erfarer problemer med bakterier, selv om brønn 2 ligger relativt nær
Tjorputten/Begna.

Grunnvannsmagasinets kontakt mot Begna (lav ere enn kote 147) er preget av finstoff som
nedsetter infiltrasjonskapasiteten noe. Grensen mot Tjorputten består trolig også av finstoff,
som bidrar til å redusere infiltrasjonen herfra. Gjennom mer enn 20 års drift av brønnene i
D ødisgropa og 7 måneder p røvepumping av brønner ved Tjorputten er det ikke detektert
levende bakterier i grunnvannet. Foruten tidvis forhøyede verdier av mangan er også den
fysisk - kjemiske vannkvaliteten god.

Ut i fra en samlet vurdering av mektighet på umettet so ne og løsmassene s
egenskaper , vurderes den naturlige beskyt telsen til grunnvanns magasinet som god .
Magasinet er imidlertid sårbart med hensyn til eksisterende grusuttak innenfor sone I
og IIA . Denne arealbruken bidrar til å redusere umettet sone og dermed nedsettes
magasi nets naturlige renseevne . Det er en forurensningsrisiko knyttet til selve driften
og uttaket ( bruk/lagring av kjøretøy, drivstoff, kjemikalier etc.).

Dagens aktivitet i g rus tak et i disse delene av magasinet medfører en stor
forurensningsrisiko for grunnvan net med hensyn til eksisterende og framtidig
vannforsyning. D el 5 og 6 gir en utdypning og forslag til innskje rpelser .
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4.7 Vannkvalitet

Grunnvannets naturlige kvalitet er meget god. Det er ikke påvist levende bakterier i
grunnvannet, og innholdet av humus er lavt. Dette viser at grunnvannet har god oppholdstid
og at grunnvannsmagasinet bidrar til tilbakeholdelse av partikler/humus og smittestoffer.
Foruten tidvis for høye verdier av mangan oppfyller grunnvannet alle kravene til drikkevann.
Forhøyede manga nverdier knyt tes til inntrekning av dypt grunnvann med lavt
oksygeninnhold . Det er ikke påvist stoffer i grunnvannet som kan knyttes til aktivitet i
nærliggende grustak.

4.7.1 Vannkvalitet i brønner fra Dødisgropa

Driften av grunnvannsbrønnene i Dødisgropa doku menterer at grunnvannet som tas ut fra
denne delen av magasinet i stor grad karakteriseres av de kjemiske og bakteriologiske
egenskaper som man ser for brønn ene ved Tjorputten. Etter 20 års drift erfarte man
forhøyede manganverdier på grunnvannet fra Dødis gropa, og dette har vært et vedvarende
problem siden. Høye verdier av mangan er knyttet til bruksmessige problemer. I tabell 6 gis
en generell karakteristikk av vannkval iteten på grunnvann fra D ødisgropa, der man ser at
mangankonsentrasjonene varierer over tid og med brønn . De siste data fra vannverket viser
at det er en svakt økende trend i alle brønner.

T abell 3 : Generell beskrivelse av vannkvalitet på grunnvann fra Dødisgropa.

Parameter Enhet Beskrivelse

Bakteriologi - Meget god

Kalsium mg Ca/l Ca. 15 mg/l

Surhetsgrad pH Ca. 7,35 (råvann), 7,5 - 7,7 (nettvann, luftet)

Mangan mg Mn/l 0 - 0,8 (varierer med brønn og over tid, har vært en
økende tre nd fra 2006).

Jern mg Fe/l 0 - 0,2 (varier betydelig)

Total organisk karbon (TOC) mg TO C/l <0,5

Alkalitet mmol/l 1,1 (basert på en analyse)

Fargetall Mg Pt/l Mindre enn 1
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Tabell 4 Mangan i råvann i brønner fra Dødisgropa 2015 (fra Ringerike kommune mars 2016)

Brønn 1 Brønn 3 Brønn 4 Brønn 5 Brønn 6
Mangan

Måned mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

10.02.15 0,68 0,40 0,01 0,00 0,04
07.04.15 0,74 0,42 0,00 0,00 0,05
19.05.15 0,68 0,40 0,00 0,02
23.06.15 0,70 0,39 0,00 0,02
07.07.15 0,08
04.08.15 0,64 0,42 0,00 0,02
29.09.15 0,67 0,43 0,02 0,00 0,00
1 7.11.15 0,74 0,40 0,04 0,00 0,02
Snitt 0,69 0,41 0,03 0,00 0,02
Maks 0,74 0,43 0,08 0,00 0,05
Min 0,64 0,39 0,00 0,00 0,00

Det er en klar tendens til at de brønnene med dypest filter har høyest manganinnhold. Når
man kuttet ut brønn 2 som opprinnelig h adde høyest manganinnhold, økte manganinnholdet
i brønn 1 og 3. Det er derfor sannsynlig at brønn 4 - 6 vil få økende manganinnhold hvis man
kutter ut brønn 1 og 3.

På grunn av det høye manganinnholdet er kommunen i ferd med å planlegge et
vannbehandlingsanl egg basert på ozonering og med UV for å oppnå en ekstra hygienisk
barriere. Denne utbyggingen vil både gi en bedre kjemisk kvalitet og en sikrere hygienisk
kvalitet. Selv om den hygieniske barrierehøyden øker vil vi ikke anbefale å redusere kravene
til sik ring av tilrenningsområdet.

4.7.2 Vannkvalitet i brønner ved Tjorputten

For nærmere beskrivelse av vannkvaliteten under prøvepumping av brønnene ved Tjorputten
henvises det til egen rapport fra prøvepumpingen.

Tabell 5 oppsummerer vannkvaliteten i brønnene v ed Tjorputten. Sammenlignet med
grunnvannet i Dødisgropa har grunnvannet ved Tjorputten litt lavere pH, lavere konduktivitet
og innhold av løste mineraler, særlig kalsium og lavere manganinnhold. Det er også verdt å
merke seg at det er påvist 4,4 mg NO3/l , noe som indikerer påvirkning fra gjødsling av dyrket
mark. Analyser av krom, arsen og kobber indikerer at grunnvannet ikke er påvirket av
industri på motsatt side av Begna.
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Tabell 5 : Oppsummering vannkvalitet på grunnvann fra Tjorputten.

Parameter Beskrivelse

Bakteriologi ske parametere :

Kimtall v/ 22 °C Kimtallet avtar gjennom prøvepumpingen, og ligger langt under
grenseverdien (100/ml).

E.coli, koliforme ,
intestinale enterokokker,
Clostridium perfringens

Det er ikke detek tert levende bakterier i representative
grunnvannsprøver.

Fysisk/kjemiske parametere :

Surhetsgrad Grunnvannet er s vakt surt til nøytralt med pH - verdier i området 6,5 -
7,2 .

Alkalitet
Alkaliteten er målt til 0,18 - 0,23 og 0,25 - 0,4 mmol/l i hhv. brønn 1 og
2 . Grunnvannet har noe lav bufferkapasitet med hensyn til de relativt
lave verdiene av pH, alkalitet og kalsium.

Elektrisk ledningsevne

Grunnvannet inneholder generelt lite løste mineral. Dette reflekteres i
en lav elektrisk ledningsevne. Det er riktignok tydelige forskjeller
mellom brønnene, der brønn 2 produserer grunnvann med de høyeste
verdiene (4,76 - 7,28 mS/m). Grunnvann fra brønn 1 har verdier i
området 3,23 - 4,97 mS/m. Det kan ses en sammenheng mellom økt
manganinnhold, kalsiuminnhold og elektrisk led ningsevne i
grunnvann fra brønn 2 (se vedlegg 4 ).

Fargetall

I alle grunnvannsprøver er fargetallet under deteksjonsgrensen (< 2
mg Pt/l). Det lave innholdet indikerer at innholdet av humusstoffer er
lavt. Det lave humusinnholdet i grunnvannet viser at opp holdstiden på
grunnvannet er god nok for redusering av organisk stoff.

Turbiditet

Mengden partikler/suspendert stoff i grunnvannet er analysert som
turbiditet (ftu). Grunnvannet har lave turbiditetsverdier, som tilskrives
lite slam (leir/silt) og lavt inn hold av partikulært jern/mangan. Høyeste
verdi i brønn 1 er 0,19 ftu, mens den i brønn 2 er 0,43 ftu.

Total organisk karbon
(TOC)

T otal organisk karbon (TOC) i grunnvannet, som også er en parameter
for å avdekke innholdet av humus, eller naturlig organisk materiale
(NOM). TOC - verdien er også lav . Målte konsentrasjoner er i området
0,46 - 1,2 mg TOC/l, og verdiene er høyest i brønn 2.

CO2- innhold

Konsentrasjonene av fritt karbondioksid er estimert til 4,04 mg CO2 /l
og 5,4 mg CO2 /l i hhv. brønn 1 og brønn 2. (Beregnet fra
temperaturmålinger på grunnvannet i felt, samt laboratoriemålinger av
alkalitet, pH og kalsium. )

Mangan

Mangankonsentrasjonen har oversteget kravene i
drikkevannsforskriften i grunnvann fra begge brønner (> 0,05 mg
Mn/l), men ligger nå li ke under grenseverdien på ca. 0,03 - 0,035 mg
Mn/l. Fargetallet er i alle prøver under deteksjonsverdien, og dette
sammen med lav turbiditet indikerer at forhøyede manganverdier i stor
grad skyldes at metallet f oreligger på løst form.
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Jern

Jerninnholdet i b rønn 1 er lavere og mer stabilt enn hva som er tilfellet
for mangan , og ligger godt under grenseverdien (< 0,2 mg Fe/l) . For
brønn 2 kan man se at innholdet av mangan og jern i større grad
samsvarer enn i brønn 1 .

CCA - forbindelser
Krom, kobber, arsen

Det er analysert på krom, kobber, a rsen i grunnvann fra begge brønner
gjennom hele prøvepumpingen. I 15/16 prøver fra begge brønner er
arsenkonsentrasjonen under grenseverdien for dette anionet (<10 µg
As/l), og i samtlige prøver (16/16) er også krom under
d eteksjonsgrensen (<1 µg Cr/l). Kobber finnes naturlig i sedimentene
og representerer «bakgrunnsverdien» i løsmassene. Metallet
forekommer følgelig i små konsentrasjoner i grunnvannet, fra under
deteksjonsgrensen til 2,8 µg/l. Kravet til drikkevann er 100 µ g Cu /l.

Hovedioner

Kationer – kalsi um, natrium, magnesium, kalium: Av de analyserte
kationer og anioner i grunnvannet finner man kalsium i høyest
konsentrasjoner, deretter magnesium, natrium og kalium.
Kalsiuminnholdet i grunnvannet 3,1 - 3,8 mg/l i brønn 1 og 5,4 - 7,3 mg/l
i brønn 2.
Anioner – sulfat, klorid:
S ulfat forekommer i noe høyere konsentrasjoner enn klorid. Lave
konsentrasjoner av disse anionene reflekterer et grunnvann som er lite
påvirket av marine avsetninger. Høyeste verdier er målt til hhv. 6 ,4 mg
SO4/l og 2,1 mg Cl/l i grunnvann fra brønn 2.

Næringsstoffer

Innholdet av næringsstoffer (nitrat, nitritt, ammonium) er lavt. Det er
målt noe forhøyede verdier av nitrat i enkelte prøver fra brønn 2
utover høsten, som kan tilskrives jordbruksavren ning. Maksimal
konsentrasjon er 4,4 mg NO3/l, noe som likevel er langt under kravene
til drikkevann (44 mg NO3/l).
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5 FORSLAG TIL BESKYTTE LSE AV FOREKOMSTEN

5.1 Arealbruk og potensielle forurensningskilder

Området rundt brønnene består av skog. Nord for b rønnene i Dødisgropa og vest for
brønnene ved Tjorputten er det en del dyrket mark, mens det foregår sporadisk uttak av grus
fra et massetak sør for veien mellom Dødisgropa og Tjorputten. Ellers benyttes område til
diverse former for friluftsliv. Det ligge r et industriområde nord for Tjorputten på motsatt side
av Begna, men det er ikke påvist forurensning fra dette området, verken i brønnene i
Dødisgropa eller Tjorputten.

Figur 8 Oversikt over registrert arealbruk i området (Kart: NGU) .

Ut fra dagens arealbruk og eksisterende klausuleringsbestemmelser drøftes følgende
potensielle forurensningskilder innen tilrenningsområdet:

5.1.1 Grusuttak

Den mest alvorlige forurensningskilden i tilrenningsområdet til brønnene i Dødisgropa og
Tjorput ten er grusuttak.

Ringerike ko mmune opplyser at det tidvis foregår uttak fra et grustak i det definerte
tilrenningsområdet til brønnene, innenfor sone I og IIA . Masser skal blant annet ha vært tatt
ut i forbindelse med arbeider med vegprosjektet rv. 7 Ram srud . Dagens situasjon er at det
tas ut masser sporadisk innenfor 52/1, slik det framgår av figur 9 . Uttaket er i tråd med
klausuleringsplan en fra 1984 for området, som sier at det kan tas ut masser inntil 155 moh
og 152 moh i hhv. sone I og IIA (naturlig grunnvannstand er 147 moh) . Som følge av
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brø nnetableringen ved Tjorputten må soneinndelingskartet end res , og grusuttaket vil da
berøre store deler av sone I og deler av sone IIA .

K lausuleringsplan en fra 1 984 har gitt anledning til grusuttak i son e I og II så lenge
bestemmelsene vedrørende forurensende stoffer og dybden på uttaket følges . Det har vært
lagt restriksjoner på tillat uttaksdyp i sone I og IIA , men ellers har uttak kunnet foregå fritt.
NGUs GiN - veileder nr. 7 omhandler beskyttelse av gr unnvannsanlegg. Det framgår i revidert
utg ave av veilederen, datert april 201 1 , at det i sone I ikke bør tillates grusuttak. Uttak i sone
II kan tillates, men eventuelt på visse vilkår. Med hensyn på den forurensningsrisiko som er
knyttet til eksisterende gr usuttak på grensen mellom sone I og IIA , er det i dette forslaget til
ny klausuleringsp lan foreslått forbud mot grusuttak i sone I . Det er også foretatt innskjerping
på restriksjoner i sone IIA og IIB med hensyn til tillatt uttaksdyp , mens det i sone III ikke er
lagt restriksjoner utover de krav som stilles til drift splaner og lagring av
kjemikalier/utstyr/drivstoff . I sone IIA bør grusuttak kun tillates under forutsetning av
o vervåkning , o verholdelse av maksimalt tillatt uttaks høyde og etter grunnundersø kelser for
nærmere bestemmelse av løsmasser over grunnvannsnivå. I denne sonen skal det ikke
lagres kjøretøy eller drivstoff/kjemikalier.

Det er planer om å regulere et område inntil sørlige grense for vannverkets sone III til
masseuttak. Dette skjer i for bindelse med en utvidelse av eksisterende grusuttak på denne
delen av grunnvannsforekomsten som driftes av Svelviksand as. Det tas i dag ut masser ned
til kote 1 60. G rusuttak et drives nordover mot vannverket , med planlagt drift på om lag 1 00 år .
Uttaket re gnes ikke å være i konflikt med grunnvannsuttaket. I kommuneplanen er det
avgrense de planområde t satt av til masseuttak. Det skal utarbeides driftsplan for utvidelsen,

Figur 9 : Utbredelse av grusuttak innenfor sone I og IIA (Kart fra GisLink.) .

Grusuttak

Brøn nområde 2 og 3:
Tjorputten

Brønnområde 1 :
Dødisgropa
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og det vil da bli satt restriksjoner på tillatt uttaksdyp. Ved istandsetting av uttatt a real er det
planer om at området tilbakeføres til landbruksformål.

Eventuelle framtidige aktiviteter innen sone III rundt vannverket, bør imidlertid forelegges
drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i forhold til
grunnva nnet .

5.1.2 Infil trasjon av forurenset elvevann

Man må regne med at Begna er noe forurenset fra kloakkutslipp, avrenning fra dyrket mark,
avrenning fra fyllinger/forurenset grunn etc. For kort oppholdstid fra vannet infiltreres i
elvebunnen/elvebredden og til det når brønnene, kan dermed føre til dårlig vannkvalitet.
Oppholdstiden fra Begna til brønnene i Dødisgropa er beregnet til over 1 00 døgn, og dette er
betryggende i forhold til hygienisk rensing. Oppholdstiden fra infiltrasjonsbrønnene ved
Tjorputten og t il produksjonsbrønnene i Dødisgropa er sannsynligvis mindre enn
oppholdstiden til naturlig infiltrert elvevann, men den vil opplagt være over 60 døgn som er
grensen for sikker bakteriologisk nedbryting. Stabil temperatur, lavt fargetall og meget god
bakter iologisk kvalitet på grunnvannet indikerer også lang oppholdstid på grunnvannet fra
Dødisgropa.

Brønne ne ved Tjorputten gi r gr unnvann med kortere oppholdstid, og særlig kan
oppholdstiden mellom infiltrasjonsbrønner og produksjonsbrønner bli for kort til å oppnå
sikker bakteriologisk nedbrytning. Det er imidlertid ikke detektert levende bakterier i opp -
pumpet grunnvann under prøvepumpingen. Prøvepumpingen dokumenterer at grunnvannet
har en oppholdstid som gir god vannkvalitet med hensyn på humus , bakterieta ll og
temperatur.

For å få en sikrer dokumentasjon på hvordan infiltrasjonsanlegget påvirker
grunnvannskvaliteten vil vi anbefale at infiltrasjonsanlegget settes i drift under en ny
prøvepumping av brønnene ved Tjorputten.

5.1.3 Dyrket mark og beiting

Et områ de med dyrket mark mellom Dødisgropa og Begna kan gi noe forurensning. Området
ligger innenfor sone II A og II B i dagens soneinndeling. I løpet av 20 års drift av brønnene i
Dødisgropa er det ikke påvist bakterier eller næringsstoffer relatert til gjødsli ng eller beiting i
drikkevannet. Prøvepumpingen av brønnene ved Tjorputten viste meget god bakteriologisk
kvalitet, men noe forhøyede konsentrasjoner av nitrat som kan relateres til gjødsling av
dyrket mark. Påviste verdier var kun 1 0 % av grenseverdien i Drikkevannsforskriften, så d et
dyrkede arealet representerer derfor svært liten forurensningsfare slik det drives i dag. I
henhold til eksisterende klausuleringsplan er det forbud mot bruk av naturgjødsel i sone II A
og et generelt forbud mot jordbruk i so ne I . Området rundt brønnene er ikke mye belastet
med beiting per i dag, men det kan være aktuelt å benytte området til dette senere.
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5.1.4 Skogbruk

Skogsdrift med maskinelt kjøretøy og eventuell sprøyting av skog kan representere
potensielle forurensningskild er. I eksisterende klausuleringsplan er det ikke lagt spesielle
begrensninger på skogsdrift så lenge dette ikke innebærer lagring av helsefarlige produkter
og drivstoff. Det er forbud mot lagring og fylling av drivstoff innenfor sone II A . Den gode
naturli ge beskyttelsen i form av stor umettet sone, samt at skogsdrift skjer relativt sjelden,
gjør at denne arealbruken representerer en liten trussel mot grunnvannet. Vannanalyser fra
prøvepumping og 20 års drift viser heller ingen tegn til at denne arealbruken påvirker
grunnvannet.

5.1.5 Friluftsliv

Området er noe brukt til friluftsliv. Med den gode naturlige beskyttelsen til
grunnvannsmagasinet , representert ved en relativt mektig umettet sone stedvis bestående
av finsand/silt, utgjør dette ingen trussel mot vannk valiteten. Det er i mi d l ertid forbud mot
organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc. innen sone I .

5.1.6 Oppsummering

Tabell 6 viser potensielle forurensning skilder som kan være knyttet til aktivitetene land bruk
og masse ut tak/gruvedrift både i forhold til diffuse kilder og punktkilder :

Tabell 6 : Potensielle forurensningskilder.

Kilder Aktivitet Type forurensning

Diffuse

Jordbruk Gjødsling
Plantevern

Kjemikalier , p lantevernmidler , g jødselstoffer

Skogbruk Sprøyting Plante vernmidler

Punkt

Gruvedrift/masse ut tak Uttak av grus
Lagring av drivstoff,
maskiner, kjøretøy

Oljeprodukter, metaller, kjemikalier

Skogbruk Bruk av kjøretøy Oljeprodukter

Jordbruk Husdyrhold
Lagring av kjemikalier

Organiske stoffer, mikroorganisme r (bakterier, virus,
parasitter) , k jemikalier

Man kan ikke utelukke tilfeldige utslipp slik som uhellsutsli pp fra biler/kjøretøy . Det skal ikke
kjøres inne på området, med mindre dette er knyttet til drifts – og overvåkningsformål ved
vannverket. Innkjøri ngen til vannverket bør fortsatt være stengt for uvedkommende med
låsbar bom , og skilt ved innkjøringen bør tydelig signalisere at man befinner seg nær et
drikkevannsområde.
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5.2 Grunnlag for soneinndeling og bestemmelser

5.2.1 Generelt om soneinndeling

Vannets op pholdstid i umettet og mettet sone har stor betydning både for grunnvannets
kjemiske og hygieniske kvalitet. Det anbefales at grunnvann som skal brukes til drikkevann
bør ha en oppholdstid i grunnen på minst 60 døgn for å oppnå tilfredsstillende bakteriolo gisk
rensing og dermed kunne leveres forbruke r uten permanent desinfeksjon. For å beskytte
grunnvannskilden brukes en soneinndeling, base rt på grunnvannets oppholdstid. Med
hensyn på inngåelse av avtaler og inntegning i arealplaner er det benyttet eksister ende
eiendomsgrenser, markslagsgrenser, høydedrag, veier, etc . så langt det er mulig.
Restriksjonene som gjelder for en utenforliggende sone, er fortsatt gjeldende i sonen(e)
innenfor.

For sonene er det satt opp restriksjoner som avtar i styrke med økende avstand fra
uttaksstedet :

Sone 0: Brønnområde
Sone I : Det nære tilrenningsområdet hvor grunnvannet bruker mindre enn 60 døgn

på å nå brønnen med en pumpebelastning som tilsvarer maksimalt
døgnforbruk. Baseres på prøvepumpingen og vurderinger av oppho ldstid.

Sone II : Det fjerne tilrenningsområde. Resten av d et sikre infiltrasjonsområdet.
Sone III : Det ytre verneområde. Omfatter arealer som vil kunne influere på

grunnvannets kvalitet (usikre deler av tilsigsområdet og deler av nedbørsfeltet
som drenere r mot tilsigsområdet) .

Det gjøres oppmerksom på at soneg rensene er basert på et maksimalt vannuttak på
13824 m3/døgn (160 l/s ), fordelt på opptil 90 l/s fra brønnene i Dødisgropa og opptil 70
l/s fra brønnene i Tjorputten. Dersom vannuttaket skal økes i f ramtida, kan dette
medføre behov for å justere enke lte sonegrenser, spesielt sone I og II (tilsigsområdet).

Brønnene i Tjorputten vil ikke bli tatt i bruk før ca. 2020. Fram til den tid vil uttaket fra
Dødisgropa overstige 90 l/s, men dette vil ikke få kon sekvenser for soneinndelingen.

Sone I og II A forbi massetaket innenfor eiendom 52/1 kan også bli justert som følge
av nye grunnvannsundersøkelser som vil bli utført våren 2016.

5.2.2 S oneinndeling

Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten medfører en ny soneinndeling. Med
hensyn til forslaget til ny avgrensning av sonene har ikke brønnetableringen fått noen
konsekvenser for soneinndelingen utover at man får to brønnområder ved Tjorputten i stedet
for ett . I forhold til eksisterende soneinndeling /klausu leringsplan for brønno mrådet i
Dødisgropa vil det bli behov for følgend e endringer (se kart i vedlegg 1 ):
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Sone 0: Brønnområdet

Det er avgrenset to brønnområder ved Tjorputten, som følge av avstanden mellom de to
brønnene (ca. 150 meter). Brønntoppene vi l bli liggende i hvert sitt brønnhus.
Brønnområdene må gjerdes inn , der adgang kun skal skje gjennom låsbar port. Høyden på
gjerdet må være min. 1,8 meter. GiN - veileder nr. 7 anbefaler at gjerdet plasseres 10 - 30
meter fra brønnene (NGU). Størrelsen på diss e områdene er satt til et kvadrat på ca. 10x 10
meter, dvs. det må være min. 5 meter fra gjerdet til brønnene. Peilebrønn 1 og 2 , som ligger
nærmest produksjonsbrønnene bør fortrinnsvis inkluderes i inngjerdingen. Totalt areal settes
til 100 m2 rundt hver b rønn.

Arealbeslaget innenfor de ulike eiendommene er vist i tabellen:

Eiendom (g.nr/br.nr.)
Økning i a real i sone 0

(da)

52/1 (B1) 0,1

52/17 ( B2, Ringerike kommune er hjemmelshaver ) 0,1

Sone I: Det nære tilrenningsområdet

Grensen for 60 - døgnssonen er basert på utregning av nødvendig areal for å få et tilstrekkelig
volum på 60 døgns produksjon, samt beregninger av hastigheten på grunnvannsstrømmen
inn mot brønnene. Grunnvannets strømningshastighet er igjen beregnet ut fra
prøvepumpingsdata, samt fra hydraulisk konduktivitet ut fra kornfordelingsanalyser og
gradienten på grunnvannsnivået. B etingelser for avgrensning av sone n er gitt i del 4.5.

Med avgrensning av sone I kun på bakgrunn av kravet om 60 døgns oppholdstid hadde det
blitt to separate soner rundt brønnområdene ved Tjorputten og Dødisgropa, der grensene
hadde blitt liggende ca. 100 m fra hverandre. For å forenkle det videre arbeidet med
soneinndelingen ha r vi valgt å ha en felles sone I for begge brønnområdene. Ut fra disse
vurderingene er det på kartet i vedlegg 1 skissert en ny felles sone I . Totalt omfatter sone I et
areal på ca. 345 dekar fordelt på følgende eiendommer:

- 52/2,3: 159 dekar, en økning på 48 dekar i forhold til tidligere klausuleringsplan fra
1984 . Denne økningen omfattes av et areal øst for Tjorputten som i planen fra 1984
lå innenfor sone II B .

- 52/1 : 159 dekar, en økning på 153 dekar i forhold til tidligere klausulering. Økningen
omfatter areale r rundt Tjorputten som i planen fra 1984 lå innenfor sone II A .

- 52/ 17: 29 dekar. Om rådet rundt infiltrasjonsanlegget ved Tjorputten.
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I kap. 4.5.1 ble totalt nødvendig areal for sone 1 b e regnet til ca. 1 56 da. Foreslått areal for
sone 1 er over det dobbelte av dette arealet. Dette skyldes at sone 1 ble gjort
sammenhengende mellom brønnområdet i Dødisgropa og ved Tjorputten, samt at det er tatt
hensyn til inhomogene forhold som gir økt strømningshastigh et på grunnvannet o g dermed
større avstand til grensen for 60 døgns oppholdstid.

Som tidligere nevnt kan det bli behov for justeringer av sonegrensen etter nye
grunnvannsundersøkelser våren 201 6.

Sone II: Det fjerne tilrenningsområdet og resten av influensområdet

In fluensom rådet rundt brønnene i D ødisgropa ble estimert fra prøvepumpingen av brønnene
her. Dette er følgelig videreført, men det er i tillegg gjort et estimat av i nfluensområdet rundt
brønnene ved Tjorputten. Teoretisk avstand fra brønner til yttergrensen til infl uensområdet
stemmer godt overens med avgrensningen av influensområdet (yttergrensen av sone II ) gjort
på bakgrunn av registrert senkning av grunnvannss tand .

Sonen er delt i en sone II A og en sone II B . Yttergrensen for sone II A er utvidet mot øst helt
u t til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Totalt vil sone II A omfatte et areal på ca. 4 80
dekar (uten elveareal) . Utvidelsen vil gå på bekostning av arealer som tidligere var omfattet
av sone II B .

Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputt en har ikke gitt et større tilrenningsområde,
og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B .

Følgende eiendommer blir berørt av sone II A :

- 52/2,3: 1 93 dekar, hvorav 92 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan, resten
va r i sone II A .

- 52/1 : 57 dekar hvorav 1 2 dekar var i sone II B i eksisterende klausuleringsplan.

- 51 /1 : 1 97 dekar, hvorav 53 dekar var i sone II B i tidligere klausuleringsplan.

Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal sone 1 (da)

52/2,3 159

52/1 159

52/17 (Ringerike kommune er
hjemmelshaver)

29
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Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal i sone II A (da)

52/2,3 238

52/1 50

51/ 1 191

Sone II B har et totalt landareal på ca. 273 da. Dette fordeler seg på følgende eiendommer:

Eiendom (g.nr/br.nr.) Areal i sone II B (da)

52/2,3 22,8

52/1 3,5

51/1 190,4

51/2 56,3

Sone I I I: Det ytre verneområde

Sone III b eholdes som før inne på selve forekomsten . Det er ikke praksis for å gi erstatning
for områder som ligger innenfor denne sonen. Innenfor sone III er det derfor ikke behov for
endring i grunneieravtalene.

5.3 Forslag til tiltak og restriksjoner i og omkring brønnområdet

Eksistere nde klausuleringsplan har fungert tilfredsstillende i de 3 0 årene vannverket har vært
i drift. Det er imidlertid valgt å foreta en innskjerpelse av restriksjonene i sone I og II i forhold
til klausuleringsplan en fra 1 984 og forslaget til ny plan fra 2009 . Dette begrunnes med
retningslinjer fra Folkehelseinstututtet, Mattilsynet og NGU, samt at kommunen satser på
Kilemoen som vannkilde i mange tiår framover. En sikring av vannressursen er derfor et
meget viktig tiltak i forvaltning av naturressurser og langs iktig arealplanlegging.

Restriksjoner foreslått for en sone gjelder også for innenforliggende soner såfremt de ikke er
innskjerpet . For revidert soneinndelingskart henvises til vedlegg 1 .

Sone III
Foreslåtte restriksjoner og arealbruk innenfor denne sonen styres i stor grad av
kommunenes arealplaner (kommuneplan og kommunedelplan) og annet lovverk som
Forurensningsloven, Vannressursloven og Plan - og bygningsloven. Terrenginngrep og
aktivitetsendringer som ikke er nevnt spesielt i det etterfølgende ska l forelegges
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drikkevannsmyndighetene før gjennomføring og eventuelt konsekvensvurderes i
forhold til grunnvannet. Følgende restriksjoner gjelder for sone III :

1. Forbud mot etablering av bedrifter, virksomheter eller anlegg som kan utgjøre en
potensiell foru rensningstrussel mot grunnvannet. Bestemmelsene omfatter også
bedrifter som bruker slike stoffer som råstoff i produksjonen. Forbudet omfatter ikke
oppføring av bygninger i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

2. Forbud mot deponering av husholdningsavf all, kloakkslam og annet organisk avfall
(gjelder også mellomlagring av kloakkslam til bruk på dyrket mark).

3. Forbud mot ubeskyttet lagring utendørs av stoffer med utvaskbare kjemikalier.
Kunstgjødsel kan lagres ute på pall dersom emballasjen hindrer utvas king.

4. Forbud mot lagring av drivstoff, plantevernmidler eller kjemikalier i større mengder
enn det som er nødvendig for gårdsdrift og husholdning (maksimum 1 års forbruk).

5. Forbud mot større/felles avløpsanlegg basert på infiltrasjon i grunnen.

Det til lates uttak av grus, så lenge dette foregår i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring
og fylling av drivstoff i forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og
slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.

Sone II B
Etableringen av et nytt brønnområde ved Tjorputten har ikke gitt et større tilrenningsområde,
og det er derfor ikke behov for endringer i yttergrensen for sone II B i forhold til gjeldende
plan . Innenfor sone II B er dyrket mark, skogsdrift/vedhogst og friluftsliv pote nsielle
forurensningskilder. Sonen er karakterisert av noe langsommere strømningshastighet, noe
mektigere umettet sone og dermed bedre beskyttelse enn sone IIA . Følgende
arealrestriksjoner foreslås:

6. Forbud mot uttak av grus under kote 1 5 2 ,00 (normal grunn vannsstand er regnet fra
kote 1 47,00 , dvs. det skal være minst 5 m ned til grunnvannsspeilet etter uttak) . Uttak
av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og fylling av drivstoff i
forbindelse med grusuttak skal skje på plasser med tett underlag, og slike plasser
skal godkjennes av Mattilsynet.

7. Forbud mot ny bebyggelse med unntak av enkle bygninger (uten innlagt vann)
tilknyttet landbruk (vedlager, flyttbare skogsbrakker etc.). Større bygninger (bolighus,
fjøs etc) i tilknytning til eksisterende bebyggelse krever godkjenning fra Mattilsynet.

8. Forbud mot nedgravde olje - eller kjemikalietanker. Maksimum lagertan k for olje og
oljeprodukter er 1,5 m3. Alle lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt
høye nok til å samle opp hele tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere
for lekkasjer. Mak s imalt 1 tank pr. eiendom innenfor sone II B .

9. Forbud mot infiltrasjon av avløpsvann i grunnen.
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10. Forbud mot omfattende gravearbeider i elveløp. Eventuelle tiltak for å hindre erosjon
bø r konsekvensutredes og skal forelegges drikkevannsmyndigheter og
vassdragsmyndigheter for endelig godkjenning.

11 . Forbud mot etablering av nye konkurrerende brønner med unntak av eventuelt
grunnvannsuttak av grunneier til eget forbruk etter avtale. Brønner t il
jordbruksvanning omfattes av forbudet.

Det tillates bruk av gjødsel og godkjente sprøytemidler i jord - og skogbruksområder i
henhold til godkjent gjødselplan.

Sone II A
Sonen ligger inntil sone I og grenser over i sone IIB og sone III . Yttergrensen for sone II A er
utvidet mot øst helt ut til Begna, samt en liten utvidelse mot sørøst. Utvidelsen vil gå på
bekostning av arealer som tidligere var omfattet av sone II B . Innenfor sone II A er grusuttak,
dyrket mark , skogsdrift/vedhogst og friluftsliv po tensielle forurensningskilder. Sonen er
karakterisert av raskere strømningshastighet og mindre mektighet på umettet sone enn sone
IIB . Følgende arealrestriksjoner foreslås derfor :

12. Forbud mot uttak av grus under kote 1 55,00 (normal grunnvannsstand er regne t fra
kote 1 47,00 , det vil si det skal være minst 8 m ned til grunnvannsspeilet etter uttak ).
Uttak av grus skal gjøres i henhold til godkjente driftsplaner. Lagring og fylling av
drivstoff i forbindelse med grusuttak må skje utenfor denne sonen, og må vid ere skje
på plasser med tett underlag. Slike plasser skal godkjennes av Mattilsynet.

13. Forbud mot nydyrking.

14. Forbud mot bruk av naturgjødsel.

15. Forbud mot lagring av miljøfarlige kjemikalier med samlet volum over 50 l pr. eiendom
og olje og andre petroleumspr odukter med samlet volum over 300 l pr eiendom. Alle
lagertanker må stå på tett underlag med kanter støpt høye nok til å samle opp hele
tankens innhold. Tankene skal være lette å inspisere for lekkasjer. Forbudet gjelder
ikke drivstofftanker på kjøretøy.

16. Forbud mot lagring og deponering av fór som halmlutingsanlegg og surforsiloer.
Forbudet gjelder ikke mellomlagring av rundballer.

17. Forbud mot bruk av sprøytemidler (skog og dyrket mark) tilhørende gruppe 2:
” Preparater som har enten høy helsefare og lav sp redningsindeks eller lav helsefare
og høy spredningsindeks ” og gruppe 3:” preparater med høy helsefare og høy
spredningsindeks ”, definert i Mattilsynets veileder ”Bruk av plantevernmidler nær
vannkilder (2005)” Det presiseres at vanlige ugrasbekjempende spr øytemidler som
vanligvis benyttes ved grasproduksjon, for eksempel Rambo og alle typer Roundup,
tillates brukt i henhold til gjødselplan.

18. Forbud mot etablering av campingplasser og parkeringsplasser.
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Sone I

Innenfor sone I er grusuttak, skogsdrift/v edhogst og friluftsliv potensielle forurensningskilder .

19. Forbud mot uttak av grus.

20. Forbud mot etablering av alle andre brønner enn for drift og overvåkning av
vannverket.

21 . Forbud mot lagring eller fylling av drivstoff og alle andre miljøfarlige kjemikalier.

22. Forbud mot organisert leirslagning, stevner, militærøvelser etc.

23. Forbud mot all annen trafikk av kjøretøyer enn det som er nødvendig for drift av
vannverket, jordbruk og skogsdrift.

24. Forbud mot bruk av plantevernmidler.

25. Forbud mot beiting.

Sone 0 (br ønnområdet)

Sonen skal kun benyttes til aktivitet knyttet til driften av vannverket. Brønnområdet i
Dødisgropa er inngjerdet og det må etableres en tilsvarende inngjerding rundt nye
pro duksjonsbrønner ved Tjorputten der hver brønntopp får e gen inngjerding (ca. 10 x 10 m).
Gjerdet bør ha en høyde på min. 1,8 m og adkomst må sk je via låst port.
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5.4 Forholdet til annet lovverk

I henhold til Drikkevannsforskriften skal alle godkjent e vannverk ha godkjent klausulering av
vannkildens nedslagsfelt. E n endelig godk jenning inklusiv soneinndeling med
arealrestriksjoner rundt grunnvannsbrønnene, skal foretas av Mattilsynet. Kommunen må
søke Mattilsynet om en plangodkjenning av utbyggingen av nytt brønnområde ved
Tjorputten. Oppstartstillatelse skal utformes i egen søkn ad.

Ringerike kommune har i arealdelen til kommuneplanen avsatt et område til
drikkevannsformål . Det anbefales at det søkes godkjenning for brønner og regulering av
området i henhold til Plan - og bygningsloven .

Et nytt grunnvannsuttak ved Tjorputten er på grunn av sin størrelse konsesjonspliktig, og
kommunen utarbeide r søknad til NVE for tillatelse til grunnvannsuttak i tråd med
Vannressursloven med bistand fra Asplan Viak . Hovedregelen ved konsesjonsbehandlingen
er at uttak av grunnvann skal begrenses t il det grunnvannsmagasinet tåler.

6 AVTALER MED GRUNNEIE R

I følge § 47 i Vannressursloven er tiltakshaver ansvarlig uten hensyn til skyld for skade eller
ulempe på eiendom eller rettigheter fra et konsesjonsgitt vassdragstiltak. På grunnlag av en
godkjent klausuleringsplan med restriksjoner på arealbruk, må det derfor utarbeides nye
avtaler med berørte grunneiere innenfor sone 0, I og II . Innenfor sone III er det ikke foretatt
behov for endring i grunneieravtalene i og med at arealbruken er styrt av annet l ovverk
(kommunens arealplan, plan - og bygni ngsloven og forurensningsloven) . Erstatningen må
beregnes på grunnlag av størrelsen på arealer med innskjerpede restriksjoner og tidligere
enhetspriser (indeksregulert) for arealrestriksjonene. Erstatninger i forh old til i nnskjerpinger
på grusuttak beregnes som volum .

Dersom det er ønskelig vil Asplan Viak være behjelpelig med å utarbeide forslag til avtale
med berørte grunneiere.



VEDLEGG



Vedlegg 1 : Forslag til soneinndeling rundt brønnområder i Dødisgropa og ved Tjorputten – datert 6.3.201 4 (revidert 201 4)

Sone III

Sone III

Sone II A

Sone II A

Sone II B

Sone II B

Sone I

Tjorputten
Sone 0

Dødisgropa
Sone 0

Betingelser for soneinndelingskart:

Soneinndelingen inkluderer nyetablerte brønner
ved Tjorputten.

Dette forslaget til soneinndeling er basert på et
samlet uttak på maks. 1 60 l/s , fordelt med 90 l/s fra
brønnene i D ødisg ropa og 70 l/s fra brønnene ved
Tjorputten .
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Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/815-31 27707/17 L12 22.08.2017 

Uttalelse til søknad om driftskonsesjon for Støen grustak Gnr/bnr 52/1 i 

tilsigsområdet for Ringerike vannverk 

Det vises til deres anmodning om uttalelse til driftskonsesjon for Støen grustak Gnr./Bnr. 52/1 

datert 1.8.2017, vedlagt Direktoratet for mineralforvaltnings anmodning om uttalelse til 

direktoratets vedlagte søknad fra Hæhre Entreprenør as, om driftstilskudd for Støen grustak av 

30.6.2017.  

 

Hjemmel: 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern 

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 

 

Uttalelse 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan 

ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale 

miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8. Miljørettet helsevern. 

 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i 

miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blant annet ved å ivareta hensynet til helse og 

trivsel i planlegging etter plan- og bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet 

lovverk, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 4. Kommunens ansvar og tilsyn. 

 

Ringerike vannverk forsyner store deler av kommunes befolkning med rent drikkevann fra 

grunnvannsforekomst i løsmasser på Kilemoen. Løsmassene representerer en god beskyttelse 

av råvannskvaliteten, men vannverket må etablere og opprettholde restriksjoner for bruk av 

tilsigsområdet for å opprettholde tilfredsstillende råvannskvalitet. Vannverket plikter å 

overholde bestemmelsene i drikkevannsforskriften hjemlet i Folkehelseloven. 

Drikkevannsforskriften har som formål å beskytte menneskers helse gjennom sikker levering av 

tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende lukt, 

smak og farge, jf. Drikkevannsforskriften § 1. Formål. 

 



 

 

Drift av Støen grustak inne i vanntilsigsområdet for Ringerike vannverk må følgelig ikke skje i 

strid med vannverkets beskyttelsestiltak basert på tilhørende risiko- og sårbarhetsanalyse 

knyttet til helse og miljø, jf. Drikkevannsforskriftens § 6. Farekartlegging og farehåndtering 

og § 12. Beskyttelsestiltak.  
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Areal- og byplankontoret 

   

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/815-28 26403/17 L12  09.08.2017 

 

Landbrukskontorets høringsuttalelse vedr. søknad om driftskonsesjon for Støen grustak 

gnr 52/1 

 

Landbrukskontoret er av den oppfatning at driftskonsesjon for Støen grustak ikke bør gis. Det 

er flere årsaker til dette: 

1. Området som det søkes driftskonsesjon for er såkalt sandfuruskog. Dette er en skogtype 

med begrenset utbredelse i Norge, og er knyttet til breelvavsetninger. I Ringerike 

forekommer skogtypen på Eggemoen, Kilemoen og Hensmoen. 

2. Vi vurderer det dithen, at den samlede belastningen for sandfuruskog i Ringerike har 

nådd smertegrensen. En stor del av sandfuruskogene er nedbygd, planlegges nedbygd, 

er allerede tatt i bruk som masseuttak eller er regulert til fremtidig masseuttak. 

3. En del rødlistearter er knyttet til sandfuruskog. I følge NINA rapport 1042, ble det i 

2013 registrert en rekke sjeldne sandfuruskogsarter på Kilemoen; furufåresopp, 

rosenfotkremle, lakrismusserong og moslørsopp. Registreringen av Moslørsopp er 

Norges første registrering av arten i Sør-øst Norge vest for Elverum.  

4. Dersom det gis driftskonsesjon for uttak av masser, vil det kunne gi presedensvirkning, 

og dermed føre til flere søknader om uttak av masser på sandfuruskogmoene. 

Likebehandlingsprinsippet vil da kunne gi ytterligere negative følger for 

sandfuruskogene, jfr punktene over. 

5. Generelt minnes det om at skogområde er et mye bruk bynært friluftsområde. 

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 

  

                 

Arvid Hagen 

skogrådgiver 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 
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Feil! Fant ikke referansekilden.  

Feil! Fant ikke referansekilden. 

Feil! Fant ikke referansekilden. 

Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden. 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/1236-3 13600/16 PLN 52/1  05.04.2016 

 
Masseuttak gnr/bnr 52/1 - forhåndsvarsel - pålegg om stans 

 

Dette brevet inneholder et forhåndsvarsel om mulig pålegg om stans av masseuttak på 

gnr/bnr 52/1. Kommunen anser at det er skjedd vesentlig endring/utvidelse av 

masseuttaket, etter innføring av søknadsplikt etter plan- og bygningsloven i 1995.  

 

Først omtales forhåndsvarselet og bakgrunnen for dette. Videre følger omtale av tidligere sak 

om midlertidig forbud mot tiltak, juridiske forhold knytta til plan- og bygningsloven (pbl.), 

kommunens vurdering av søknadsplikt, planstatus og kommunens vurdering av forhold til 

klausuleringsavtalen fra 1985.  

 

1. Forhåndsvarsel  

1.1 Saken gjelder 

Gnr/bnr 52/1 

Tiltakets art Uttak av grus 

Tiltakshaver Hæhre Entreprenør AS 

Grunneier Hans Anton Støen 

 

Dette brevet er et forhåndsvarsel iht. forvaltningsloven § 16 og pbl. § 32-2. Forhåndsvarsel 

sendes til grunneier og Hæhre Entreprenør AS, som står som søker i søknad om konsesjon 

etter mineralloven, datert 1.12.2014.  

 

1.2 Pålegg om stans 

Kommunen varsler at det vil kreves innsending av søknad om tillatelse etter pbl. for videre 

uttak av masser på gnr/bnr 52/1. Fortsatt uttak må ses i sammenheng med allerede utført uttak 

i perioden 2009-2013, og søknad om videre uttak må også omfatte dette.  

 

Dersom det utføres uttak uten at nødvendige tillatelser er innhentet, vil kommunen oppfatte 

dette som et brudd på søknadsplikten og et ulovlig uttak.  

 

Videre vil det da kunne bli fattet vedtak om pålegg om stans jf. pbl. § 32-3. Et eventuelt 

pålegg vil gjelde stans av tiltak knytta til uttak av masser på gnr/bnr 52/1 i sone I samt uttak 

under kote 155 i sone IIA i forslag til ny klausuleringsplan for Ringerike vannverk (se vedlagt 

temakart hensynssoner, datert 14.03.2016).  
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Pålegget vil gjelde inntil nødvendig tillatelse etter pbl. er innhentet. Dersom pålegg ikke 

etterkommes, og det utføres tiltak knytta til uttak av masser etter pålegg om stans, vil det 

kunne bli ilagt tvangsmulkt etter pbl. § 32-5.  

 

1.3 Merknader og videre behandling 

Eventuelle merknader til forhåndsvarselet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller 

per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, 3502 Hønefoss 

innen 02.05.2016. 

 

Ved behov for å følge opp med et pålegg om stans, vil saken legges fram for politisk  

behandling. Vedtaket vil være et enkeltvedtak, og kan påklages iht. forvaltningsloven § 29. 

Vedtak om å sende forhåndsvarsel er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages.   

 

2. Bakgrunn  

I møte med kommunen 28.4.2015 opplyste grunneier at det ikke er tatt ut masser etter 

formannskapets vedtak om midlertidig forbud mot tiltak 17.6.2014. I møtet oppfattet 

kommunen at det heller ikke var konkrete planer om å ta ut vesentlig mengder masser med det 

første, og at tidspunkt for uttak avhenger av marked og oppdrag i området. Entreprenør betaler 

en fastpris for å ta ut 10 000 m
3
 i året. Avtalen innebærer at dersom det dukker opp store 

oppdrag i området, med behov for aktuell type masser, vil det kunne bli tatt ut store mengder. 

 

Det vises til vårt brev datert 12.4.2015, hvor det blant annet står følgende:  
Med bakgrunn i ovenstående vil kommunen på nåværende tidspunkt ikke foreta seg noe i 

forhold til drift av grustaket. Det er imidlertid en reell risiko for plutselig vesentlige uttak 

som kan komme i konflikt med drikkevannsikkerhet. Kommunen vil ha en fortløpende 

vurdering av dette, og om nødvendig gjøre tiltak for å stanse drift. Det vil bli sendt et eget 

brev med forhåndsvarsel om dette. 

 

I brev 25.8.2015 fremholder grunneier at drift av uttaket er lovlig og at det ikke foreligger 

søknadsplikt etter pbl. Videre skriver grunneier at framtidig uttak innenfor rammene av avtale 

og skjønnsforutsetninger lovlig kan foretas, og at det ikke er påkrevd å varsle kommunen om 

slike uttak.  

 

Kommunen er ikke kjent med at det er aktivitet i uttaket i dag, men ut fra tilbakemeldinger fra 

grunneier oppfatter kommunen at uttak vil kunne bli igangsatt uten varsling eller søknad til 

kommunen.  

 

Med bakgrunn i ovenstående anser kommunen at det er grunn til å følge opp saken.  

 

3. Midlertidig forbud mot tiltak 

3.1 Vedtak om forbud og klage 

Formannskapet vedtok 17.6.2014 å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på deler av gnr/bnr 

52/1. Forbudet gjaldt tiltak i de områder der uttak av grus vil kunne forurense 

drikkevannskilden, jf. forslag til ny klausuleringsplan for Ringerike vannverk.  

 

Vedtaket ble påklaget av grunneier 20.8.2014, og formannskapet behandlet klagen 

21.10.2014. Klagen ble ikke tatt til følge, og oversendt til fylkesmannen for videre behandling 

i brev 07.11.2014.  

 

3.2 Fylkesmannens vedtak i klagesak 
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Fylkesmannen fattet vedtak i klagesaken 26.2.2015. Fylkesmannen tok klagen til følge, og 

opphevet vedtak om midlertidig forbud og sendte saken tilbake til kommunen for ny 

behandling. Fylkesmannens begrunnelse for sitt vedtak var:  

1. Mangelfull saksutredning i forhold til søknadsplikt og klausuleringsavtale 

2. Feil rettsanvendelse når det gjelder forståelse av søknadsplikt for  

  igangværende virksomhet, samt rekkevidden av et midlertidig forbud 

 

Fylkesmannen understreker at de ikke har tatt stilling til om drifta er lovlig eller ikke, eller om 

det er skjedd så vesentlige endringer/utvidelser av driften at det må behandles som et nytt 

tiltak. Dette fordi fylkesmannen mente saken ikke var tilstrekkelig opplyst på dette området.  

 

Fylkesmannen viser til at et midlertidig forbud kun virker framover i tid, og ikke griper inn i 

eksisterende forhold. Fylkesmannen hevder videre at forbudet er for generelt utformet. 

Dersom det skal nedlegges et nytt forbud må det presiseres nærmere hvilke tiltak som er 

forbudt, samt at forbudet er begrensa til å gjelde nye tiltak eller vesentlige endringer/utvidelser 

og kun får virkning fram i tid.  

 

Fylkesmannen skriver at dersom kommunen etter en ny vurdering kommer til at driften er 

endret/utvidet i så vesentlig grad at den er ulovlig og bør stanses, er den mest nærliggende 

hjemmelen for et slikt vedtak pbl. § 32-3 pålegg om stans.  

 

3.3 Kommunens vurdering 

Kommunen oppfatter ikke at fylkesmannen har underkjent kommunens begrunnelse for å 

nedlegge midlertidig forbud. Kommunen ser imidlertid at ikke alle vurderingene som ble gjort 

i forbindelse med vedtak om midlertidig forbud mot tiltak kom godt nok fram i saken. Dette 

gjelder både saken til formannskapet, og ved klagebehandlingen. Kommunen ser at vedtaket 

burde vært mer konkret utforma, slik at det tydelig gikk fram hvilke tiltak forbudet skulle 

omfatte. Forbudet var imidlertid begrensa til å gjelde innenfor sone 1 i foreslått 

klausuleringssone på gnr/bnr 52/1.  

 

4. Plan- og bygningsloven  

4.1 Vesentlige terrenginngrep 

Ved lovendring av pbl. 05.05.1995 ble masseuttak og fylling endret til vesentlige 

terrenginngrep, og samtidig ble det innført søknadsplikt for slike tiltak i § 84.  

 

I forarbeidende til lovendringen i 1995 nevnes eksempler på vesentlige terrenginngrep:  

tiltak som innebærer en omarbeiding av terreng så som gruvevirksomhet, steinbrudd og andre 

masseuttak, bakkeplanering (terrassering, fylling) og ellers anlegg av parker og hager mv. 

(…).
i
  

 

Videre framgår det av kommentarer til loven at hva som var å anse som vesentlig måtte kunne 

ses over tid, slik at myndighetene kunne gripe inn dersom mindre arbeider samla sett førte til 

vesentlige inngrep. Det ble presisert at det også ville være en del tiltak der grensen mellom å 

kalle det terrenginngrep eller anlegg ville være flytende, f.eks. ved masseuttak eller 

steinbrudd, og at det derfor var viktig at begge deler ble dekket av de samme bestemmelsene.
ii
  

 

                                                 
i Ot. Prp.. nr 39 (1994-95) s. 148 
ii Daniel Rogstads note 776 til den nå opphevede loven i Gyldendal Norsk kommentert lovsamling, under 

henvisning til Ot.prp. nr. 39 (1994-95) s. 148 
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Terrenginngrep må også ses i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer, og vurderes ut fra 

stedlige forhold. Jo mer ømfintlig eller sårbart terrenget er, jo lavere vil terskelen være for når 

inngrep anses som vesentlig og dermed være underlagt søknadsplikt. Dette jf. Kommunal og 

regionaldepartementets tolknings- og prinsipputtalelse om nedre grense for vesentlig 

terrenginngrep etter pbl. § 93, jf. § 84 fra 12.4.2007 (07/2663).  

 

I denne uttalelsen gis det en gjennomgang av bestemmelsens forhistorie, før det drøftes 

nærmere hva som er å anse som vesentlige terrenginngrep ut fra lovens forarbeider og 

etterfølgende rettspraksis. Det framgår her bl.a. på s 2 at:  

Terrenginngrepet må altså sees i forhold til omgivelsene der inngrepet skjer.  Dette betyr at 

man ved vurderingen av om et tiltak er vesentlig eller ikke, ikke kan legge til grunn en ren 

objektiv vurdering.  Det er m.a.o. ikke tilstrekkelig å se på terrenginngrepet isolert.  Man må 

også vurdere inngrepet ut fra de stedlige forhold….dess mer ømfintlig eller sårbart et terreng 

anses å være, dess lavere vil også terskelen være for når inngrep anses som vesentlig og 

dermed være underlagt søknadsplikt, se bl.a. Ot. prp. nr. 57 (1985-86) og s. 132 i boken Plan- 

og bygningsrett av Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Nes og Os samt Sivilombudsmannens sak 

2003-86. 

 

4.2 Generelt om søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep  

Før 1986 synes ikke masseuttak å ha vært hverken søknads- eller meldepliktige etter pbl. I 

perioden 1986-1995 var masseuttak meldepliktige etter daværende pbl. § 84. Det var ingen 

plikt til å søke om slikt tiltak, men det var hjemmel for å kunne kreve melding om masseuttak.  

I perioden 1995-30.06.2010 var masseuttak søknadspliktige etter pbl. av 1985 § 93 første ledd 

bokstav i, jf. pbl. § 84.  

 

Masseuttak innebærer vesentlige terrenginngrep, og er omfattet av søknadsplikt etter pbl. § 

20-1 bokstav k (siden 01.07.2010).  

 

4.3 Generelt om krav om reguleringsplan for masseuttak 

Masseuttak vil i de fleste tilfeller utløse krav om reguleringsplan jf. pbl. § 12-1:  

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i 

kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er 

behov for å sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, 

flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige interesser. For gjennomføring av 

større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn, kreves det reguleringsplan. (…) 

 

Masseuttak kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og det er nødvendig med en 

planavklaring for å sikre forholdet til berørte private og offentlige interesser, som f.eks. 

friluftsliv, bomiljø og drikkevann.  

 

Det vises til punkt 6.2 hvor reguleringsplan under arbeid blir omtalt.  
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4.4 Igangværende masseuttak og vesentlig utvidelse / endring av drift  

Fylkesmannen omtaler problemstillingen igangværende masseuttak, og stiller følgende 

spørsmål: Dersom virksomheten starta da det ikke gjaldt noen søknadsplikt etter pbl., kan det 

da kreves søknad på et seinere tidspunkt? 

 

Denne problemstillingen er omtalt i pkt 3.2 i Miljøverndepartementets rundskriv 1997-01-01, 

T-5/96. Her står det blant annet at det kan være behov for mer planlegging for igangværende 

virksomhet, f.eks. grunnet fare for forurensning. Videre står det at kommunen i slike tilfeller 

kan nedlegge byggeforbud med sikte på regulering eller endring i kommuneplanens arealdel. 

Departementet skriver at det som regel vil være mest formålstjenlig å få tiltaket behandla i 

plan. Videre skriver departementet følgende:  

 

Resultatet av dette kan bli at vidare uttaksverksemd vert avgrensa eller må avviklast. 

Miljøverndepartementet har tidlegare gitt uttrykk for at ved slik regulering bør kommunen i 

rimeleg grad ta omsyn til korleis den eksisterande verksemda kan få avslutta drifta på ein 

rekningssvarande måte. I dei tilfelle eksisterande verksemd vert sterkt redusert eller må slutte 

heilt med drifta, vil det vere eit viktig moment om det dreier seg om eit lovleg uttak eller om 

verksemda som er ønska, må karakteriserast som nytt uttak. Avgjerande her vil vere om 

uttaket har vore ute av drift så lenge at det har oppstått ein ny situasjon som krev ny 

behandling av offentleg styremakt. Det same vil gjelde dersom verksemda har endra omfang 

og karakter, f.eks. til eit mykje større uttak med industriell drift med kontinuitet og omfang 

langt ut over tidlegare uttak. Dette må i tilfelle behandlast som nytt uttak. (…) 

 

Igangværende virksomhet er omfattet av søknadsplikt ved vesentlige utvidelser / endringer. 

Fylkesmannen skriver at kommunen må gjøre en konkret vurdering av om det er skjedd 

vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av driften, slik at tiltaket er søknadspliktig etter pbl. 

§ 20-1 bokstav d). Alternativt om det er skjedd så store endringer i driften av virksomheten, at 

det må likestilles med oppstart av ny virksomhet, jf. pbl. § 20-1 bokstav k). 

 

4.5 Eksempel på sammenlignbar sak 

Som eksempel på en lignende sak vises det til Bø kommune som krevde innsendelse av 

søknad etter pbl. § 20-1 bokstav k, for fortsatt grusuttak i forkant av arbeidet med en 

reguleringsplan. Grunneier søkte, fikk tillatelse på vilkår og påklagde denne tillatelsen til 

fylkesmannen, uten å få medhold, da fylkesmannen var enig i at uttaket var å anse som et 

vesentlig terrenginngrep. I fylkesmannen i Telemark sin avgjørelse i klagesak 15.11.2010 var 

det snakk om et årlig grusuttak på 6 000 – 15 000 m
3
, som ble ansett å utgjøre et vesentlige 

terrenginngrep, sett bl.a. på bakgrunn av lovens formålsbestemmelse i § 2 om at det skal tas 

hensyn til bruk og vern av naturressurser, og at vilkårene stilt av kommunen ivaretok 

miljørettslige hensyn ved å sikre at driften ikke førte til forurensning av drikkevannet.  

 

5. Kommunens vurdering av søknadsplikt for masseuttak på gnr/bnr 52/1 

5.1 Utvikling av uttaket  

Det har siden slutten av 1960-tallet vært tatt ut grus på eiendommen. Se vedlegg for oversikt 

over utvikling i uttaket. Oversikten er basert på opplysninger fra grunneier.  

 

1.12.2014 søkte Hæhre Entreprenør AS om driftskonsesjon etter mineralloven for uttak i 

området. Omsøkt areal er ikke kartfesta, men oppgitt til 130 daa. Anslått totalvolum for uttak 

er oppgitt til 2 600 000 m
3
, og forventa årlig uttak 50 000 m

3
.  
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Vedlagt følger flyfoto fra 2004, 2008, 2011, 2012 og 2013 som viser hvordan 

terrenginngrepene har utvikla seg i disse åra. Kommunen gjennomførte i januar 2016 en 

innmåling av grustaket, som viser at berørt areal i dag er ca 40 daa. Se vedlagt flyfoto som 

viser innmåling. Areal omsøkt i konsesjonssøknaden er altså betydelig større enn området som 

så langt har vært berørt av uttak.  

 

5.2 Vurdering av søknadsplikt 

Søknadsplikt for vesentlige terrenginngrep ble innført i 1995, og gjelder for vesentlige 

terrenginngrep som blir foretatt etter dette tidspunkt. For eksisterende uttak vil søknadsplikten 

gjelde for vesentlige utvidelser/endringer. Selv om lover ikke kan gis tilbakevirkende kraft, er 

man ikke vernet mot rettsutvikling med innføring av nye plikter som gjelder for framtida. 

 

Masseuttak innebærer nødvendigvis kontinuerlig utvidelse. For å vurdere vesentlig 

endring/utvidelse må derfor mengde og forhold til tidligere uttak og område vurderes. Det 

vises til kapittel 2 i dette brevet, vedlagte flyfoto samt vedlagt gjennomgang av uttakets 

utvikling som utelukkende er basert på grunneiers opplysninger.   

 

Kommunen mener uttakene må anses som vesentlige terrenginngrep, og at det har skjedd en 

vesentlig endring/utvidelse av masseuttaket, etter innføring av søknadsplikt i 1995.  

Dette gjelder særlig uttak i perioden 2009-2013. Altså på et tidspunkt etter innføring av 

søknadsplikt. Størrelsen på uttakene gjør at de ikke kan ses på som mindre tilleggsuttak ift. 

tidligere uttak. Uttak er foretatt i etapper, fra en begrensa virksomhet til uttak av betydelige 

dimensjoner. Vedlagte flyfoto illustrerer dette. 

 

Grunneier har latt det bli utført tiltak som krever vesentlige terrenginngrep på sin eiendom, 

uten at det foreligger nødvendige tillatelser til dette. Det at det ikke var krav om tillatelse da 

uttaket ble starta på 1960-tallet, gjør at det er forståelig at grunneier ikke uten videre tenkte på 

at også videre drift i samme omfang som tidligere etter hvert krevde tillatelse. Det er 

imidlertid slik at tiltakshaver plikter å sette seg inn i de regler som gjelder for virksomheten, 

så rettsvillfarelse kan ikke påberopes. Grunneier hadde i tillegg særlig grunn til å undersøke 

behovet for tillatelse på det tidspunkt da virksomheten økte betydelig i volum, og det ble tatt 

ut 300 000 m
3
 i løpet av få år.  

 

6. Planstatus 

6.1 Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er eiendommen avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsformål (LNF). Områder for råstoffutvinning er vist med eget formål for dette.  

 

6.2 Reguleringsplan under arbeid 

Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen er under utarbeidelse. Bakgrunnen for 

dette er blant annet nye krav fra NGI når det gjelder drikkevannsforsyning. Dette innebærer at 

området må klausuleres på nytt, og kommunen ønsker å fastsette klausuleringsbestemmelsene 

gjennom en reguleringsplan. Planprosessen vil vise om og i hvilken grad det er mulig å 

kombinere uttak av grus med klausuleringsbestemmelser for vannverket.  

  

Formålet med planarbeidet er å sikre drikkevannskilden, som er et overordna hensyn for 

kommunen. Nødvendige restriksjoner vil inngå i reguleringsplanen i form av hensynssoner 

med bestemmelser. Kommunen ønsker imidlertid ikke å gå lenger enn det som er helt 

nødvendig når det gjelder restriksjoner i planområdet. 
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Det vises til kommentarutgaven til Gyldendal rettsdata v/Marianne Reusch til pbl. § 13-1. (se 

e-post 8 mai 2015). Her påpeker Reusch følgende:  

Er lovlige byggearbeider og andre lovlige tiltak i gang, kan de i utgangspunktet ikke stoppes. 

Men tiltak må kunne begrenses, for eksempel. Tidligere lovlig hugst og nyrydding der man 

vurderer en verneregulering. (Hit, men ikke lenger).  

 

På samme måte må en i utgangspunktet lovlig grusvirksomhet kunne begrenses når man 

vurderer en reguleringsplan som setter begrensninger mot grusuttak av hensyn til å beskytte en 

drikkevannskilde.  

 

7. Klausuleringsavtale og skjønnsforutsetninger 

7.1 Bakgrunn  

Fylkesmannen mener klausuleringsavtalen fra 1985 er mangelfullt vurdert av kommunen. Med 

bakgrunn i dette virker det for fylkesmannen underlig at kommunen mener driften av uttaket 

har vært ulovlig i en lengre periode. Fylkesmannen viser til at denne konklusjonen krever 

grundigere vurdering av driftens omfang og karakter over tid.  

 

Klausuleringsavtalen fra 1985 setter forbud mot uttak av grus i sone 1 under kote 152, og 

under kote 150 i sone 2A. Videre ble det gjennomført et skjønn for å komme fram til et 

erstatningsbeløp for begrensningene klausuleringen medførte. Grunnlaget for utmåling av 

erstatning var forankret i avtalen fra 1985, som innebar at erstatning skulle fastsettes etter 

vanlige ekspropriasjonsrettslige regler som om ekspropriasjonssamtykke hadde foreligget. 

Skjønnet ble fullført i 1990, og ca. 3 mill m
3 
grus var omfattet av skjønnet.  

 

7.2 Kommunens vurdering av klausuleringsavtalen 

Klausuleringsavtalen kan ikke overstyre lovmessige krav som har kommet til i etterkant, og 

innebærer ikke et fritak fra å søke om nødvendige tillatelser etter pbl. og annet lovverk dersom 

tiltak i ettertid er av et slikt omfang at søknadsplikt inntrer. Avtalen i seg selv gir ingen 

godkjenning for grusuttak etter pbl., og kan ikke erstatte behandling etter pbl. 

 

Klausuleringsavtalen fra 1985 er basert på de brønner som på det tidspunkt var etablert, og 

behovet for å beskytte disse. I dag er det snakk om å beskytte et større nedbørsområde, da det 

har blitt etablert nye brønner. Behovet for å fastsette restriksjoner i nedbørsfeltet rundt det 

samlede brønnfeltet er derfor større enn tidligere. Dette skyldes også nyere retningslinjer for 

beskyttelse av grunnvannsbrønner som kommunen i dag må forholde seg til.  

 

Disse prosessene må ikke blandes sammen med eventuelt øvrige tillatelser som en tiltakshaver 

er avhengig av for å få gjennomført sitt tiltak, det være seg behov for konsesjon etter 

mineralloven eller nødvendige tillatelser etter pbl. Da avtalen ble inngått i 1985 var det som 

tidligere nevnt ikke søknadsplikt for grusuttaket etter pbl.  

 

Når det er snakk om vesentlige terrenginngrep i form av masseuttak sett i forhold til det 

uttaket som var etablert før 1995, når det ble innført søknadsplikt for denne type tiltak, har den 

ansvarlige en selvstendig plikt til å avklare om denne type uttak var søknadspliktige med 

kommunen, og om nødvendig innhente nødvendige tillatelser. Kommunen fastholder som 

tidligere at klausuleringsavtalen fra 1985 ikke kan erstatte nødvendige tillatelser etter pbl. 
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Med hilsen  

 

Grethe Tollefsen 

leder areal- og byplankontoret 

 

       Guro Skinnes 

       saksbehandler 

       guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

 

Kopi:  

Fylkesmannen i Buskerud 

Internt i Ringerike kommune: Formannskapet, Byggesakskontoret, Utbygging, 

kommuneadvokaten 

 

Vedlegg:  

1. Temakart hensynssoner, datert 14.03.2016 

2. Oversikt over utvikling i uttaket  

3. Flyfoto 2004, 2008, 2011, 2012 og 2013 

4. Flyfoto med innmåling av uttaket januar 2016 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/298-30   Arkiv: PLN 999  

 

 

1. gangs behandling Detaljregulering Smeden 2 Gnr/bnr 132/415 
 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_363 Smeden 2 sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplaner: 99 Haugsbygd B-D vedtatt 

02.03.79 samt 99-07 Smeden barnehage, vedtatt 26.01.95 som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_363 Smeden 2. 

 

4. Før brukstillatelse for boligene gis skal nivået på parkeringsarealet øst for Smeden 

barnehage, gnr. 132/95 løftes slik at den nye avkjørselen fra veien Smeden får gode 

stigningsforhold, samt at grunnarbeider og gruslegging av arealet skal være utført. 

Parkeringsarealet skal være disponibelt for parkering for barnehagens brukere, foruten i 

tidsrommet som avsettes for oppgradering av parkeringsplass.  

 

5. Før igangsettingstillatelse kan gis, skal en egen plan for overvann, vann- og 

avløpshåndtering innenfor planområde godkjennes.  

 

6. Før igangsettingstillatelse kan gis, skal kraftlinjen som krysser planområdet være lagt i 

bakken som jordkabel. Tiltaket skal skje i samråd med linjeeier. 

 

 

 

 

  

 

Sammendrag 
Detaljregulering for Smeden 2 har som hensikt å legge til rette for etablering av ca. 12 nye 

boenheter som blokkbebyggelse i 3 og 4 etasjer for leiligheter. I tillegg til å legge til rette for 



boligbebyggelse skal område som per i dag er regulert som friareal omreguleres til parkering 

og areal for lek samt grønnstruktur.  

Planområdet er på i alt ca. 9 dekar og omfatter deler av kommunal grunn gnr. 132/95, 

fylkeskommunal veigrunn gnr. 1241/1, en mindre del av gnr. 106/2 samt forslagstiller Robert 

Sean Møller sin eiendom gnr. 132/415.  

 

Området er i dag regulert til forretning, kjøre- og gangvei samt friområde. I kommuneplanens 

arealdel er området avsatt til boligområde og friområde. 

Forslagstiller og grunneier på gnr. 132/415 har engasjert landskapsarkitekt John Lie for 

utarbeidelse av planmaterialet. 

Det ble avholdt oppstartsmøte i 2011. Planmaterialet har vært i endring som følge av innspill 

ved oppstart. Det ble også gjort en utvidelse av planområde som har vært på en begrenset 

høring, fra 11.04.17 – 02.05.17.  

 

Byggeområde for blokkbebyggelse inneholder eksisterende bygg som i dag benyttes til 

boligformål, søndre del av området er ubebygd og planen legger opp til at ny blokkbebyggelse 

kan oppføres her. Sørvestlige del av planområdet ønskes regulert til lekeområde og 

parkeringsplass til bruk for barnehagen som ligger vest for planområdet. 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen kommet til at det anbefales å gå videre med 

planforslaget. 

 

Bakgrunn 
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for m.a. opprettelse av nye boliger, bedre 

trafikksikkerhet i område, oppgradere gamle planer, estetisk oppgradering av området. 

Detaljplanen vil tilrettelegge for etablering av ca. 12 nye boenheter i leilighetsbygg i 3 og 4 

etasjer. Det vil videre etableres fortau, legges til rette for bedre parkering for Smeden 

barnehage og etablering av areal for lek.  

Område, som i forslag til plan, der det ønskes etablert blokkbebyggelse er i kommuneplanens 

arealdel avsatt til boligformål. Tiltaket er dermed i tråd med overordnet plan. Friområde, som 

er i kommunalt eie, benyttes i dag til parkering for Smeden barnehagen og er også delvis lite 

tilgjengelig grunnet i gjengroing; Dette område er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

friområde.  
 

Det foreslås endring av deler av gjeldende reguleringsplan 99 Haugsbygd B-D vedtatt 02.03.79 

samt 99-07 Smeden barnehage, vedtatt 26.01.95.  

 

Forslagstiller og grunneier gnr. 132/415 er Robert Sean Møller. John Lie er planfaglig 

konsulent.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Forslaget har vært sendt på 

høring, med varsel om plan, i perioden 18.12.14 – 10.02.15. Planen har også vært på en 

begrenset høring, som følge av en mindre justering av plangrense, 11.04.17 – 02.05.17. 

 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 



Smeden 2 ligger ved avkjørselen for Bølgenveien fra Fv. 241, Hadelandsveien, ca. 1 km nord 

for Klekken. Adkomst til feltet er i dag fra Bølgenveien via Smeden. 

 

Eiendommene som inngår i planforslaget har i dag blandede formål. Den vestre del av 

planforslaget er i dag regulert til parkering og offentlig friområde, de østre delene er regulert til 

forretning. 

 

Innenfor det foreslåtte planområde ligger det i dag et eldre forretningsbygg/boligbygg med en 

dobbelgarasje. Garasjebygget skal rives som en del av prosjektet. Eksisterende bygg planlegges 

ombygd til rent boligformål. 

 

Området i vest som er regulert til friområde benyttes delvis til parkering for Smeden barnehage 

og deler av arealet er lite tilgjengelig grunnet i gjengroing, dette område skal være benyttet 

som areal for boligområdets hageavfall, det er ikke tilrettelagt som offentlig friområde. 

 

Planforslaget 

Endelig planforslaget er mottatt fra konsulent John Lie 26.05.2017.   

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart, datert 26.05.2017 

- Reguleringsbestemmelser, datert 03.08.2017 

- Planbeskrivelse, datert 03.08.2017 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering.  

Planen vurderes ikke å ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, det er dermed ikke 

nødvendig å utarbeide planprogram. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplan for området er 99 Haugsbygd B-D, vedtatt 02.03.79 samt 99-07 

Smeden barnehage, vedtatt 26.01.95. Aktuelt område er her regulert til forretning i 2 etasjer med 

mulighet for bolig i 2.etasje. Plan nr. 99-07 Haugsbygd B-D fra 05.09.95 ligger inne i planområde 

med formål parkering og friområde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 132/415 som eies av Robert Sean Møller samt 

deler av kommunal eiendom 132/95 og veigrunn 1241/1 tilhørende Buskerud Fylkeskommune, 

i tillegg berøres et mindre areal av gnr. 106/2 som vil få formål annen veggrunn, i bakkant av 

kollektivholdeplass, grunneier her er Tove Bølgen Sagbakken. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Forslagstiller varslet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 12.01.14 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 23.01.14, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger vedlagt og hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

I tillegg ble det sendt ut et begrenset varsel til Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune, 

Ringerike kommune, Smeden barnehage samt grunneier gnr. 106/2 grunnet en justering av 

planavgrensningen ved kollektivholdeplass og annen veggrunn på gnr. 106/2 og 132/95, i 



samband med dette varsel kom det inn 3 uttalelser, disse følger saken som vedlegg og 

hovedtrekkene i uttalelsene er også referert og kommentert under.  

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud – 05.02.15 

1. Fylkesmannen i Buskerud ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om 

ivaretakelse av støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier og at eventuelle nødvendige 

støytiltak blir innarbeidet i planen. Det bes om at det innarbeides et krav om at det ved 

byggesøknad skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle 

støytiltak. Gjennomføring av støytiltak må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 

 

2. Planarbeidet skal sikre tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldre. Dersom friområder 

eller andre areal av betydning for barns lekemuligheter omdisponeres må det gjøres rede for 

at det finnes erstatningsareal som dekker behovet for lek. Evt. behov for 

trafikksikkerhetstiltak knyttet til skoleveien må vurderes spesielt. 

 

3. Planområdet grenser til et grøntdrag med en gangvei og en mindre bekk, det bes om at 

bekken ivaretas i en åpen løsning og at det avsettes en tilstrekkelig grønn sone langs 

bekken 

 

4. Det bes om at evt. andre områder av verdi for naturmangfold blir ivaretatt 

 

5. Det bes om at kommunen må se til at utforming av området og ny bebyggelse i tilstrekkelig 

grad ivaretar hensynet til bygningsmiljø, landskap og estetikk. 

 

6. Det bes om at planleggingen vektlegger prinsippene om en universell utforming. Dette er 

forhold som Fylkesmannen redegjøres for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne 

reguleringsbestemmelser. 

 

7. Fylkesmannen viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. Kommunen må vurdere utnyttingsgrad og antall boliger ut fra 

muligheten for klima- og miljøvennlige transportbehov, og det må legges vekt på løsninger 

som innebærer at transportbehovet kan begrenses. 

 

8. Fylkesmannen ber også om at det blir utredet miljøvennlige energiløsninger ved etablering 

av ny bebyggelse; viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, f.eks. 

varmepumpe eller bioenergi. Kommunen bør vurdere å stille krav om at byggeområdet skal 

tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. Det er gjennomført egen støyutredning, sist revidert 11.01.16. 

2. Det skal tilrettelegges for lek og opphold utendørs for barn ved at det foreslås regulert 

lekeplass sentralt i planområdet. 

3. Bekken sør for planområdet skal være åpen som i dag og blir ikke berørt av tiltak. 

4. - 

5. Ny bebyggelse skal søkes tilpasset terreng og landskap på en god og forsvarlig måte. 



6. Det blir lagt til rette for universell utforming for 33 % av boenhetene, dette sikres ved 

rekkefølgekrav i planen. 

7. Planområde ligger inntil et sammenhengende gang- og sykkelveisystem som fører til 

sentrumsfunksjonene i Haug, ca. 1,2 km fra planområdet. Gang- og sykkelveisystemet 

leder til busslommer gjennom undergang under Hadelandsveien. Det er også etablert 

busslomme ved Bølgenveien like nord for planområde. 

8. Ved prosjektering av boliger skal det velges miljøvennlige energiløsninger som gir lavest 

mulig energiforbruk per bebygde areal. Det er ikke tilrettelagt for vannbåren varme i 

området ved Smeden, ei heller i senteret Haug. 

 

Rådmannens kommentar:  

Uttalelsene er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Buskerud Fylkeskommune – 11.02.15 

1. Buskerud Fylkeskommune har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor 

planområdet. De har dermed ingen merknader til planen. De minner likevel om 

varslingsplikten dersom det skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. Følgende tas med i planens reguleringsbestemmelser: 

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner må 

arbeidene straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 

Kulturminnelovens § 8, 2.ledd.» 

 

Rådmannens kommentar:  

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller, og forslag til reguleringsbestemmelse 

innarbeides i planforslaget.  

 

Ringeriks-Kraft Nett – 02.02.15 

1. Ringeriks-Kraft Nett ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne 

planlegge eventuelle endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye 

anlegg samtidig med utbyggingen av planområdet. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. Planen er å legge kraftlinjen gjennom planområdet i bakken som jordkabel. Dette skal 

gjøres i nært samarbeid med Ringeriks-Kraft Nett. 

 

Rådmannens kommentar:  

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Tine Bråten – 18.01.15  

1. Trafikkforholdene er kritikkverdige per i dag, trafikken er allerede stor i forhold til at dette 

er en liten vei i et eneboligstrøk. Bråten er svært betenkt over at trafikken skal øke. 

 



2. Bråten ønsker at boligsituasjonen bedres mht. uryddig opptreden, støy og forsøpling av 

nåværende boligeiendom innenfor planområdet. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. Forslagstiller mener det vil være begrenset trafikkøkning som følge av tiltaket. 

Opparbeidelse av forbindelse til eksisterende gang- og sykkelsti skal sikres gjennom 

rekkefølgekrav, og skal etableres som fortau langs veien Smeden og videre som gang- og 

sykkelvei forbi lekeplassen som er regulert sentralt i området. 

 

2. Utvikling av Smeden 2, ny blokkbebyggelse og opprustning av boenhetene i eksisterende 

bygg vil bidra til betydelig standardheving av bebyggelse og utomhusområder. Det skal 

opparbeides lekeplass med utstyr som skal være tilgjengelig for alle barn i Smeden, og 

området i Smeden 2 med lekeplass og parkeringsområde nærmest barnehagen i vest til 

fremstå med et parkmessig preg. Det er i tillegg satt av et eget område for renovasjon i 

reguleringsplanen. Søppel fra området skal håndteres i tråd med kommunale retningslinjer 

for renovasjon. 

 

Rådmannens kommentar:  

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Statens vegvesen – 15.02.15 

1. Statens vegvesen mener det er viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større 

sammenheng med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være 

godkjent kommune(del)plan. 

 

2. Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, 

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. Evt. i form av en 

trafikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter må 

avklares. Evt. endringer av veg- trafikkforhold på riks- og fylkesveger må eventuelt tas 

vare på i planarbeidet, og endringer må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i 

bruk. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks- eller 

fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. 

 

3. Normal byggegrense for riksveger er nå 50 m med mulighet for vegmyndigheten til å 

fastsette generell byggegrense til 100 m. Byggegrensen skal mellom annet vurderes i 

forhold til situasjonen i det aktuelle området. For regulering av støyømfintlige formål nær 

riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i 

planen. 

 

4. Nye boliger med uteoppholdsarealer og lekearealer må sikres støyhensyn i tråd med 

støyretningslinjene T1442/2012. Reguleringsbestemmelsene må fastsette konkrete krav om 

ivaretakelse av støyforhold i tråd med anbefalte granseverdier og at eventuelle nødvendige 

støytiltak blir innarbeidet i planen. Det må også innarbeides krav om at det ved 

byggesøknad skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle 

støytiltak. Gjennomføring av støytiltak må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser. 

 



5. Planarbeidet må ivareta trafikksikre løsninger for gående og syklende og sikre god 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler. Det er en gangkulvert rett sør for planområdet 

som brukes som atkomst til busslomme langs fv. 241 på motsatt side. Evt. ytterligere 

behov for trafikksikkerhetstiltak knyttet til skoleveien må vurderes spesielt. 

 

Forslagstillers kommentar: 

1. - 

2. Det er gjennomført en egen vurdering av konsekvensene for trafikken som følge av 

utbyggingen av planområdet. Forslagstiller mener økningen av trafikk vil være 

marginal, ca. 40 biler per døgn. Det er konkludert med at dette ikke kan utløse tiltak 

langs veien Smeden.  

3. Byggegrensen er satt til 30 m i forslag til plan. Detter gjelder for bebyggelse sør for 

planområdet, i Færdenbakken. Garasjebygg under bakkenivå blir liggende nærmere 

Hadelandsveien. 

4. Det er gjennomført en egen støyutredning for tiltaket. Det er en betingelse at det 

bygges støyskjerm mot Hadelandsveien, fra undergangen i sør, langs Bølgenveien og 

opp imot Smeden.  

5. Planområdet ligger inntil et sammenhengende gang- og sykkelvei system som fører til 

busslomme ved Fv. 241 på mottsatt side og ned til sentrumsfunksjonene med Vang 

skole og Haugsbygd ungdomsskole. Det er også busslomme like nord for planområdet 

ved Bølgenveien. 

 

Rådmannens kommentar:  

1. Kommuneplanens arealdel, både gjeldende og revidert plan har avsatt området til 

henholdsvis boligområde/boligbebyggelse. 

2. Statens vegvesen har gjort en ny vurdering og stilt nye krav til tiltak som følge av plan. 

Rådmannen forutsetter at kravene til Statens vegvesen innarbeides i plan. 

3. Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller  

4. Det stilles krav i rekkefølgebestemmelse § 3.1 d) at støygrensene i departementets 

retningslinjer for støy skal være tilfredstilt før det gis tillatelse til tiltak i område BBB1. 

5. Planforslaget skal sikre trafikksikre løsninger for gående og syklende. 

 

Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte planforslaget / Uttalelsen er 

tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Ny uttalelse fra Statens vegvesen foreligger fra 08.05.17. De elementer som fremgår av denne 

uttalelsen er ivaretatt i revidert planforslag. 

 

Uttalelse ved begrenset varsel – justert planavgrensning 

 

Statens vegvesen – 08.05.17 

1. Frisikten i krysset fv. 241 og Bølgenveien må revideres pga. økt trafikk og settes til 10 

meter x 160 meter.  

 

2. Det bør ikke avmerkes gangfelt på Bølgenveien, da slik avmerking kan medføre falsk 

trygghet.  



 

Rådmannens kommentar: 

1. Rådmannen ser at frisikten er sikret i revidert plankart. 

2. Rådmannen ser at gangfelt er fjernet fra plankart. 

 

Buskerud fylkeskommune – 02.06.17 

1. Fylkeskommunen har ikke kjennskap til automatisk fredet kulturminner innenfor 

planområdet, men minner likevel om varslingsplikten og foreslår at dette sikres i 

reguleringsbestemmelsene.  

 

Rådmannens kommentar: 

1. Rådmannen ser at bestemmelse om varslingsplikten i tilstrekkelig grad er sikret i 

bestemmelsene.  

 

Smeden barnehage – 26.05.17 

Smeden barnehage ser at utvidelsen av planområdet ikke berører deres område og har ingen 

innvendinger mot den foreslåtte utvidelsen.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel har bl.a. fokus på effektiv arealdisponering; Ringerike skal ha 

en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er område avsatt til nåværende boligområde samt 

friområde. Tiltakene er i tråd med gjeldende plan. 

 

Juridiske forhold  
Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. 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 utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 



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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

  

 

Rådmannens vurdering 
Byggeplanene 

Eiendommen er i dag bebygd med forretning, som er delvis innredet til bolig i 2. etg. Det 

legges opp til at den nye bebyggelsen skal tilpasses lokale forhold og at den ikke skal virke 

dominerende. Det forutsettes at den nye bebyggelsen skal ha bygghøyde, utforming, 

materialbruk og fargebruk skal forskjønne området med bruk av varige materialer. 

 

Utnyttelsesgraden og høyder er fastsatt i gjeldende reguleringsplan. BYA er satt til 35 % i 

byggeområde for boliger. Del av ny blokkbebyggelse nærmers fv 241 kan etableres i maks 4 

etasjer og kan ha byggehøyde med kotehøyde 316,5 moh. Del av blokkbebyggelsen nærmest 

Smeden kan etableres i maks 3 etasjer og kan ha byggehøyde med kotehøyde inntil 313 moh. 

 

Rådmann mener at tiltaket er i tråd med samfunnsdelens målsetning om effektiv 

arealdisponering; Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og 

lokalsamfunn. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av ovenstående kommentarer. 

 

Infrastruktur 

Tiltaket tar sikte på å forbedre forholdene for de myke trafikantene i området, ved etablering 

av fortau, sikker kryssing av vei samt etablering av kollektivholdeplass. Tiltaket skal også sikre 

forbedret parkeringssituasjon for Smeden barnehage, med styrt inn- og utkjøring. 

 

Det er en forutsetning at kraftlinje som krysser planområdet må legges i bakken som jordkabel. 

Den er derfor ikke vist som Fareområde- høyspentlinje i planen. 

 

Lekeplasser 

Lekeplass for boligområdet er vist i planforslaget, både et internt lekeområde for beboere samt 

et fellesområde som ligger i tilknytning til parkeringsplass. Planen har bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Landskapet er åpent i nordre del av eiendommen med vegetasjon mot sør. Nord for 

Bølgenveien og øst for Hadelandsveien ligger større jordbruksområder. Området i sør består av 

løv-vegetasjon med innslag av gran. Det er ikke dyrket mark på eiendommen. Mye av 

vegetasjonen innenfor planområdet må fjernes for å få gjennomført tiltakene. 

 

Det er ikke påvist arter som befinner seg på Rødlista (Artsdatabanken 2010). Det er heller ikke 

funnet verdifulle naturtyper. Tiltakene vurderes således ikke å ha nevneverdige konsekvenser 

for det biologiske mangfoldet i området. 

 

Støy 

Det er mye støy fra biltrafikken ved fv.241. ÅDT er 4400, og farten forbi planområdet er 80 

km/t. Det er utarbeidet støyvurdering for planområdet av Akustikk –konsult AS, 15.01.16. Del 



av blokkbebyggelsens 2., 3. og 4. etasje nærmest fv. 241 vil bli liggende i gul sone. Det er satt 

som krav i rekkefølgebestemmelse § 3.1 d) at det skal dokumenteres gjennom gstøyfaglig 

utredning at støygrensene skal være i tråd med Klima- og miljødepartementets retningslinjer før 

det gis tillatelse til tiltak i område BBB1. Rådmann forutsetter at det skal gjøres nødvendige 

tiltak for å tilfredsstille krav til støynivå ved fasaden og for utendørs oppholdsareal. 

 

Samlet vurdering 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn 

 

Vedlegg 
1. Forslag til plankart, vertikalnivå 1 

2. Forslag til plankart, vertikalnivå 2 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. ROS-analyse 

6. Støyutredning 

7. Trafikkanalyse 

8. Uttalelse til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud, datert 05.02.15 

b. Ringeriks-kraft Nett, datert 02.02.15 

c. Tine Bråten, datert 18.01.15 

d. Statens vegvesen, datert 15.02.15 og 08.05.17 

e. Buskerud Fylkeskommune, datert 11.02.15 og 02.06.17 

9. Gjeldende reguleringsplan, plan nr. 99 Haugsbygd B-D 

10. Gjeldende reguleringsplan, plan nr. 99-07 Smeden barnehage 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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Forslag til bestemmelser til reguleringsplan for
Smeden 2

Bestemmelsene er sist revidert: 03.08.1 7

§ 1 PLANENS FORMÅL
Reguleringsplanen skal legge til rette for boliger me d tilhørende anlegg.

§ 2 AVGRENSNING
Det regulerte området er vist med plangrense på plank art sist revidert 03.08.1 7. Planen er utarbei-
det i 2 deler: Vertikalnivå 1 gjelder garasjeanlegg under grunnen. Vertikalnivå 2 gjelder alle tiltak
over grunnen.

REGULERINGSFORMÅL
Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-5:

Formål, jfr. PBL § 12-5:
Bebyggelse og anlegg (PBL § 1 2-5, nr. 1 ) – Vertikaln ivå 1:

- Garasjeanlegg under grunnen – BG1

Bebyggelse og anlegg (PBL § 1 2-5, nr. 1 ) – Vertikaln ivå 2:
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – BF S1
- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse – BBB1
- Lekeplass – BLK1 -2
- Renovasjonsanlegg – miljøstasjon – BRE1

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 1 2-5, nr. 2):
- Kjøreveg – SKV1 -4
- Fortau – SF1 -3
- Gang- og sykkelvei – SGS1-4
- Annen veggrunn – tekniske anlegg – offentlig areal – SVT
- Léskur – SP1
- Kollektivholdeplass – SKH1

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3):
- Grønnstruktur – G1-2

Hensynssoner, jfr. PBL § 11 -8 og § 12-6:
Sikringssone:

- Frisikt – H140_1

§ 3 FELLESBESTEMMELSER
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 3.1 Rekkefølgebestemmelser

a) Krav vedrørende vegetasjon
Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger tillatelse til tilt ak,
og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelse n omfatter.

Ringerike
kommune
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b) Krav til veger, vann- og avløpsledninger
Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske planer for
disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet e r avsluttet, skal trafikkområder istand-
settes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.

c) Krav vedrørende lekeplass
Før det kan gis brukstillatelse for tiltak innenfor om råde BBB1 , må lekeområde BLK1 -2 være ferdig
opparbeidet.

d) Krav vedrørende fortau, gang- og sykkelvei, kol lektivholdeplass, léskur, krysset Smeden-
Bølgenveien, samt støyskjerming mot Fv. 241

Før det kan gis brukstillatelse for første boenhet i ny bygg innenfor område BBB1 , må gang- og
sykkelvei – område SGS4, fortau langs Smeden og Bølge nveien – områdene SF1 -3, kollektivhol-
deplass – område SKH1 , léskur – område SP1 , krysset Smed en-Bølgenveien i samsvar med regu-
lert horisontalgeometri, samt støyskjerm mot Fv-241 , væ re ferdig opparbeidet.
Arbeidet med busslomme, fortau og léskur ved Bølgenvei en, og utforming, materialbruk og utførel-
se vedrørende støyskjermingen mellom Bølgenveien/ Hade landsveien og byggeområde BBB1 ,
skal skje i samarbeid med Statens vegvesen. Ved etableri ng av støyskjermen skal det legges spe-
sielt vekt på estetisk kvalitet.

Krav vedrørende støyskjermingstiltak ved bygg
Før det gis tillatelse til tiltak i område BBB1 , skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning
at støygrensene i departementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.

Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer
som tilfredsstiller kravene i kommunal vedtekt og inne ndørs forhold som tilfredsstiller kravene i
teknisk forskrift / NS81 75 klasse C.

Tiltak mot støy skal skje i samsvar med anbefaling fra S komedal Akustikk-konsult AS, dokumentert
i støyvurdering datert 1 1 .01 .201 6.
Det skal blant annet gjennomføres følgende tiltak for soverom i gul støysone for 2, 3 og 4 etasje i
bygg nærmest fv. 241 :

- Minst halvparten av soverom i hver boenhet skal ha l uftevindu mot nordvest eller
nordøst.

- Dersom ikke minst halvparten av soverommene i hver b oenhet kan få luftevindu mot
nordvest eller nordøst, må en ha lufting mot støyskjerm et balkong. Lokal støysone
utenfor skjermet soveromsvindu skal da ligge utenfor gu l støysone (mindre el. lik 55
dB).

For å tilfredsstille krav til innendørs støy fra trafik k forutsettes balansert ventilasjonsanlegg.

e) Krav vedrørende bygging av nye avkjørsler og ga rasjeanlegg under bakkenivå - mot Fv. 241
Før det kan gis brukstillatelse for tiltak innenfor om råde BBB1 , må garasjeanlegget i parkerings-
kjeller og avkjørsel til denne, være ferdig oppført/ opparbeidet. Videre skal ny avkjørsel til parke-
ringsområde vest i planområdet – område SPP1 , værer f erdig opparbeidet.

§ 3.2 Dokumentasjonskrav
I forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet skal følgende
dokumentasjon legges fram og godkjennes av kommunen:

Utomhusplan
Utomhusplanen skal beskrive minste uteoppholdsareal MUA, og skal vise terrenghøyder, skrå-
ningsbehandling, eksisterende vegetasjon som skal bevares og ny vegetasjon som skal etableres,
utforming av uteoppholdsarealet med lekeplassen med ut styr, ny bebyggelse med snitt av bebyg-
gelsen og terreng og vegetasjon, samt veger og parkeri ngsplasser.
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Teknisk plan – veg, vann og avløp samt overvannshån dtering
Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn plan for geometrisk utforming av veger og
plasser.
Videre skal det dokumenteres egen plan for vann- og a vløpsløsningene innenfor planområdet, der
det spesielt skal legges vekt på hvordan overvannet skal håndteres.

Byggeplan
Krav til Byggeplan skal gjelde veitiltak og omfatte regulert støykjerm langs Hadelandsveien og Bøl-
genveien. Terrengmurer, gang- og sykkelveier, fortau , busslomme og léskur, og skal framstilles i
henhold til de krav Statens vegvesen har til slik plan type.

§ 3.3 Vegetasjon.
Vegetasjon som har en viktig estetisk og/eller miljømessi g funksjon skal bevares. Ny bebyggelse
og anlegg skal plasseres slik at viktig vegetasjon ikke sk ades. Eksisterende trær som i følge utom-
husplanen skal bevares, skal beskyttes i anleggsperioden.

§ 3.4 Kabler og ledninger
Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon o.l. skal innen-
for planområdet legges som jordkabler.

§ 3.5 Utforming av bygninger og anlegg
Nybygg skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at det fram-
går hva som er nytt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, materialbruk, detaljering, farger
og beplantning skal harmonere med eksisterende struktur og bebyggelse i området.
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en go d estetisk utforming av høy kvalitet tilpas-
set omgivelsene og basert på bruk av varige materialer .
Bygninger/anlegg i samme del-felt skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk
utforming. Det skal likevel være variasjon i uttrykke t for å unngå arkitektonisk monotoni.
Ved prosjektering av boliger skal det velges miljøvenn lige energiløsninger som gir lavest mulig
energiforbruk per bebygd areal.

§ 3.6 Tilgjengelighet
Minst 33 % av de nye boenhetene skal ha alle hovedfun ksjoner i boligens inngangsplan og være
universelt utformet, slik dette er beskrevet i teknisk forskrift TEK 1 0 kap. 12.

§ 3.7 Støy
Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal tilfredsstille kravene i T-1 442/201 2 kapittel 4: Retnings-
linjer for begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomh et.

§ 3.8 Avkjørsler
Plassering av avkjørsler er vist med pil på plankartet. Avkjørselen skal oppfylle fysiske krav gitt av
vegmyndigheten. Maksimal tillatt bredde på avkjørsel til område BBB1 er 5 m.

§ 3.9 Kulturminner .
Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skad e, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, til-
dekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme, automatisk fredet kulturminne eller fremkalle
fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses o g kulturminneforvaltningen varsles umid-
delbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansva rshavende leder på stedet. Kulturminneforvalt-
ningen avgjør snarest om arbeidet kan fortsette og vil kårene for det.
Dersom det under anleggsarbeid skulle framkomme automa tisk fredete kulturminner, må arbeide
straks stanses og kulturmyndighetene i fylkeskommunen var sles, jf kulturminnelovens § 8, 2. ledd.
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§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG

§ 4.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyg gelse – område BFS1.
Arealbruk
Området er del av eksisterende boligtomt og skal sikre frisikt i krysset Bølgenveien-Smeden.

§ 4.2 Boligbebyggelse - blokkbebyggelse – område BBB1.
a) Arealbruk
I området er det tillatt å oppføre boligbebyggelse so m blokk i inntil 4 etasjer med tilhørende anlegg.
Det kan etableres inntil 12 nye boenheter i område B BB1.

b) Grad av utnytting
Prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 35 % inklusiv overflateparkering.
Bygning eller bygningsdel som ligger helt under terre ng regnes ikke med i grad av utnytting.

c) Byggehøyder - terrengnivå
Del av ny blokkbebyggelse nærmest fv. 241 kan etabler es i maks 4 etasjer og kan ha byggehøyde
med kotehøyde inntil 316,5 moh. Del av blokkbebygge lse nærmest Smeden kan etableres i maks 3
etasjer og kan ha byggehøyde med kotehøyde inntil 31 3,0 moh.
Terrengnivået skal helle slakt fra bygget mot omkring liggende terreng slik at overvann naturlig le-
des ut av byggeområdet.
Maksimal byggehøyde på eksisterende boligbygg er kote 319,0 moh.

d) Plassering av bygg
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som vist på plankartet.
Boligbebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrense – mi n. 30 m fra senter av Fv. 241.
Garasjebygg mot Fv. 241 skal plasseres under bakkenivå o g innenfor byggegrense for garasje-
bygg vist på plankartet – min. 12,0 m fra senter av F v. 241.

e) Utforming av bebyggelse og anlegg
Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal ti lpasses eksisterende terreng. Valg av ut-
forming / plassering skal kun medføre behov for mindre tilpasninger av terrenget med skjæringer,
fyllinger, murer osv.
Bygningene skal ha tilnærmet flatt tak med takvinkel mellom 0 og 10 grader.
Boder o.l. mindre bygninger skal oppføres i samme mate rialer og med samme formspråk som til-
liggende leilighetsbygg.

f) Terrasser.
Terrasser skal tilpasses bygningen og terrenget. Terrasser på søyler bør unngås.

g) Uteoppholdsareal.
Uteoppholdsareal skal være minst 50 m2 MUA per boenhet .
Minst 3/4 av minste uteoppholdsareal (MUA) skal være på bakken.

h) Parkering
Det skal avsettes minst 1,0 biloppstillingsplasser for boen het med bruksareal 30-60 m2, og 1,4 bil-
oppstillingsplasser per boenhet med bruksareal over 60 m 2. Forøvrig gjelder bestemmelsene i
kommuneplanen. Garasjeplasser er medregnet i dette.

i) Gjerde og hekk
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiend omsgrensene. Materialvalg og fargebruk på
gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal t illatt høyde er 1,1 m.

§ 4.3 Lekeplass – område BLK1-2
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Arealbruk
Områdene BLK1 -2 skal være felles småbarnslekeplasser for beboerne i område BBB1 . Lekeplas-
sen skal inneholde lekeutstyr slik Ringerike kommune kr ever. Plassen skal gjerdes inn mot om-
kringliggende veger og plasser, og gis parkmessig utform ing.

§ 4.4 Renovasjonsanlegg - Miljøstasjon – område B RE1
a) Plassering og utforming av innretninger for ren ovasjon
Miljøstasjon skal plasseres som vist på plankartet i område BRE1, og plasseres min 1 m fra regu-
lert vegkant.
Innenfor området skal det legges opp til nedgravde av fallsløsninger med kildesortering.
Alternativt kan plass for søppelbeholdere tilpasses/ inte greres i den nye bebyggelsen.
Postkassestativ kan settes opp innenfor område BRE1 .

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe justering av grensene mellom de ulike
trafikkformålene.

§ 5.1 Kjøreveg - SKV1-3
a) Arealbruk
SKV1 – Fv. 241 - Hadelandsveien, er offentlig kjørev ei og hovedatkomstvei til planområde.
SKV2 – Bølgenveien, er offentlig kjøreveg og samleve i/ atkomstvei til planområde.
SKV3 – Smeden, er offentlig kjøreveg og samlevei/ at komstvei til planområde.
SKV4 er ny avkjørsel til område BBB1 og vil erstatte eksisterende avkjørsel som da stenges.

b) Vegbredde
Gater og veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet

c) Trafikksikkerhet og tilgjengelighet
Kjørevegen skal gis en utforming som hindrer at det kj øres fortere enn dimensjonerende hastighet.

§ 5.2 Fortau - SF1
a) Arealbruk
Område SF1 er offentlig fortau langs Smeden og skal si kre forbindelse til lekeplass og eksisteren-
de gang- og sykkelveisystem sør i planområdet.

§ 5.3 Gang- og sykkelvei - SGS1-4
a) Arealbruk
Områdene SGS1-4 er offentlige gang- og sykkelveier i nnenfor planområdet. SGS1 er del av eksis-
terende gang- og sykkelvei som går gjennom planområde t i sør. SGS2 er del av eksisterende-
gang- og sykkelvei som krysser planområdets vestre avgren sning. SGS3 skal sikre forbindelse til
lekeplass og eksisterende gang- og sykkelveisystem sør i pl anområdet. SGS4 sikrer gangforbin-
delse mellom parkeringsarealet SPP1 og tilliggende ga ng- og sykkelveinett.

§ 5.4 Léskur - SP1
a) Arealbruk
Innenfor område SP1 skal det etableres léskur knyttet til kollektivholdeplassen SKH1. Området kan
justeres til mest hensiktsmessig lokalisering inntil område SKH1.

§ 5.5 Kollektivholdeplass - SKH1
a) Arealbruk
Område SKH1 skal være kollektivholdeplass inntil Bølge nveien.

§ 5.6 Annen veggrunn – tekniske anlegg – område S VT
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a) Arealbruk
Annen veggrunn ligger utenfor kjøreområdene, og er offentlig vegareal. Dette arealet skal nyttes til
grøfter, snøopplag, frisiktsoner, og støyskjerm/ -voll.

b) Støyskjerm mot fv, 241 - Hadelandsveien
For etablering av støyskjerm mot Hadelandsveien - Fv. 241 , skal det søkes om tillatelse til tiltak.
Ved utforming av støyskjermen skal det legges vekt på t ilpasning til omgivelsene og bruk av varige
materialer. Arbeidene skal utføres i samarbeid med Sta tens vegvesen.

c) Tilsåing
Annen veggrunn skal opparbeides pent og tilplantes der det ikke kommer i konflikt med nødvendi-
ge frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikeh old. Vedlikeholds-sone / grøft skal tilsåes med
naturgrasfrøblanding inntil 1 m fra skulderkant.

§ 5.7 Parkeringsanlegg på grunnen – område SPP1
a) Arealbruk
Område SPP1 skal være offentlig parkeringsplass knyttet til kommunal barnehage – Smeden, som
ligger like vest for planområdet. Selve nivået på pa rkeringsplassen må løftes slik at den nye av-
kjørselen fra veien Smeden får gode stigningsforhold.

§ 6 GRØNNSTRUKTUR
§ 6.1 Grønnstruktur – område G1-2
a) Arealbruk

Områdene G1-2 skal sikre grøntareal mellom parkeringsa realet SPP1 og veiarealene omkring.
Samtidig skal det sikre atkomst til tilstøtende lekepla ss – område BLK1 .

§ 7 HENSYNSSONER

§ 7.1 Sikringssone - Frisikt – H140_1
a) Arealbruk
Avkjørsel fra Fv. 241 – Hadelandsveien, skal ha frisikt 6x100 m.
Avkjørsel fra Bølgenveien skal ha frisikt 6x50 m.
Avkjørsel fra Smeden skal ha frisikt 4x30 m.
Innenfor område H140_1 og øvrige frisiktsoner som ligg er innenfor regulert veiformål, skal det ikke
være sikthindring som går høyere enn 0,5 m over tilstø tende veiers nivå. Enkeltstående oppstam-
mede trær kan tillates.

§ 8 FORHOLDET MELLOM REGULERINGSPLANEN OG KOMMUNEP LANENS AREALDEL
Bestemmelsene i kommuneplanens arealdel skal utfylle re guleringsplanens bestemmelser. Der det
er motstrid mellom disse bestemmelsene, skal reguleringspl anens bestemmelser gjelde foran
arealdelens bestemmelser inntil arealdel som blir vedta tt etter denne reguleringsplanen eventuelt
fastsetter noe annet.
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BAKGRUNN

Landskapsarkitekt John Lie har fått i oppdrag av Robert Sean Møller å utarbeide fors lag til
reguleringsplan for Smeden 2.
Robert Sean Møller eier eiendommen Smeden 2 – Gnr. 132 bnr. 415.
I møte med kommunen 13.09.11 ble det avholdt oppstartsmøte om reguleringssaken.
Reguleringsplanen har som hensikt å legge til rette for utbygging av leilighe ter som
blokkbebyggelse på området.

PLANSTATUS

Kommuneplanens arealdel:
Området omfattes av kommuneplan for Ringerike kommune – 2007-19, vedtatt 30.08.07.

Gjeldende reguleringsplan for området:
Smeden 2 (gnr.132, bnr.415) er regulert til forretning i 2 etasjer med mulighet for bolig i 2.
etasje i plan ”99 B-D 26.10.75 Haugsbygd”.

Pågående planarbeid:
Bortsett fra at kommuneplanen planlegges revidert, pågår det ikke planarbeid i områ det.

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

Beliggenhet i kommunen
Smeden 2 ligger ved avkjørselen for Bølgenveien fra Fv. 241 – Hadelandsveien, ca. 1 km
nord for Klekken.

Grense for planområdet er:
• Mot øst: Fylkesveg 241
• Mot nord: Bølgenveien
• Mot sør: Kommunal gang- og sykkelvei
• Mot vest: Kommunal lekeplass

Eksisterende bebyggelse
Det ligger eksisterende boligbebyggelse vest for planområdet - Smeden. Et e ldre
forretningsbygg/ boligbygg med en dobbelgarasje ligger på selve eiendommen. Garasjebygget
skal rives som en del av prosjektet. Eksisterende bygg skal ombygges til rent boligf ormål.

Veg og trafikkforhold
Fylkesveg 241 går forbi planområdet i øst. Adkomsten til feltet er i dag fra Bølg enveien via
Smeden.

Terreng og landskap
Landskapet er åpent i nordre del med vegetasjon mot sør. Nord for Bølgenveien og øst for
Hadelandsveien ligger større jordbruksområder.
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Området i sør består av løv-vegetasjon med innslag av gran. Det er ikke dyrket mark på
eiendommen.

Eksisterende bebyggelse i Smeden 2. Foto: John Lie

Barnehage, skole, forretninger
Planområdet ligger med gangavstand – ca. 1,2 km, til servicetilbud i tettstedet Hau g.
Avstanden til sentrum av Hønefoss er ca. 5 km.

Klimatiske forhold – sol og vind
Planområdet ligger vendt mot sør og har gode sol- og lysforhold.

Grunnforhold – Ras- og skredfare

Det er stabile grunnforhold innenfor planområdet.

Flomfare
Det går et bekkedrag sør for planområdet. Det er ikke flomfare knyttet til bekke n.

Miljøforhold
Området er ikke eksponert for skadelig støv eller elektromagnetisk stråling. Det er støy fra
biltrafikken ved Fv241. ÅDT er 4400, og farten forbi planområdet er 80 km/t.
Generelt er det mye radon i området.

Verneinteresser
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområde t.
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Det er ingen spesielle biologiske verneinteresser i planområdet.

EIENDOMSFORHOLD
Innenfor planområdet er det følgende grunneiere:

G.nr. B.nr. Festenummer Eier Merknader
- - - Buskerud fylkeskommune Hadelandsveien
- - - Ringerike Kommune Smeden
132 415 - Robert Sean Møller Smeden 2
Det er ingen spesielle eiendomsforhold som kan komplisere gjennomføringen av planen.

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

Oppstart av planarbeid ble annonsert i avisen Ring Blad 23.12.2014.
Det ble sendt varsel om oppstart den 18.12.2014, i form av brev, til:
• Grunneiere som er berørt av planarbeidet og tilgrensende eiendommer
• Fylkesmannen i Buskerud
• Buskerud fylkeskommune
• Statens vegvesen

Frist for merknader ble satt til 10.02.2015.

Oppstart av planarbeid ble annonsert i avisen Ring Blad 23.12.2014.

Det ble sendt varsel om ny oppstart av planarbeid i form av brev den 11.04.2017, for
utvidelse av planen til også å omfatte deler av Bølgenveien for regulering av b usslomme, og
regulering av fortau langs Smeden og Bølgenveien for å sikre trygg gangatkoms t mellom
boligområdet og busslommen, til:
• Eier av Bølgen gård som er direkte berørt av utvidelsen av planen
• Fylkesmannen i Buskerud
• Buskerud fylkeskommune
• Statens vegvesen
• Ringerike kommune v/ Tekniske tjenester og Landbrukskontoret

Frist for merknader ble satt til 02.05.2017.
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Rød stiplet linje viser arealet ved Bølgenvegen som planen utvides med.

Avklaringer med offentlige myndigheter:
Det ble avholdt oppstartsmøte med Ringerike kommune vedrørende reguleringssaken den
13.09.2011. Siden har det vært nødvendig kontakt med kommunen for nærmere avklaringer
under arbeidet med planen.

INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER – VARSEL DESEMBER 2014

Ved varsel om planarbeid i desember 2014 kom det inn 4 brev med merknader, fra
henholdsvis Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Ringeriks-Kraft Net t, Tine
Bråten og Statens vegvesen. Det er laget et kort sammendrag av merknadene med kom mentar
til hvordan disse er innarbeidet i planforslaget.

1. Fylkesmannen i Buskerud – Utviklingsavdelingen – Brev datert 05.02.2015
Planområdet ligger ved et veikryss med Hadelandsveien. Nye boliger med uteoppholds arealer
og lekearealer må sikres støyhensyn i tråd med Klima- og miljødepartem entets retningslinje
for støy i arealplanlegging T-1442/ 2012. Vi ber om at reguleringsbestemmel sene fastsetter
konkrete krav om ivaretakelse av støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier og at
eventuelle nødvendige støytiltak blir innarbeidet i planen. Det må også innarbeides et krav om
at det ved byggesøknad skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og
aktuelle støytiltak. Gjennomføring av støytiltak må sikres gjennom rekke følgebestemmelser.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planle ggingen må legges til
grunn. Planarbeidet må sikre tilstrekkelige lekearealer for barn i alle a ldere. Dersom
planarbeidet innebærer omdisponering av friområde eller andre arealer av be tydning for barns
lekemuligheter, må det redegjøres for at det finnes tilfredsstillende er statningsarealer som
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dekker behovet for lek. Eventuelle behov for trafikksikkerhetstiltak knyttet til s koleveien må
vurderes spesielt.

Planområdet grenser til et grøntdrag med en gangvei og en mindre bekk, jf. kartgrunnlaget . Vi
ber om at bekken ivaretas i en åpen løsning og at det avsettes en tilstrekkelig grøntsone langs
bekken. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står det at det langs
vassdrag skal tas hensyn til allmenne interesser. I St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand står det at vassdragslandskap og vassdragsbelter skal
ivaretas.
Vi viser også til § 1-8 i plan- og bygningsloven og kommuneplanens bestemmelser om
byggeforbud langs vassdrag.

Vi ber om at eventuelle områder av verdi for naturmangfold blir ivaretatt.
Naturmangfoldloven omhandler sentrale miljørettslige prinsipper som skal le gges til grunn
også for arealplanlegging etter annet lovverk. Det må derfor som en del av planarbe idet
redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp.

Kommunen må se til at utformingen av området og ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar
hensynet til bygningsmiljø, landskap og estetikk. I Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggin gen.
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen.

Videre må planleggingen vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold
som det må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egn e
reguleringsbestemmelser.
Vi viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsa tt
funksjonsevne.

Fylkesmannen viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, a real- og
transportplanlegging, fastsatt 26. september 2014. Kommunen må vurdere utnyttingsgr ad og
antall boliger ut fra muligheten for klima- og miljøvennlige transportformer , og det må legges
vekt på løsninger som innebærer at transportbehovet kan begrenses. Planarbeidet må ivar eta
trafikksikre løsninger for gående og syklende og sikre god tilgjengelighet t il kollektive
transportmidler.
Vi viser også til mål i Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk, Nasjonale føringer for
kommunal og regional planlegging, Statlig planretningslinje for klima- og ener giplanlegging
og plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g.

Ut fra ovennevnte føringer vil Fylkesmannen også be om at det blir utredet miljøve nnlige
energiløsninger ved etablering av ny bebyggelse. Et viktig tiltak er å satse på alternative
oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel varmepumpe eller bioenergi. Kommunen bør
vurdere å stille krav om at byggeområdet skal tilrettelegges for forsyning a v vannbåren varme,
jf. PBL § 12-7 nr. 8. I den sammenheng minner vi om teknisk forskrift (TEK10) hvor det er
krav om at minst 60 % av varmebehovet skal kunne dekkes av alternative varmeløsninger fo r
bygninger over 500 m2.

Hvordan merknaden er lagt til grunn i planarbeidet:
Det er gjort egen støyutredning av firmaet Skomedal Akustikk-konsult AS – sist r evidert
11.01.2016.
Det skal tilrettelegges for lek og opphold utendørs for barn ved at det foreslås re gulert
lekeplass sentralt i planområdet.
Bekken sør for planområdet skal være åpen som i dag og blir ikke berørt av tiltak.
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Ny bebyggelse skal søkes tilpasset terreng og landskap på en god og forsvar lig måte.
Det blir lagt til rette for universell utforming for 33 % av boenhetene – dette sikres ved
rekkefølgekrav i planen.
Planområdet ligger inntil et sammenhengende gang- og sykkelveisystem sør i planområdet.
Dette fører til sentrumsfunksjonene i Haug – ca. 1,2 km fra planområdet. Gang- og
sykkelveien leder til busslommer gjennom undergang under Hadelandsveien. Det er også
etablert busslomme ved Bølgenveien like nord for planområdet. Det er rekkefølgekra v i
planens bestemmelser som skal sikre opparbeidelse av fortau langs Smeden og opp t il regulert
busslomme ved Bølgenveien.
Ved prosjektering av boliger skal det velges miljøvennlige energiløsninger s om gir lavest
mulig energiforbruk per bebygd areal. Det er ikke tilrettelagt for vannbåre n varme i området
ved Smeden – ei heller i senteret Haug.

2. Buskerud Fylkeskommune – Utviklingsavdelingen – Brev datert 11.02.2015
Automatisk fredete kulturminner:
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Vi har de rfor
ingen merknader til planen. Vi vil likevel minne om varslingsplikten jf. kulturminnelovens §
8, 2. ledd, dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete
kulturminner. Vi foreslår at følgende tas med i planens reguleringsbestemmel ser:
" Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsels, jf.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd".

Hvordan merknaden er lagt til grunn i planarbeidet:
Følgende tas med i planens reguleringsbestemmelser:
" Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner må
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsels, jf.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd".

3. Ringeriks-Kraft Nett – E-post datert 02.02.2015
Ringeriks-Kraft Nett - RKN, har noe nett i og rundt planområdet, vist på egen kar tskisse.
RKN viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6-4 Avst ander, kryssinger
og nærføringer. Den horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen t il nærmeste
punkt på bygninger må være større enn 6,0 meter.
RKN leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne samme nheng vises det
til RKN´s til en hver tid gjeldende tilknytnings-/leveringsvilkår i fo rbindelse med nye anlegg
og endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planom rådet. Det samme
gjelder også eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytni ngsvilkår på RKN sin
hjemmeside:

http://www.ringeriks-kraftnett.no/nettleie/tilknytning-til-nette t/

RKN ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuel le
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med
utbyggingen av planområdet.

Hvordan merknadene er lagt til grunn i planarbeidet:
Planen er å legge kraftlinjen gjennom planområdet i bakken som jordkabel. Dette skal gj øres i
nært samarbeid med Ringeriks Kraft Nett.
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4. Tine Bråten – E-post datert 18.01.2015
Det er særlig to forhold vi tenker er viktige for planarbeidet rundt detaljregule ringen og
oppstarten av forhandlinger om utbyggingsavtale for Smeden 2. Det ene er trafikks ituasjonen,
det andre er våre betenkeligheter i forhold til dagens situasjon rundt Smeden 2.

Bilveien Smeden er en smal blindvei med mye trafikk til barnehagen nederst i blindveie n. Det
er ingen tilførselsveier, ingen mulighet for å kjøre ned Smeden og ut en annen vei eller
omvendt. Det er kun gangveier i tillegg til Smeden. Smeden er uten fotgjengerovergan ger,
skulder eller fortau. Vinterstid er hele veien smalere, svært smal i øverst e halvdel, med bratt
skråning ned mot Smeden 2. Det betyr at barn, ungdom og voksne som går og sykler langs
veien til skole, skolebuss og jobb, må gå og sykle i kjørefeltet på den tiden det er størs t trafikk
- av travle småbarnsforeldre - i forbindelse med levering og henting i barnehage n. I tillegg er
det jo på disse tidspunktene det er størst trafikk av travle beboerne langs veien også , med
utkjøring fra stikkveier og inn/utkjørsler. Trafikkforholdene er kritikkverdige nå, tr afikken er
allerede stor i forhold til at dette er en liten vei i et eneboligstrøk. Vi er s vært betenkte over at
trafikken skal øke.

Så til forholdene på Smeden 2. Dette er sikkert ikke synspunkter direkte til planarbeide t, men
viktig å få fram før oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Smeden 2. Vi kan
skrive veldig mye her, men eier Robert Sean Møller er klar over hvordan det har vært og ka n
helt sikkert supplere oss, så vi skal prøve å være korte. I perioder har det føltes svært
belastende, ubehagelig og utrygt å være nabo til Smeden 2 eller bo i samme gate som Sm eden
2. Det har vært vondt å få gjester på besøk som naturligvis ikke har kunnet unngå å se
eiendommen og lurt på hva slags nabolag vi bor i. Politiet har frekventert eiendomme n, det
har vært flere tvilsomme beboere der, hyppig skifte av leietagere og uro og s tøy som har føltes
svært ubehagelig for oss naboer. Eiendommen har rett og slett sett ut som en søppelpl ass med
bilvrak, campingvogn(vrak), flyttelass - rester, båt under oppussing, store mengd er
husholdningssøppel, også utenfor overfylte søppeldunker, også matsøppel,med alt som
medfølger, gardiner halvveis oppe, på skeive, halvveis gjentrukket, tagging på garas jevegg...
Alle som bor på Smeden, alle som har barn i barnehagen og alle besøkende må forbi Smeden
2.

Vi kjenner oss ikke urimelige når vi sier at vi er svært skeptiske til enda et by gg med
leiligheter på Smeden 2.

Hvordan merknadene er lagt til grunn i planarbeidet:
Det er gjort egen vurdering av konsekvensene for trafikken som følge av utbyggingen ve d
Smeden 2. Trafikkøkningen vil bli marginal – ca. 40 biler per døgn. Det er konkludert med at
dette vil utløse tiltak ved etablering gang og sykkelvei fra eksisterende gang- og sykkelvei sør
i planområdet og opp til veien Smeden og videre som fortau langs veien opp til Bølgenve ien,
og tiltak for å bedre forholdene ved busslommen ved Bølgenveien – der det skal etableres
fortau og léskur. Dette sikres ved rekkefølgekrav i bestemmelsene knyttet til pl anen.
Avkjørselen til Smeden 2 vil også bli gitt en oversiktlig utforming.
Utvikling av Smeden 2 med ny blokkbebyggelse og opprusting av boenhetene i eksisterende
bygg vil bidra til betydelig standardheving av bebyggelse og utomhusområder. Det skal
opparbeides lekeplass med utstyr som skal være tilgjengelig for alle barn i Smeden. Området i
Smeden 2 med lekeplass og parkeringsområde nærmest Smeden barnehage i vest, vil derfor
fremstå med et parkmessig preg.
Det er satt av eget område for renovasjon i reguleringsplanen. Søppel fra område t skal
håndteres i tråd med kommunale retningslinjer for renovasjon.
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5. Statens vegvesen – SVV – Brev datert 15.02.2015
SVV har følgende generelle uttalelse ved planoppstart:

- Det er viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større sammenheng m ed
hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent
kommune(del)plan.

- Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i krys s og
avkjørsler, og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmer e.
For større utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse. Forholdet til
kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter må avklares. Eventue lle
endringer av veg- og trafikkforhold på riks- og fylkesveger må eventuelt tas vare på i
planarbeidet, og endringer må påregnes forlangt gjennomført før området kan ta s i
bruk. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks- e ller
fylkesveger og eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres.

- Normal byggegrense for riksveger er nå 50 m med mulighet for vegmyndigheten til å
fastsette generell byggegrense til 100 m. Byggegrensen skal mellom annet vurdere s i
forhold til situasjonen i det aktuelle området. For regulering av støyømfintli ge formål
nær riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og nødvendige tilt ak
innarbeidet i planen.

Nye boliger med uteoppholdsarealer og lekearealer må sikres støyhensyn i trå d med
støyretningslinje T1442/ 2012. Reguleringsbestemmelsene må fastsette kon krete krav om
ivaretakelse av støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier og at event uelle nødvendige
støytiltak blir innarbeidet i planen. Det må også innarbeides krav om at det ved
byggesøknad skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktue lle
støytiltak. Gjennomføring av støytiltak må sikres gjennom rekkefølgebestem melser.

Planarbeidet må ivareta trafikksikre løsninger for gående og syklende og sikre god
tilgjengelighet til kollektive transportmidler. Det er en gangkulvert re tt sør for
planområdet som brukes som atkomst til busslomme langs fv. 241 på motsatt side.
Eventuelle ytterligere behov for trafikksikkerhetstiltak knyttet til skoleve ien må vurderes
spesielt.

Hvordan merknadene er lagt til grunn i planarbeidet:
Det er gjort egen vurdering av konsekvensene for trafikken som følge av utbyggingen ve d
Smeden 2. Trafikkøkningen vil bli marginal – ca. 40 biler per døgn. Det er konkludert med at
dette vil utløse tiltak langs veien Smeden. Avkjørselen til Smeden 2 vil bli gitt en over siktlig
utforming. Dette sikres ved rekkefølgekrav i bestemmelsene knyttet til plan en.
Byggegrensen er satt til 30 meter i forslag til plan. Dette gjelder for bebyggelse sør for
planområdet – i Færdenbakken. Garasjebygg under bakkenivå blir liggende nærmere
Hadelandsveien – i planen vist i vertikalnivå 1, foreslås en byggegrense på 12 meter fra
midtlinje Hadelandsveien.
Det er gjort egen støyutredning for tiltaket. Det er en betingelse at det bygg es
sammenhengende støyskjerm mot Hadelandsveien – fra undergangen i sør, langs Bølg enveien
og til avkjørselen for veien Smeden.
Planområdet ligger inntil et sammenhengende gang- og sykkelvei-syste m som fører til
busslomme ved Fv. 241 på motsatt side, og ned til sentrumsfunksjonene med Vang skole og
Haugsbygd ungdomsskole i Haug 1,2 km unna. Det er også busslomme like nord for
planområdet ved Bølgenveien.
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INNKOMNE FORHÅNDSMERKNADER – VARSEL APRIL 2017

Ved varsel om planarbeid i april 2017 kom det inn 2 merknader, fra henholdsvis Statens
vegvesen og Smeden barnehage. Det er laget et kort sammendrag av merknadene me d
kommentar til hvordan disse er innarbeidet i planforslaget.

1. Statens vegvesen – Brev datert 08.05.2017
Statens vegvesen har ikke noe imot utvidelsen, men har noen punkter som må tas med.
Frisikten i krysset fv. 241 og Bølgenveien må revideres pga økt trafikk og sett es til 10 meter x
160 meter.
Det bør ikke avmerkes gangfelt på Bølgenveien. Statens vegvesen har man på bakgrunn a v
oppfølging av ulykker funnet ut at gangfelt gir falsk trygghet. Gangfelt er ikke e t
trafikksikkerhetstiltak, men et fremkommelighetstiltak for fotgjengere . Det bør ikke markeres
inn i reguleringsplaner da det skaper en forventning om at det skal bygges. Det er
viktig å undersøke forgjengertrafikken i området og legge til rette for trygg kr yssing med
tilstrekkelig plass til å stå, god sikt og vurdere om det er behov for belysning.
Vi ber om at planen legges fram for oss, senest ved offentlig ettersyn.

Hvordan merknaden er lagt til grunn i planarbeidet:
Frisikten i krysset Hadelandsveien – Bølgenveien er revidert til 10x160 meter. G angfelt over
Bølgenveien er ikke markert i reguleringsplanen.

2. Smeden barnehage – E-post datert 26.05.2017
Da vi ikke kan se at en utvidelse av planområdet berører barnehagen direkte, har vi inge n
innvendinger mot den foreslåtte utvidelsen av planområdet.

Hvordan merknaden er lagt til grunn i planarbeidet:
Merknaden tas til etterretning.

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Størrelse/avgrensing/dagens arealbruk
Planområdet er på i alt omkring 9,3 dekar, og avgrenset som vist på plankartet i måle stokk
1:1000. Av dette utgjør byggeområde for blokkbebyggelse ca. 3,9 dekar. Resten av arealene er
lekeplassareal, parkeringsareal, léskur, kollektivholdeplass, kjøreveger, gang - og sykkelveg,
fortau og annet vegareal.
Byggeområde for blokkbebyggelse - område BBB1, inneholder et eksisterende bygg som i
dag benyttes til boligformål. Søndre del av området er ubenyttet. I dette omr ådet legger planen
opp til at ny blokkbebyggelse kan oppføres.
Sørvest for byggeområde BBB1, er det regulert inn lekeområde og parkeringspla ss til bruk for
barnehagen som ligger vest for planområdet. Innenfor friluftsområde på land skal det
erosjonssikres. Mye av eksisterende vegetasjon innenfor planområdet må fjernes fo r å få
gjennomført tiltakene.
Det er også en forutsetning at kraftlinjen som krysser planområdet må legge s i bakken som
jordkabel. Den er derfor ikke vist som Fareområde – høyspentlinje i planen.

Plannavn
Planområdet (gjelder for både vertikalnivå 1 og 2) er gitt navnet: Reguleringsplan for Smeden
2 .
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Planforslagets innhold
Planen omfatter følgende områder og formål:

REGULERINGSFORMÅL, PBL § 12-5
1. Bebyggelse og anlegg - § 12-5 nr. 1 Kartkode Kode Rp Areal -

daa
Frittliggende småhusbebyggelse
Blokkbebyggelse
Garasjeanlegg for boligbebyggelse (Vertikalnivå 1)
Lekeplass
Renovasjonsanlegg

BFS1
BBB1
BG1
BLK1-2
BRE1

1111
1113
1119
1610
1550

0,01 daa
3,41 daa
0,57 daa
0,62 daa
0,05 daa

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - § 12-5 nr. 2
Kjøreveg
Fortau
Gang- og sykkelvei
Annen veggrunn – tekniske anlegg
Léskur
Kollektivholdeplass
Parkeringsplass på grunnen

SKV1-4
SF1-3
SGS1-4
SVT
SP1
SKH1
SPP1

2011
2012
2015
2018
2026
2073
2082

1,89 daa
0,33 daa
0.30 daa
1,91 daa
0.01 daa
0,11 daa
0,49 daa

3. Grønnstruktur
Grønnstruktur G1-2 3001 0,17 daa
HENSYNSSONER, PBL § 12-6
1. Sikringssoner
Frisikt H140_1 Rp140 0,01 daa
Tabell 1: Formål og arealoversikt

Mål/ hensikt med planen
Planen legger til rette for at det kan føres opp blokkbebyggelse i 3 og 4 etasjer på
eiendommen Smeden 2 – gnr. 132 bnr. 415.

Delelementer i forslaget
Det vil bli lagt vekt på å vise miljøhensyn i den videre planleggingen. Således vil en ti lstrebe
god terrengtilpassing av byggene med veger og plasser, ta hensyn til eksiste rende vegetasjon i
området, benytte miljøvennlige og energisparende byggematerialer og byg gemetoder med
mer.

Byggeområde har adkomst fra nordøst fra Hadelandsveien – fv. 241, via Bølgenveien og
veien Smeden.

Den nye blokkbebyggelsen foreslås plassert inn til 30 m fra midtlinje av fv. 241 -
Hadelandsveien. Garasjebygg som skal ha plasser nok til eksisterende og nye boenhet er som
blokkbebyggelse innenfor planområdet, forutsetter en plassert under bakkenivå – og denne
delen av byggkomplekset er vist lokalisert 12 meter fra midtlinje fv. 241. Mye av areal et oppå
parkeringsbygget skal nyttes som uteareal for beboerne i tillegg til at det kan tilrettelegges
med noen parkeringsplasser her og nødvendig utendørs gangatkomst til eksisterende
leilighetsbygg.

Det er ikke etablert lekeareal knyttet til eksisterende leilighet sbygg. Det skal derfor etableres
sandlekeplass/ nærlekeplass innenfor det nye planområdet. Dette er regulert som eget formål i
planen vest for blokkbebyggelsen.
Det vil bli etablert gangforbindelse fra ny avkjørsel til Smeden 2 og ned til eksis terende gang
og sykkelveisystem sør i planområdet.
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Det er stabil byggegrunn innenfor planområdet. Det er ikke behov for spesielle grep i f orhold
til geoteknikk.

Det er utarbeidet støyvurdering for planområdet av Skomedal Akustikk-konsult AS – Rapport
sist revidert 11.01.2016.
Del av blokkbebyggelsens 2., 3. og 4. etasje nærmest Fv-241, vil bli liggende i gul sone. Det
skal gjøres nødvendige tiltak for å tilfredsstille krav til støynivå ved fasade n – i henhold til
krav som er spesifisert nærmere i støyrapporten.
Dette betinger etablering av støyskjerm mot fv. 241 og Bølgenveien.

KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Planfaglige vurderinger
Naturgrunnlag - solforhold:
Grunnen i området består av forvitringsmateriale, og vurderes å være stabi l. Fet vil ikke være
behov for geoteknisk undersøkelse.
Boligfeltet har en gunstig lokalisering med hensyn på soleksponering.

Barnehage, skole og servicetilbud:
Byggeområde ligger i en gangavstand på 1,2 km fra sentrum av Haug med skole og andre
servicetilbud i umiddelbar nærhet.

Landskap/ estetikk:

Snittet viser anbefalte byggehøyder for den nye blo kkbebyggelsen
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Garasjeplasser blir løst ved at det skal etableres garasjebygg under bakken ivå – dette skal
benyttes av alle beboere i Smeden 2. Dette gir rom for større uteoppholdsareale r for beboerne
der også arealet oppå garasjebyget kan benyttes. Det skal lages egen utomhus plan for
prosjektet, og arealene skal opparbeides med etablering av plen og beplantninger, m ed ny
vegetasjon som også skal skjerme mot trafikkområdene i øst og nord.
Det legges opp til at bebyggelsen skal tilpasses lokale forhold, og at den ikke skal vi rke
dominerende. Bygghøyde, utforming, materialbruk og fargebruk skal gis et moderne pr eg med
bruk av varige materialer.
Utnyttelsesgraden og høyder er fastsatt i gjeldende reguleringspla n. BYA er satt til 35 % i
byggeområde for boliger. Del av ny blokkbebyggelse nærmest fv. 241 kan etableres i maks 4
etasjer og kan ha byggehøyde med kotehøyde inntil 316,5 moh. Del av blokkbebyggelse
nærmest Smeden kan etableres i maks 3 etasjer og kan ha byggehøyde med kotehøyde innt il
313,0 moh.

Rekkefølgekrav:
Krav vedrørende vegetasjon
Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det fore ligger tillatelse
til tiltak, og kan bare gjøres innenfor det området som tillatelsen omfatter.

Krav til veger, vann- og avløpsledninger
Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledning er skal tekniske planer
for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal traf ikkområder
istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.

Krav vedrørende lekeplasser
Før det kan gis brukstillatelse for tiltak innenfor område BBB1, må lekeområ dene BLK1-2
være ferdig opparbeidet.

Krav vedrørende fortau, gang- og sykkelvei, kollektivholdeplass, léskur, krysset Sme den-
Bølgenveien, samt støyskjerming mot Fv. 241
Før det kan gis brukstillatelse for første boenhet i nybygg innenfor område BB B1, må gang-
og sykkelvei – område SGS4, fortau langs Smeden og Bølgenveien – områdene SF1-3,
kollektivholdeplass – område SKH1, léskur – område SP1, krysset Smeden-Bølgenveien i
samsvar med regulert horisontalgeometri, samt støyskjerm mot Fv-241, være fe rdig
opparbeidet.
Arbeidet med busslomme, fortau og léskur ved Bølgenveien, og utforming, material bruk og
utførelse vedrørende støyskjermingen mellom Bølgenveien/ Hadelandsveien og byggeområde
BBB1, skal skje i samarbeid med Statens vegvesen. Ved etablering av støyskjer men skal det
legges spesielt vekt på estetisk kvalitet.

Krav vedrørende støyskjermingstiltak ved bygg
Før det gis tillatelse til tiltak i område BBB1, skal det dokumenteres gj ennom støyfaglig
utredning at støygrensene i departementets retningslinjer for støy bli r tilfredsstilt.

Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer
som tilfredsstiller kravene i kommunal vedtekt og innendørs forhold som tilfredssti ller
kravene i teknisk forskrift / NS8175 klasse C.

Tiltak mot støy skal skje i samsvar med anbefaling fra Skomedal Akustikk-konsul t AS,
dokumentert i støyvurdering datert 11.01.2016.
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Det skal blant annet gjennomføres følgende tiltak for soverom i gul støysone f or 2, 3 og 4
etasje i bygg nærmest fv. 241:

- Minst halvparten av soverom i hver boenhet skal ha luftevindu mot nordvest
eller nordøst.

- Dersom ikke minst halvparten av soverommene i hver boenhet kan få
luftevindu mot nordvest eller nordøst, må en ha lufting mot støyskjermet
balkong. Lokal støysone utenfor skjermet soveromsvindu skal da ligge utenfor
gul støysone (mindre el. lik 55 dB).

For å tilfredsstille krav til innendørs støy fra trafikk forutsettes balans ert ventilasjonsanlegg.

Krav vedrørende bygging av nye avkjørsler og garasjeanlegg under bakkenivå - m ot Fv. 241
Før det kan gis brukstillatelse for tiltak innenfor område BBB1, må garasje anlegget i
parkeringskjeller og avkjørsel til denne, være ferdig oppført/ opparbeidet. Vider e skal nye
avkjørsler til parkeringsområde vest i planområdet – område SPP1, værer ferdig oppa rbeidet.

Miljøvernfaglige vurderinger

Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven - §§ 8-12
Naturmiljø – naturgrunnlag, naturtyper og biologisk mangfold
Planområdet omfatter eksisterende leilighetsbygg med tilliggende ute område mellom
Hadelandsveien og Smeden. Området sør for dette er terrengmessig urørt og er bevokst med
stedegen vegetasjon av bjørk og andre vanlige lauvtreslag som or, osp og rogn, med innslag
av gran.
Eventuelle eksisterende trær som i følge utomhusplanen skal bevares, skal beskytt es i
anleggsperioden. Dette vil blant annet gjelde bjørketrærne langs gang- og sykkelveien sør i
planområdet.

Bilder fra vegetasjonen innenfor planområdet, og ve getasjon langs bekke-draget som går sør for planomr ådet
langs regulert gang- og sykkelvei.

Det er ikke påvist arter som befinner seg på Rødlista (Artsdatabanken 2010). Det er heller
ikke funnet verdifulle naturtyper, jf. DN-håndbok 13 1999 og Artsdatabanken og Rødliste for
naturtyper 2011.
Tiltakene vurderes således ikke å ha nevneverdige konsekvenser for det biologiske
mangfoldet i området.
Det konkluderes dermed med at området ikke har spesielle verdifulle naturmil jøer som gjør at
området ikke kan bygges ut. Dette er vurdert opp mot Naturmangfoldloven §§ 8-12.

Friluftslivsinteresser
Det er ingen spesielle friluftsinteresser innenfor planområdet.
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Vannforsyning og avløpsforhold:
Det skal lages en egen plan for vann og avløp som i prinsippet skal vise hvordan en tenker å
løse vannforsyningen til og avløpet (spillvann og overvann) fra alle boligene som er planlagt.
Avløpet skal ledes til kommunalt ledningsnett ved planområdet.
Vannforsyningen skal skje fra offentlig vannledningsnett.
Overvannet skal ledes til lukket overvannssystem, således også takvannet fra
blokkbebyggelsen, og ledes videre til bekken sør for bebyggelsen.

Energiforbruk:
Energikilder er vurdert. Det er ikke etablert sentralt varmeanlegg i Haugs bygdområde. Det
legges opp til tradisjonell energiforsyning ved bruk av strøm, men hvor prinsippene i TEK10
om energieffektivitet og energiforsyning skal oppfylles.

Støy:
Det er utarbeidet støyvurdering for planområdet av Skomedal Akustikk-konsult AS – dater t
11.01.2016. Anbefalinger i rapporten skal følges ved utbygging.
Det skal settes opp støyskjerm mellom Fv. 241 - Hadelandsveien og byggeområdet. Topp
skjerm skal ligge 2,0 m over midtlinje Fv. 241 og vertikalt parallelt med denne.
Se for øvrig kapittel om Rekkefølgekrav side 8.

Radon:
Det er generelt mye radon i området.

Kulturlandskap og kulturminner
Kulturlandskap:
Mye av vegetasjonen innenfor planområdet må tas bort for å få gjennomført byggetil takene.
Det skal legges vekt på verne om vegetasjon som ikke blir berørt av anleggstiltak i om rådet.

Kulturminner:
Kulturvernmyndighetene i fylket uttaler at de ikke skal gjøre arkeologiske un dersøkelser
innenfor planområdet.

Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte , forandre,
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme, automatisk fredet kulturm inne eller
fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturm inneforvaltningen
varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende le der på stedet.
Kulturminneforvaltningen avgjør snarest om arbeidet kan fortsette og vilkårene fo r det.

Samfunnssikkerhet og beredskap
Flomfare
Det er ikke fare for flom innenfor planområdet. Det går et bekkeløp sør for planområde t –
langs regulert gang- og sykkelvei. Bekken ligger i et lavparti i forhold til ni vået på
byggeområdene (blokkbebyggelse og lekeplass med veier og plasser) innenfor planomr ådet.

Grunnforhold – sikker byggegrunn
Det er ikke registrert bløte masser innenfor planområdet. Planområdet ligge r midt inne i et
område med forvitringsmateriale. Byggegrunnen regnes som stabil.
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Planområdet ligger midt
inne i et område med
forvitringsmateriale.
Byggegrunnen regnes som
stabil.

Pl
anområde vist med blå strek – ved Smeden, og skoleo mrådet ved Haug – Vang barneskole og Haugsbygd
ungdomsskole, 1,2 km fra planområdet

Barns og unges, funksjonshemmedes og eldres interesser

Leke- og oppholdsarealer:
Det skal opparbeides leke- og oppholdsarealer like inn til og vest for det regule rte
byggeområdet. Disse leke- og oppholdsarealene skal utstyres med nødvendig lekeuts tyr og
gjerdes inn mot kjøreveg, parkeringsplass og gang- og sykkelveien som ligger s ør for
lekeplassen. Dette området skal benyttes til opphold og lek for beboere fra eksis terende og
nye boliger ved Smeden.
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Skole og skoleveg:
Nærmeste barneskole er Vang barneskole som ligger like sør for Haugsby gd ungdomskole i
sentrum av Haug – ca. 1,2 km fra Smeden. For å komme fra planområde til skolen til fots eller
på sykkel, kan en følge eksisterende gang- og sykkelvegsystem som fører fra Smeden til
skolen.

Universell utforming:
Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av alle bygni nger,
fellesarealer, trafikkanlegg med mer. I henhold til planbestemmelsene skal det redegjøres for
hvordan disse hensyn er ivaretatt, og det kreves egen dokumentasjon for dette.

Trafikksikkerhet

Busslommer er etablert ved fv. 241 og Bølgenveien

Undergang under fv. 241

Adkomstmulighetene til boligfeltet fra veien Smeden er illustrert med parkeringsplasser i
garasjebygg under bakkenivå. Veien Smeden er en offentlig kjørbar atkomstve i som går forbi
planområdet til boområdene vest for dette. Det går gang- og sykkelvei for bi planområdet i sør fra
busslomme ved fylkesveien og gjennom undergang like sørøst for planområdet. Gang- og
sykkelveien fører til sentrumsfunksjonene og skoler i Haug. Kollektivholdeplassen i Bølgenveien
skal utbedres i henhold til planen, og det skal etableres gangforbindelse fra denne , gjennom
planområdet til eksisterende gang- og sykkelveinett sør i planområde t. Dette sikres ved
rekkefølge-bestemmelser til planen.
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Gang- og sykkelveier er etablert i planområdets ves tre og søndre del

Det legges opp til i planen at det skal anlegges fortau/ gang og sykkelvei fra a vkjørselen
Smeden 2 fra veien Smeden, og snareste vei ned til gangveisystemet som er en del av
planområdet etter daldraget i sør.
En har med dette trafikk-sikker skoleveg mellom skoleområdet i Haug og planområdet .

Trafikkforhold – trafikkanalyse - byggegrense
FV. 241 – Hadelandsveien – med ÅDT 4500 år 2025, går forbi planområdet i øst. Adkomsten
til feltet skal gå inn Bølgenveien via Smeden.
Det skal etableres ca. 12 nye boenheter som blokkbebyggelse i 3-4 etasjer innenfor
planområdet. Antall bilturer som hver boenhet genererer vil variere ut fra en r ekke faktorer.
Ved å ta utgangspunkt i erfaringstall for liknende situasjoner vil bilturproduksjone n pr.
boenhet trolig
ligge i området 3,0 4,0 i døgnet. Således vil alle boligene generere mellom 36 og 48 turer pr
dag. Området har god kollektivdekning, og det er derfor trolig at turproduksjonen li gger i
intervallet 3,0 3,5. Dette gir da en trafikkvekst på mellom 36 og 42 nye daglige bilturer. Det
forutsettes at tiltaket med etablering av nye boliger i Smeden 2 i gjennomsnit t vil generere 39
bilturer pr. døgn.
Årsdøgntrafikken ÅDT vil øke med ca. 40 for Fv. 241 – Hadelandsveien.
Det samme gjelder for Smeden, Bølgenveien og krysset ved Bølgenveien – Fv. 241.
Utbyggingen vurderes ut fra dette å gi marginal trafikkbelastning.

Bilder under: Kryssene Fv. 241-Bølgenveien med lede øy, og Bølgenveien-Smeden.
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Krysset Fv. 241–Bølgenveien er bygget med ledeøy og god kurvatur. Forslag til pla n legger
opp til frisikt i samsvar med kravene fra Statens vegvesen – 6x100 m. Det er etable rt
kollektivholdeplass ved Fv. 241, denne er knyttet til gang- og sykkelveien forbi planområ det i
sør. Videre skal kollektivholdeplassen i Bølgenveien utbedres i henhold til planen, og det skal
etableres gangforbindelse fra denne, gjennom planområdet til eksisterende g ang- og
sykkelveinett sør i planområdet. Dette sikres ved rekkefølgebestemmelser t il planen.
Det er trafikksikker atkomst fra planområdet til skoleanleggene ved Haug.
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser som innebærer nødvendige endringer av veg- og
trafikkforhold på eksisterende veisystem i området.

For å oppnå god utnyttelse av området det skal bygges på, foreslås en byggegrense n på 30 m
fra midtlinjen av Fv. 241 - Hadelandsveien. Eksisterende boliger sør for planområdet – i
Færdenbakken, og område ved Hemskogveien lengre sør, har ca. 30 meters byggegrense.
Foreslåtte støytiltak ved etablering av voll og skjerm mot Hadelandsveien bidrar til
tilfredsstillende støyforhold og boforhold innenfor planområdet.

Post
Postkassestativer kan settes opp innenfor renovasjonsområde BRE1 og skal tilpasse s dette.

Renovasjon
Det er regulert miljøstasjon – område BRE1, sør for felles avkjørsel til byg geområdet fra
veien Smeden. Det legges opp til nedgravde avfallsløsninger med kildesortering.
Alternativt kan plass for søppelbeholdere tilpasses/ integreres i den nye beby ggelsen.

Eksempel på nedgravde avfallsløsninger – bilde til venstre, som en tenker å etablere ved avkjørselen t il bygge-området –
bildet er tatt ved Tøyen Hageby i Oslo. Til høyre s es alternativ plass for plassering av søppelbeholde re tilpasset nybygg i
sørøst – oppe på terrengnivå over garasjebygg i gru nnen - uthevet med skravur i blått område.

Illustrasjonsplan
Illustrasjonsplanen viser hvordan en kan utnytte arealene på eiendommen Smeden 2, i
samsvar med reguleringsplanforslaget. Planen er ikke bindende for arealutny ttelsen, men er
retningsgivende for den videre utviklingen av området.
Den nye blokkbebyggelsen i 3 og 4 etasjer med til sammen 12 leiligheter, er vist plas sert i
illustrasjonsplanen med blå farge. Bygget i vest har 3 etasjer og bygget nærmest
Hadelandsveien vises med 4 etasjer.
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Det legges ved snitt og visualisering i 3D. Dette viser en utbygging innenfor ra mmene som er
foreslått i reguleringsplan med bestemmelser. Prosjektet er utarbeide t av arkitektfirmaet Wiig
og Horgmo AS – Askim.

Illustrasjonsplan

Snitt i henhold til illustrasjonsplanen – utarbeide t av arkitektfirmaet Wiig og Horgmo AS.
3D-visualisering av tenkt utbyggingsprosjekt sett i forhold til omgivelsene – utarbeidet av arkitektfi rmaet Wiig
og Horgmo AS.
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METODE OG FORUTSETNINGER
Analysen er gjennomført i hht rundskriv fra DSB og med egen sjekk liste. Analysen er basert på
foreliggende reguleringsplanforslag.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sorte rt i hendelser som kan påvirke
planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte ka n påvirke omgivelsene (hhv
konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sj ekklista, men ikke er tilstede i
planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen «Aktuelt» og kun unntaksvis kommentert - se
nærmere beskrivelse under Andre forhold sist i dokumentet.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
• Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerl ig tilstede
• Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)
• Lite sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10 år)
• Usannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjone r/forhold, men det er

en teoretisk sjanse – skjer sjeldnere enn hvert 100 år

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning

med mer
1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig s kade Systembrudd er uvesentlig
2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade S ystembrudd kan føre til skade

dersom reservesystem ikke fins
3. Alvorlig Behandlingskrevende

skader
Midlertidig/behandlings-
krevende skade

System settes ut av drift over
lengre tid; alvorlig skade på
eiendom

4. Svært alvorlig Personskade som
medfører død eller
varig mén; mange
skadd

Langvarig miljøskade System settes varig ut av drif t;
uopprettelig skade på eiendom

KORT BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Planforslaget gjelder videre utvikling av eiendommen Smeden 2 som i forslag til ny plan reguleres til
boligbebyggelse blokkbebyggelse. Eksisterende bygg på eiendommen benyttes i dag t il boligformål.
Området er også avsatt til boligbebyggelse i arealdelen til kommune planen for Ringerike kommune.

OVERORDNET RISIKOVURDERING
Det er ikke registrert skredfare innenfor planområdet (Aktsomhetsk artet til NGI), og Buskerud
fylkeskommune har ingen merknader til planen da det ikke er kjente aut omatisk fredete kulturminner
innenfor planområdet.

Planområdet berører ikke vernede områder (Kilde: Skog og landskap; Artsdat abanken; DN Håndbok
13; Rødliste for naturtyper).
Det går ingen vassdrag gjennom planområdet, men en mindre bekk går langs ga ng- og sykkelveien sør
i planområdet.

Avløp skal ledes til godkjent avløpssystem.



UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK

Hendelse/Situasjon

Aktuelt Kons for
planen

Kons av
planen

Sanns Kons Risiko Kommentar/
tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunn

1. Masseras/-skred Nei
Byggegrunnen regnes som
stabil..

2. Snø-/isras Nei

3. Flomras Nei

4. Elveflom/ bekkeflom

Nei Det går et bekkedrag langs
gang- og sykkelveien like
sør for planområdet. Det
er ikke fare for flom
innenfor planområdet.

5. Tidevannsflom Nei
6. Radongass

Ja x 3 1

Det skal gjøres tiltak mot
inntrengning av radongass
ved etablering av
radonduk ved bygging –
jfr. TEK 10.

Vær, vindeksponering

7. Vindutsatte
områder Nei

8. Nedbørutsatte
områder Ja x 3 2

Store nedbørsmengder i
form av snø kan
forekomme. TEK 10 gir
bestemmelser om
dimensjonering.

Natur- og
kulturområder

9. Dyre- og planteliv /
skogbruk Nei

10. Sårbar fauna/fisk Nei

11. Verneområder Nei

En er ikke kjent med at det
forekommer vernete eller
prioriterte arter, naturtyper
eller områder innenfor
eller i nærheten av
området.

12. Vassdrags-
områder – Lite
bekkevassdrag

Det vil være noe
avrenning av
overflatevann mot
bekkevassdraget som
renner langs gang- og
sykkelveien sør i
planområdet. Avløp skal
føres til godkjent
avløpssystem

13. Fornminner (afk)

Det er registrert
automatisk fredete
kulturminner innenfor
planområdet.



Nei

14. Kulturminne/-miljø Nei
15. Område for
idrett/lek

Nei

16. Park;
friluftsområder,
rekreasjonsområder

Ja x 1 1

Utbyggingen vil gi mer
bruk av friluftsområder
inntil planområdet. Det
reguleres lekeplass nært til
blokkbebyggelsen.

17. Vannområde for
friluftsliv Nei
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder

18. Vei, bru,
knutepunkt

Ja x 3 1

Utbygging vil gi noe økt
belastning på
atkomstvegene –
Bølgenveien og Smeden –
spesielt i byggeperioden.

19. Havn, kaianlegg Nei
20. Sykehus/-hjem,
kirke

Nei

21. Brann/politi/SF Nei

Kun en hovedatkomst/veg.
Gangveier i området gir
flere atkomstmuligheter.

22. Forsyning kraft,
vann

Nei

23. Forsvarsområde Nei

24. Tilfluktsrom Nei

Forurensningskilder

25. Industri Nei
26. Bolig/ Hytte Nei

27. Landbruk Nei

28. Akutt forurensning Nei
29. Støv og støy;
industri

Nei

30. Støv og støy;
trafikk

Nei

31. Støy; andre kilder
Ja

3 2
Det vil være midlertidig
støy i anleggsperioden.

32. Forurensning i sjø Nei
33. Forurenset grunn Nei
34. Elforsyning Nei
Andre farlige/spesielle
områder/forhold
35. Industriområde Nei
36. Høyspentlinje
(ems)

Nei

37. Risikofylt industri
mm
(kjemikalie/eksplosiv,
olje/gass, radioaktiv)

Nei

38. Avfallsbehandling
Nei

Det er regulert eget
område for renovasjon ved
avkjørselen til Smeden 2
fra veien Smeden.

39.
Oljekatastrofeområde

Nei

40. Spesielle forhold
ved
utbygging/gj.føring

Nei



Transport
41. Ulykke med farlig
gods

Nei

42. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet til omr.

Nei

Trafikksikkerhet
43. Ulykke i av-
/påkjørsler

Nei

44. Ulykke med
gående/syklende

Nei

45. Andre
ulykkespunkter Ja



Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfatt et i følgende tabell:

ENDELIG RISIKOVURDERING
5 aktuelle hendelser utgjør en risiko i henhold til denne analysen.

Med tanke på tiltak er hendelsene delt inn i følgende kategorier:
- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig
- Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte

Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres

Konsekvens/
Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 12

3. Sannsynlig 6, 8, 18 31

2. Lite sannsynlig
16

1. Usannsynlig

Hendelser i røde og gule felt, der tiltak er nødvendige eller skal vurderes, samt hendelser i grønne felt
er omtalt under:

Hendelser i røde felt:
Ingen hendelser kommer i røde felt

Hendelser i gule felt:
(31) Støy og støv fra andre kilder - sannsynlig
Det vil i byggeperioden være mer støy og støv enn det en forvente r i et boligfelt. Smeden 2
ligger imidlertid greit til i forhold til atkomst med kor t vei inn fra Hadelandsveien og
Bølgenveien. Det ligger boligbebyggelse kun nordvest for Smeden 2. Tiltak et vil i anleggs- og
byggeperioden hva gjelder støy og støv, således ha marginal innvir kning på eksisterende
byggefelt ved Smeden.
Det går fram av bestemmelsene at: «Støy fra bygge- og anl eggsvirksomhet skal tilfredsstille
kravene i T-1442/2012 kapittel 4: Retningslinjer for begrensning av støy fra bygge- og an-
leggsvirksomhet.»

Hendelser i grønne felt:
(6) Radongass - sannsynlig
Området er markert med høy radonrisiko i NGU’s radonkart. Det s kal gjøres tiltak mot inn-
trengning av radongass ved etablering av radonduk ved bygging – jfr. TEK 10.

(8) Nedbørutsatte områder – sannsynlig
Store nedbørsmengder i form av snø kan forekomme. TEK 10 gir best emmelser om dimensjo-
nering.

(18) Vei, knutepunkt - sannsynlig
Utbygging vil gi økt belastning på atkomstvegene i byggeperioden. Det sikres etablering av
gangforbindelse ved regulering av internt gangveisystem mot ek sisterende gangveisystem som
leder til busslommer ved fv. 241, og mot senterområde Haug.
Normal trafikk til og fra de nye boenhetene regnes å bli marginal.

(16) Park; friluftsområder, rekreasjonsområder – lite sannsynlig
Utbyggingen vil gi mer bruk av friluftsområder inntil planområdet. Det r eguleres lekeplass
nært til blokkbebyggelsen.



Det legges opp til å sikre en god tilgjengelighet internt i området og t il og fra omliggende fri-
luftsområder.

Andre forhold:
(1) Masseras - skred
Planområdet ligger midt inne i et område med forvtringsmateriale. Bygg egrunnen regnes som
stabil.

(4) Elveflom/ bekkeflom
Det er ikke fare for flom innenfor planområdet. Det går et bekkeløp sør fo r planområdet –
langs regulert gang- og sykkelvei. Bekken ligger i et lavparti i forho ld til nivået på byggeom-
rådene (blokkbebyggelse og lekeplass med veier og plasser) innenfor pla nområdet.

(11) Verneområder
En er ikke kjent med at det forekommer vernete eller prioriterte arter, naturtyper eller områder
innenfor eller i nærheten av området. (Kilde: Skogoglandskap, Artsdatabanke n, Rødliste for
naturtyper).

(12) Vassdragsområder – lite sannsynlig
Det vil være noe avrenning av overflatevann mot bekkevassdrag et som renner langs gang- og
sykkelveien sør i planområdet. Avløp skal føres til godkjent avløpssy stem

(13) Fornminner
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor pl anområdet.
Hensynet til eventuelle nye fornminner er nedfelt i bestemmelsene til planen - meldingsplik-
ten.

(21) Brann, politi, SF
Det er kun en hovedatkomstveg – Smeden. Gangveisystemet i området k nytter kjøreveien
Smeden til andre kjøreatkomstveier sør og sørvest for planområdet,

(38) Avfallsbehandling
Det er regulert miljøstasjon sør for felles avkjørsel til byggeomr ådet fra veien Smeden. Det
legges opp til nedgravde avfallsløsninger med kildesortering.
Alternativt kan plass for søppelbeholdere tilpasses/ integreres i den nye bebyggelsen.

Skien 11-01-16 – John Lie
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Side 7

Akustikk-konsult AS

7. Andre støykilder og vurder ing av vibrasjonsforhold

Det er ikke avdekket andre støykilder som kommer i konflikt med krav.

En har ingen vibrasjonskilder i området som kan gi overskridelser i forhold til krav.

8. Vurdering

Med skjerm mot vei får en det meste av utendørs oppholdsareal utenfor gul

støysone

Innendørs støynivå i nybygg blir tilfre dsstillende med enkelte fasadetiltak

Hovedvekt av soverom i alle nye boenheter skal ha luftevindu mot stille side

(utenfor gul støysone)

Akustikk-konsult AS

Ånund Skomedal



Trafikkforhold – trafikkanalyse - byggegrense
FV. 241 – Hadelandsveien – med ÅDT 4500 år 2025, går forbi planområdet i øst. Adkomsten
til feltet skal gå inn Bølgenveien via Smeden.
Det skal etableres ca. 12 nye boenheter som blokkbebyggelse i 3-4 etasjer innenfor
planområdet.

Kryssene Fv. 241-Bølgenveien med ledeøy, og Bølgenv eien-Smeden.

Antall bilturer som hver boenhet genererer vil variere ut fra en rekke faktorer. V ed å ta
utgangspunkt i erfaringstall for liknende situasjoner vil bilturproduksjonen pr. boenhet t rolig
ligge i området 3,0 4,0 i døgnet. Således vil alle boligene generere mellom 36 og 48 turer pr
dag. Området har god kollektivdekning, og det er derfor trolig at turproduksjonen li gger i
intervallet 3,0 3,5. Dette gir da en trafikkvekst på mellom 36 og 42 nye daglige bilturer. Det
forutsettes at tiltaket med etablering av nye boliger i Smeden 2 i gjennomsnit t vil generere 39
bilturer pr. døgn.

Årsdøgntrafikken ÅDT vil øke med ca. 40 for Fv. 241 – Hadelandsveien.
Det samme gjelder for Smeden, Bølgenveien og krysset ved Bølgenveien – Fv. 241.
Utbyggingen vurderes ut fra dette å gi marginal trafikkbelastning.

Krysset Fv. 241–Bølgenveien er bygget med ledeøy, god kurvatur og tilfredsstill ende
siktforhold. Det er etablert kollektivholdeplass ved Fv. 241, denne er knyttet til gang- o g
sykkelveien forbi planområdet i sør.
Det er trafikksikker atkomst fra planområdet til skoleanleggene ved Haug.
Tiltaket vil ikke ha konsekvenser som innebærer nødvendige endringer av veg- og
trafikkforhold på eksisterende veisystem i området.

For å oppnå god utnyttelse av området det skal bygges på, foreslås en byggegrense n på 30 m
fra midtlinjen av Fv. 241 - Hadelandsveien. Eksisterende boliger sør for planområdet – i
Færdenbakken, og område ved Hemskogveien lengre sør, har ca. 30 meters byggegrense.
Foreslåtte støytiltak ved etablering av voll og skjerm mot Hadelandsveien bidrar til
tilfredsstillende støyforhold og boforhold innenfor planområdet.
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Smeden 
2 i Haugsbygd i Ringerike kommune

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Sme-
den 2 i Haugsbygd i Ringerike kommune. Vi ber om at forhold knyttet til støy, barn og 
unges interesser, vassdrag, naturmangfold, landskap, universell utforming, klima og 
energi blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 

Bakgrunn

Fylkesmannen viser til brev av 18. desember 2014 med varsel om oppstart av arbeid med de-
taljregulering for Smeden 2 i Haugsbygd, gnr. 132 bnr. 415 i Ringerike kommune. Hensikten 
med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av boliger/leilighetsbygg, lekeplass og parke-
ringsareal for Smeden barnehage. 

I kommuneplanen er planområdet avsatt til nåværende byggeområde for boliger og friområde. 

Fylkesmannens kommentarer

Planområdet ligger ved et veikryss med Hadelandsveien. Nye boliger med uteoppholdsarealer 
og lekearealer må sikres støyhensyn i tråd med Klima- og miljødepartementets retningslinje 
for støy i arealplanlegging T-1442/ 2012. Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter 
konkrete krav om ivaretakelse av støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier og at eventu-
elle nødvendige støytiltak blir innarbeidet i planen. Det må også innarbeides et krav om at det 
ved byggesøknad skal foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle 
støytiltak. Gjennomføring av støytiltak må sikres gjennom rekkefølgebestemmelser.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen må legges til 
grunn. Planarbeidet må sikre tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. Dersom planar-
beidet innebærer omdisponering av friområde eller andre arealer av betydning for barns leke-
muligheter, må det redegjøres for at det finnes tilfredsstillende erstatningsarealer som dekker 
behovet for lek. Eventuelle behov for trafikksikkerhetstiltak knyttet til skoleveien må vurderes 
spesielt.

Planområdet grenser til et grøntdrag med en gangvei og en mindre bekk, jf. kartgrunnlaget. Vi 
ber om at bekken ivaretas i en åpen løsning og at det avsettes en tilstrekkelig grøntsone langs 
bekken. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står det at det langs 
vassdrag skal tas hensyn til allmenne interesser. I St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens 
miljøpolitikk og rikets miljøtilstand står det at vassdragslandskap og vassdragsbelter skal iva-
retas. Vi viser også til § 1-8 i plan- og bygningsloven og kommuneplanens bestemmelser om 
byggeforbud langs vassdrag.
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Vi ber om at eventuelle områder av verdi for naturmangfold blir ivaretatt. Naturmangfoldlo-
ven omhandler sentrale miljørettslige prinsipper som skal legges til grunn også for arealplan-
legging etter annet lovverk. Det må derfor som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan 
prinsippene i §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp. 

Kommunen må se til at utformingen av området og ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar 
hensynet til bygningsmiljø, landskap og estetikk. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen. 
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen. 

Videre må planleggingen vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold 
som det må redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne regule-
ringsbestemmelser. Vi viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funk-
sjonsevne og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne.

Fylkesmannen viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transport-
planlegging, fastsatt 26. september 2014. Kommunen må vurdere utnyttingsgrad og antall bo-
liger ut fra muligheten for klima- og miljøvennlige transportformer, og det må legges vekt på 
løsninger som innebærer at transportbehovet kan begrenses. Planarbeidet må ivareta trafikk-
sikre løsninger for gående og syklende og sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmid-
ler. Vi viser også til mål i Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk, Nasjonale føringer 
for kommunal og regional planlegging, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanleg-
ging og plan- og bygningsloven § 3-1 punkt g. 

Ut fra ovennevnte føringer vil Fylkesmannen også be om at det blir utredet miljøvennlige 
energiløsninger ved etablering av ny bebyggelse. Et viktig tiltak er å satse på alternative opp-
varmingsmåter til strøm, for eksempel varmepumpe eller bioenergi. Kommunen bør vurdere å 
stille krav om at byggeområdet skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme, jf. PBL § 
12-7 nr. 8. I den sammenheng minner vi om teknisk forskrift (TEK10) hvor det er krav om at 
minst 60 % av varmebehovet skal kunne dekkes av alternative varmeløsninger for bygninger 
over 500 m2. 

Med hilsen

Anders Horgen
kst. avdelingsdirektør

Lise Økland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal



Vi viser til mottatte varsel om planarbeid for Smeden 2 i Ringerike kommune av 18.12.2014.

Ringeriks - Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.

Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase
Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase
Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase
Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase
Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk
Symbol med en rød trekant – Net tstasjon med transformator i mast

Vi viser til forskrift for elektriske forsyningsanlegg (fef 2006) §6 - 4 Avstander, kryssinger og
nærføringer. Den horisontale avstanden fra ytterste fase på høyspentlinjen til nærmeste punkt på
bygninger må være større enn 6,0 meter.

Ringeriks - Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng
viser vi til våre til en hver tid gjeldende tilknytnings - /leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og
endringer/flyttinger av våre anlegg som f ølge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder
også eventuelle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside:

http://www.ringeriks - kr aftnett.no/nettleie/tilknytning - til - nettet/

Vi ønsker å bli informert i den videre planfasen. Dette for å kunne planlegge eventuelle
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av
planområdet.

Med vennl ig hilsen
Espen Sjåstad
Sivilingeniør



Det er særlig to forhold vi tenker er viktige for planarbeidet rundt detaljreguleringen og
oppstarten av forhandlinger om utbyggingsavtale for Smeden 2. Det ene er
trafikksituasjonen, det andre er våre betenkeligheter i forhold til dagens situasjon rundt
Smeden 2.

Bilveien Smeden er en smal blindvei med mye trafikk til barnehagen nederst i blindveien. Det
er ingen tilførselsveier, ingen mulighet for å kjøre ned Smeden og ut en annen ve i eller
omvendt. Det er kun gangveier i tillegg til Smeden. Smeden er uten fotgjengeroverganger,
skulder eller fortau. Vinterstid er hele veien smalere, svært smal i øverste halvdel, med bratt
skråning ned mot Smeden 2. Det betyr at barn, ungdom og voksne som går og sykler langs
veien til skole, skolebuss og jobb, må gå og sykle i kjørefeltet på den tiden det er størst
trafikk - av travle småbarnsforeldre - i forbindelse med levering og henting i barnehagen. I
tillegg er det jo på disse tidspunktene det er størst trafikk av travle beboerne langs veien
også, med utkjøring fra stikkveier og inn/utkjørsler. Trafikkforholdene er kritikkverdige nå,
trafikken er allerede stor i forhold til at dette er en liten vei i et eneboligstrøk. Vi er svært
betenkte over at t rafikken skal øke.

Så til forholdene på Smeden 2. Dette er sikkert ikke synspunkter direkte til planarbeidet,
men viktig å få fram før oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Smeden 2. Vi kan
skrive veldig mye her, men eier Robert Sean Møller er klar over hvordan det har vært og kan
helt sikkert supplere oss, så vi skal prøve å være korte. I perioder har det føltes svært
belastende, ubehagelig og utrygt å være nabo til Smeden 2 eller bo i samme gate som
Smeden 2. Det har vært vondt å få gjester p å besøk som naturligvis ikke har kunnet unngå å
se eiendommen og lurt på hva slags nabolag vi bor i. Politiet har frekventert eiendommen,
det har vært flere tvilsomme beboere der, hyppig skifte av leietagere og uro og støy som har
føltes svært ubehagelig f or oss naboer. Eiendommen har rett og slett sett ut som en
søppelplass med bilvrak, campingvogn(vrak), flyttelass - rester, båt under oppussing, store
mengder husholdningssøppel, også utenfor overfylte søppeldunker, også matsøppel,med alt
som medfølger, ga rdiner halvveis oppe, på skeive, halvveis gjentrukket, tagging på
garasjevegg... Alle som bor på Smeden, alle som har barn i barnehagen og alle besøkende
må forbi Smeden 2.

Vi kjenner oss ikke urimelige når vi sier at vi er svært skeptiske til enda et by gg med
leiligheter på Smeden 2.

Med hilsen

Tine Bråten
for Smeden 13, 15 og 17







Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Landskapsarkitekt John Lie

Porsgrunnsveien 1 90

3735 SKIEN

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/52968 - 2 John Lie 08.05.201 7

Smeden 2 - varsel om planarbeid - utvidelse av planområdet

Vi har mottatt overnevnte varsel. Vi viser til brev ved oppstart 1 5.02.201 5.

Statens vegvesen har ikke noe imot utvidelsen, men har noen punkter som må tas med.

Frisikten i krysset fv. 241 og Bølgenveien må revidert pga økt trafikk og settes til 1 0 mete r x

1 60 meter.

Det bør ikke avmerkes gangfelt på Bølgenveien. Statens vegvesen har man på bakgrunn av

oppfølging av ulykker funnet ut at gangfelt gir falsk trygghet. Gangfelt er ikke et

trafikksikkerhetstiltak , men et fre mkommelighetstiltak for fotgjenger e. Det bør ikke

markeres inn i reguleringsplaner da det skaper en forventning om at det skal bygges. Det er

viktig å undersøke forgjengertrafikken i området og legge til rette for trygg kryssing med

tilstrekkelig plass til å stå, god sikt og vurdere om de t er behov for belysning.

Vi ber om at planen legges fram for oss, senest ved offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Smeden 2 - Haugsbygd - Ringerike kommune - varsel om oppstart 

- detaljregulering - uttalelse kulturminner

Det vises til brev av 18.12.2014 angående varsel om oppstart av planarbeid for eiendommen Smeden
2, gnr 132 bnr 415, ved Smeden i Ringerike kommune. Formålet med reguleringen er å legge til rette 
for bygging av boliger/ leilighetsbygg, lekeplass og parkeringsareal.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Vi har derfor ingen 
merknader til planen. Vi vil likevel minne om varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd, dersom 
det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner. Vi foreslår at følgende 
tas med i planens reguleringsbestemmelser:

"Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner må 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsels, jf. 
kulturminnelovens § 8, 2. ledd".

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Landskapsarkitekt John Lie
Porsgrunnsveien 190
3735 SKIEN  

Vår dato: 11.02.2015 Vår referanse: 2015/4-3 Vår saksbehandler:
Deres dato: 18.12.2014 Deres referanse: John Lie Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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BUSKERUD
TYLKESKOMMUNE UTVIKLINGSAVDELINGEN

LAN DSKAPSARKITEKT JOHN LIE

Meierkollen 46

3744 SKTEN

Vår dato: O2.06.2OL7

Deres dato: 7t.04.20t7

MOTTATT t2 Jtläl ?t17

Vår referanse:

Deres referanse:
2OL7/t324t-2
John Lie

Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

Smeden 2 - Ringerike kommune - detaljreguler¡ng - varsel om

oppstart - uttalelse om kulturminner

I samsvar med plan- og bygningslovens 5 12-8 har Buskerud fylkeskommune ved

utviklingsavdelingen mottatt ovennevnte varsel om reguleringsplanarbeid. Frist for innspill er satt til
02.05.20t7. Fylkeskommunen gir med dette kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Vi har derfor ingen

merknader til planen. Vi vil likevel minne om varslingsplikten jf. kulturminnelovens 5 8, 2. ledd, dersom

det under anleggsarbeid skulle fremkomme automat¡sk fredete kulturminner. Vi foreslår at fØlgende

tas med i planens reguleringsbestemmelser:

"Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme outomotisk Íredete kulturminner må
arbeidet stroks stonses og utviklingsøvdelingen ved fylkeskommunen varsels, jf.
kulturminnelovens I 8, 2. ledd".

Med vennlig hilsen

Lars Hovland

Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signotur

Dokid:
17047260
(14t2e8-2e)

bfk.no

Ultalelse om kulturminner Sm€den 2
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/8194-4   Arkiv: PLN 411  

 

411 Detaljregulering for Løkenstuen boligprosjekt-oppstart av 

planarbeid  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_411 detaljregulering for Løkenstuen 

boligprosjekt. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av to lavblokker med felles 

parkeringskjeller på eiendom gnr/bnr. 134/12 Hvalsveien 159 i Haugsbygd, og etablering av 

en ny boligtomt for bygging av ny enebolig med garasje. Planområdet ligger i et etablert 

boligområde, sentralt i Haugsbygd, nære Vang skole. Ca. 100 meter nord for planområdet 

ligger boligblokka Loeskollen. Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplan. Planen 

fremmes som en detaljregulering. Rådmannen anbefaler oppstart av planarbeidet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet starter opp fordi forslagstiller Tor Thomassen Consult AS ønsker en tredeling av 

eiendom 134/12 for å etablere to lavblokker med felles parkeringskjeller, og en ny enebolig 

med garasje. Planområdet er ikke tidligere regulert. Omfanget av planlagt bebyggelse utløser 

krav om regulering. Planområdet er avsatt til boligområde i kommuneplan. 

  

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Planområdet ligger i et etablert boligområde sentralt i Haugsbygd og består av eiendom 

134/12 og deler av eiendom 133/92, 134/20 og 2167/1. Området ligger rett nord for Haug 

kirke, vest for fylkesvei 181, Hvalsveien. Boligområdet består hovedsakelig av eneboliger. 

Planområdet er på ca. 9 daa. Lengst i nord er et område bevokst med krattskog. Ca. 1,7 daa i 

midtre del av planområdet består av tidligere dyrket mark. I søndre del av planområdet, på en 

bakketopp, ligger det et bolighus med frittliggende garasje og uthus. Aller lengt i sør er et 

gressbevokst område. 



 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planområdet ønskes å reguleres til boligformål og veiformål. Forslagstiller har planer om 

oppføring av to lavblokker med parkeringskjeller nord i området. Eksisterende bolighus skal 

bevares på egen tomt. Sekundærbygg til eneboligen må muligens flyttes for at området rundt 

boligblokka skal få tilstrekkelig areal/kvalitet for uteopphold i tillegg til tilkomst og 

parkering. Forslagstiller ønsker å skille ut ei boligtomt helt sør i planområdet for etablering av 

en ny enebolig med garasje. Området i nord, som ønskes bebygget med lavblokker, foreslås å 

inneholde noe åpen parkering, og lekeareal. Det er et ønske fra forslagstiller å anlegge ny 

bebyggelse med høyere utnyttelse enn eksisterende omkringliggende bebyggelse. Foreslått 

grad av utnyttelse for området hvor boligblokkene forslås etablert er BYA 45 %. 

Forslagstiller angir boligblokka på Loeskollen, rett nord for planområdet, som en viktig 

referanse for den ønskede utbyggingen. Planlagt grad av utnyttelse for eiendommene for 

eksisterende og planlagt enebolig foreslås til BYA 35 %.  

 

Boligblokkene planlegges med parkeringskjeller og fire etasjer. Det skal etableres heis som 

går fra parkeringskjeller og opp til leilighetene. Det tenkes at leiligheter i fjerde etasje blir noe 

inntrukket, med mulighet for en takterrasse. Blokkene blir vestvendt med verandaer til alle 

leilighetene. Det planlegges for ca. 20 leiligheter. Forventet størrelse på leilighetene vil 

variere fra ca. 90 til 150 m2. Nesten alle leiligheter kan bli gjennomgående. Det er ikke 

planlagt utgang direkte til Hvalsveien, men det kan være behov for nødutganger der. 

Tiltakshaver har sett på muligheter for å bygge boder under bakkenivå i bakkant av bygget. 

Disse bodene kan delvis komme innenfor Statens vegvesens byggegrense på 15 meter fra 

senterlinjen i fylkesveien. Det vil være krav om dispensasjon fra Statens veivesen for å kunne 

bygge innenfor byggegrensen på 15 meter.  

 

Forslagsstillers foreløpige snitt viser at boligblokka vil bli synlig med en eller to etasjer fra 

Hvalsveien. Nedenfra vil den bli godt synlig i landskapet, men skråningen i bakkant kan 

dempe denne effekten.   

 

Utbyggingen vil bidra til å fortette et sentralt område like ved barneskolen i Haugsbygd. 

Transformasjon og fortetting av sentrale arealer som ikke er i bruk, er i tråd med både 

nasjonale og kommunale strategier. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Planer under arbeid i området 

Det er ingen planer under arbeid i området. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Tor Thomassen Consult AS er forslagstiller.   

 

Se vedlagt kart for forslag til planavgrensning. Planområdet skal inkludere område for 

boligformål og veiformål. Den foreslåtte planavgrensningen baseres hovedsakelig på 

utstrekningen til eiendommen som ønskes utbygd. Omkringliggende veier er også inkludert 

for å ta høyde for eventuelle endringer og oppgraderinger i infrastrukturen som kan bli 

nødvendige i forbindelse med utbygging. Planområdet er på ca. 9 daa og omfatter 



hovedsakelig privat eiendom, men også noe kommunal eiendom langs fylkesvei 181, samt 

fylkesvei og kommunal vei. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 134/12 og deler av 133/92, 134/120, 2167/1 og 

134/8. Gnr/bnr 133/92 består delvis av kommunal vei i vestre del av planen. Forslagstiller har 

forespurt Ringerike kommune om kjøp av et areal som kommunen eier. Arealet er en smal 

stripe som ligger langs Hvalsveien med gnr/bnr 133/92. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Foreslåtte utbygging i planområdet er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel da tiltaket vil 

bidra til at det kan tilbys gode og varierte boligtilbud med variasjon i boligtype, størrelse, 

beliggenhet og pris. Utbyggingen vil skje i et av de prioriterte lokalsamfunna i kommunen.   

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

 

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

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 anses som prinsipiell siden det er handler om etablering av boligblokk i et 

område med eneboliger, delte eneboliger og terrassert bebyggelse, og kun en sammenlignbar 

boligblokk (Loeskollen) i Haugsbygd. I tillegg legges det opp til en høy utnyttingsgrad (45 % 

BYA). Derfor legges oppstartsaken fram for behandling i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og også i 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 skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

 

 

Jordlova 



Planforslaget medfører en omdisponering av tidligere dyrka areal på ca. 1,5 dekar. Arealet 

omgis av vei og boliger i alle retninger. Dette arealet er tidligere avklart i forbindelse med 

kommuneplanen (2007). 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagstiller blir fakturert 

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Forslagstiller skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det planlegges en tidlig kontakt og dialog med naboer. Utover dette kjenner ikke vi til at det 

er planlagt annen medvirkning utover høringene fastsatt i plan- og bygningsloven. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Blokkbebyggelse er i all hovedsak ikke en etablert type bebyggelse i Haugsbygd og det er 

grunnen til at oppstartsaken legges frem for politisk behandling. Rett nord for planområdet 

ligger boligblokkene på Loeskollen. De er de eneste boligblokkene som så langt er oppført i 

Haugsbygd. Her er det oppført to boligblokker med fire etasjer og parkeringskjeller. 

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å regulere området til boligformål med tilhørende 

veiformål. Haugsbygd er i dag hovedsakelig utbygd med eneboliger, delte eneboliger og 

terrassert bebyggelse. Det er tidligere regulert for blokkbebyggelse på Loeskollen, som eneste 

sted i Haugsbygd. I områdene rundt Haugsbygd er det overvekt av dyrka mark, og 

gjenværende skogområder vil kunne være viktige av rekreasjonshensyn. Reguleringen vil 

legge til rette for ca. 20 leiligheter og det gir en svært god utnyttelse av et meget sentralt, 

gjenværende byggeområde i Haugsbygd. Dette vil kunne redusere behovet for omdisponering 

av arealer i fremtiden. I tillegg til blokkene ønsker utbygger å etablere en ny tomt for 

oppføring av en ny enebolig. Dette bidrar til en variasjon av boligtilbud som er plassert nært 

sentrale funksjoner i Haugsbygd. 

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

Området som reguleres er bevokst med ung skog/kratt på et begrenset areal nord i 

planområdet. Midtre del av planområdet består av tidligere dyrket mark, som nå er en 

gjengrodd. Sør i planområdet er en stor eiendom bebygget med en enebolig. Eiendommen 

består av opparbeidet hage og naturtomt. Planområdet omkranses av vei og boligtomter, og 

vurderes å ha liten verdi som rekreasjonsområde. Ved befaring ble det ikke oppdaget noe 

som tydet på at området på noen måte blir brukt som turterreng eller til lek. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Adkomstvei til planområdet er via Løkenåsen og Øllajordet med avkjøring fra fylkesvei 181 

Hvalsveien. De delene av Løkenåsen og Øllajordet som er innenfor planområdet er kommunal 

vei. Vegvesenet oppfordret å flytte adkomst til eksisterende enebolig i planområdet fra 

Hvalsveien til Løkenåsen. Dette blir ivaretatt i reguleringen.  

 



Det er trolig behov for en oppgradering av VA-ledninger og en oppgradering av adkomsten 

langs Løkenåsen og Øllajordet. Det vil da kreves en utbyggingsavtale med kommunen.  

 

En trafikkanalyse skal vurdere følger for trafikkavvikling og arealdisponering samt 

trafikksikkerhet. For fotgjengere som skal krysse Hvalsveien der hvor Løkenåsen kommer ut 

er det i dag et opparbeidet opphøyet fotgjengerfelt. Strekningen ligger i sone med fartsgrense 

30 km/t og har fartsdempere. Det er ikke noe fortau i Øllajordet eller Løkenåsen innenfor 

planområdet. Siden antall boenheter vil øke i boligområdet kraftig i forbindelse med den type 

bebyggelse det planlegges for bør trafikksikkerhet for beboerne og spesielt barn vurderes 

nøye. Fortau kan være en løsning som bør legges til rette for i reguleringen. I reguleringen 

skal kryssgeometri samt frisiktsoner for bil og myke trafikanter ivaretas i henhold til krav fra 

Statens vegvesen.   

 

Planområdet ligger hovedsakelig utenfor støysone. Kun en smal stripe mellom eksisterende 

enebolig og Hvalsveien er markert med gul sone, dvs. over 55db.  

 

Forhold knyttet brann og redning må ivaretas. Blant annet så må brannvannskapasiteten 

utredes og testes og det må være plass til stigebil. Avstand mellom bygg må ivaretas. 

Utbygger må også planlegge å legge til rette for renovasjon. 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Landskapsbildet vil forandre seg noe for boligene som ligger nærmest planområdet i vest. 

Avhengig av endelig høyde, det er foreslått fire etasjer med en eventuell takterrasse, vil 

blokka bli synlig med 1-2 etasjer fra Hvalsveien. Enebolig på eiendom 132/448, og muligens 

tomannsboliger på eiendom 132/447 kan få begrenset utsikten sin. Blokkene vil bli godt 

synlige fra vest, men skråningen i bakkant kan dempe denne effekten. Det er gode solforhold 

og skråningen i østre del av planområdet gjør at det blir en ubetydelig skyggevirkning fra 

tiltaket. 

 

Universell utforming 

Rådmannen ser det som viktig at ny bebyggelse i området skal være i tråd med retningslinjer 

og krav om universell utforming. Rådmannen anbefaler at utbygger vurderer å bygge med 

livsløpsstandard, dvs. at det legges til rette for at man skal kunne bli boende i egen bolig 

gjennom største del av livet, uansett om man blir bevegelseshemmet og avhengig av rullestol. 

Dette kan bidra til å øke den aktuelle kjøpergruppen. 

 

Utearealer og lekearealer 

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode ute- og lekearealer i 

forbindelse med bebyggelsen. Disse skal ha en størrelse i tråd med gjeldende krav, og ellers 

være utformet med god kvalitet med tanke på sol- og vindforhold, plass til praktiske 

gjøremål, materialvalg, beplantning, overvannshåndtering og annet.  

 

Det er foreslått en høyere utnyttelse enn i den omkringliggende bebyggelsen. Rådmannen er 

positiv til dette blant annet under forutsetning at ute- og lekearealer håndteres på en god 

måte. Dette er nødvendig for å kunne oppnå gode kvaliteter ved eiendommene. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Forslaget ønsker å legge til rette for utbygging i et område som er sentralt lokalisert i forhold 

til kollektivtrafikk, og det er gang- og sykkelavstand til skole, butikk og andre tilbud i 



Haugsbygd. En høyere utnyttelse, og en fortetting av et sentralt og etablert boligområde kan 

bidra til å begrense klimagassutslipp pga. tilgang til og mulighet for å bruke andre 

transportmidler enn bil.   

 

Samlet vurdering 

Utfra en samlet vurdering er rådmann positiv til utviklingsplanene i planområdet. Selv om 

bygningstypen ikke er vanlig i området så vurderer rådmann tomta som egnet for planene i 

reguleringen. Blokkene berører i liten grad utsikt og sol- og skyggeforhold for naboer, og 

plasseringen anses innenfor avstander til viktige funksjoner som forsvarer denne type bygg i 

Haugsbygd. En slik fortetting i et eksisterende og sentralt beliggende boligområde kan også 

bidra til en begrensning av utbygging og oppstykking av store sammenhengende 

landbruksområder samt samle et eventuelt fremtidig utbedringsbehov av infrastruktur til 

mindre områder.   

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Dokumentasjon fra forslagsstiller 
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1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet 

☒ Bestillingsskjema for oppstartsmøte 

☒ Oversiktskart 

☒ Kartskisser / illustrasjoner 

 

2.  

a) Om planområdet og planinitiativet  

Planområdets beliggenhet: Gbnr 134/12, deler av 134/120 

Planområdets størrelse, ca daa: 5,6 

Dagens innhold og bruk: Kratt, skog og eng 

Historikk: Ingen kjent bruk utover gårdsareal.  

 

Forslagsstillers planinitiativ: Boligblokk nord på eiendommen, med adkomst fra 

Løkenåsen/Øllejordet. Forslagsstiller bruker boligblokka Loeskollen like i nærheten som 

referanse. Dette prosjektet tenkes å være mindre enn Loeskollen. Det er ønskelig å bygge en 

slik blokk fordi området er sentralt i Haug, nært skole.  

 

Eksisterende bolighus skal bevares på egen tomt, og dersom det er plass til det er det ønskelig 

å skille ut en boligtomt til helt sør i planområdet. Men det viktigste er at boligblokka får gode 

utearealer. Eksisterende garasje og stabbur må trolig flyttes nærmere eksisterende bolighus.  

 

Blokka vil bli vestvendt med verandaer for alle leiligheter. Nesten alle leilighetene vil bli 

gjennomgående. Det er ikke planlagt utgang direkte til Hvalsveien, men kanskje nødutganger. 

Det er ønskelig å anlegge boder i bakkant av bygget, inn i skråninga mot Hvalsveien (fv. 

181), øst for blokka. Dette vil imidlertid komme innafor Statens vegvesens (SVV) 

byggegrense (15 meter fra senterlinje vei). Forslagsstiller vil trolig forsøke å få tillatelse til 

dette fra SVV. Byggegrense mot kommunal vei ble ikke avklart i møtet.  

 

Forslagsstillers foreløpige snitt viser at blokka vil bli synlig med en eller to etasjer fra 

Hvalsveien. Nedenfra vil den bli godt synlig i landskapet, men skråninga i bakkant kan hjelpe 

noe på, slik at den ikke blir så dominerende.  

 

b) Tilbakemelding fra fagansvarlige i kommunen 

De fleste tema er omtalt under punkt 5.  

 

Brann og redning: Avstand mellom bygg må ivaretas. Det må settes av plass til stigebil, som 

har en rekkevidde på 15 meter. Trolig vil dette si at den kan stå maks 6 meter fra husvegg, 

Buttingsrud kommer tilbake med nøyaktige tall. Det er positivt at det er tilgang til alle 

leiligheter fra vest. Dekket for stigebilen bør helst være hardt, armert gress kan fungere. 

Brannvannskapasiteten må utredes og testes. Mulig tester fra Loeskollen kan brukes.  

 

 

3. Planstatus, planer i området 

Kommuneplanen 

☒ Arealformål: boligformål 

 

Reguleringsplaner  

☒ Planområdet er uregulert 

 



 

Planer under arbeid 

☒ Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til  

 

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid) 

☒ Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer  

 

 

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 

 

5. Konsekvenser - aktuelle 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. komme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget 

planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.  

 

Utvikling av by og lokalsamfunn 

☒ Rett lokalisering (ABC-modellen skal brukes for handel/næring/industri, se nettside) 

☒ Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.) (forslagsstiller er opptatt av at 

bebyggelsen skal tilpasses eksisterende, omkringliggende bebyggelse, for eksempel gjennom 

tiltak i fasaden, spesielt mot vest og sør) 

☒ Konsekvenser for naboer 

 

Landskap, natur og kulturmiljø 

☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 

☒ Naturmangfold, herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

☒ Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny) 

☒ Kulturminner og kulturmiljø 

☒ 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) 

☒ Radon 

☒ Skred (bratt, grunnforhold må undersøkes) 

 

Barn og unge 

☒ Barn og unges interesser (kjenner ikke til eksisterende bruk av tomta som lek- eller 

friluftsområde) 

☒ Skolevei 

☒ Lekearealer 

 

Teknisk infrastruktur 



 

☒ Energiløsninger 

☒ Vann og avløp (trolig dårlig kapasitet i ledninger sør for planlagt tiltak, dette må vurderes) 

☒ Overvannshåndtering (lokal overvannshåndtering for å unngå belastning på VA-anlegg) 

☒ Renovasjon, vurder nedgravd løsning 

 

Sosial infrastruktur 

☒ Skole (elevtall på Vang må undersøkes) 

☒ Barnehage 

 

Samferdsel 

☒ Veg/trafikk/adkomst (spesielt må standard på Løkenåsen og Øllejordet vurderes og krysset 

Løkenåsen/Hvalsveien) Etterskrift om kommunale standarder: Standard kjørebane er 5 meter 

og standard fortau er 2,5 meter. Det kan foreslås andre mål der dette er hensiktsmessig. Slike 

forslag vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

☒ Kollektivforbindelse (busstopp ved Vang skole) 

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet (skolevei (vurder økningen av barn som følge av 

tiltaket, forsøk å forutse forflytningsmønster innad i Haug), må være forberedt på forslag om 

å anlegge innkjøring til eksisterende bolig fra Løkenåsen i forbindelse med planarbeidet) 

☒ Parkering, herunder sykkelparkering 

 

Aktivitet for alle 

☒ Universell utforming 

☒ Friluftsliv 

☒ Sammenhengende gang- og sykkelnett 

 

Boligkvalitet 

☒ Antall og type boliger 

☒ Utearealer (kvalitet framfor kvantitet, mulig det kan ses i sammenheng med skolens 

utearealer, gode løsninger er viktigst) 

☒ Sol/skyggeanalyse 

 

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

At det på dette tidspunkt ikke ser ut til å komme krav om planprogram og KU, 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.  

 

7. Diverse avklaringer 

Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen? 

Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

☒ Ja, spesifiser: trolig behov for oppgradering av VA-ledninger, og mulig oppgradering av 

Løkenåsen/Øllejordet.  

 

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.  

☒ 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. (har fått noe oversendt, 

vurder om dette er godt nok (koter, eiendomsgrenser, bygg mv)) 

 

8. Plantype 

☒ Detaljregulering jf. pbl. § 12-3 

 

9. Medvirkning  

☒ Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser: kontakt med naboer på et 

tidlig tidspunkt, trolig før politisk oppstart.  

 

10. Anbefaling av oppstart 

☒ Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi: planforslaget er i tråd med kommuneplanen, 

og med plan for livskraftige lokalsamfunn. Lokaliseringa i Haug er svært sentral, og en slik 

effektiv utnyttelse er positivt. Referanseprosjektet Loeskollen har vist seg å fungere godt i 

Haug. Trolig er det marked for leiligheter i dette området.  

 

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, spesifiser begrunnelse: det 

er hittil kun bygget en blokk i Haug, og det må avgjøres politisk om det skal bygges flere av 

denne boligtypen. 

☒ Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak: 

materiale til oppstart, som må inneholde:  

- beskrivelse av prosjektet 

- kartskisse 

- forslag til avgrensing av planområdet 

- utredningstemaer, og gjerne en kort kommentar til disse 

- framdriftsplan 

- eventuelle illustrasjoner 

 

 

Kunngjøring og varsling 

☒ Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart 

 

12. Planavgrensning 

☒ Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i forhold til omkringliggende 

planer, veier, tomter osv. Planavgrensinga skal gå i senterlinja på fv. 181 (omfatter dermed 

kommunens eiendom øst for gbnr 134/12), langs eiendomsgrensa mellom 134/12 og 134/21 i 

nord og langs eiendomsgrensa vest og sør for Øllejordet/Løkenåsen, slik at veiarealene inngår 

i planforslaget.  



 

 

 

 

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 som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig 

orientert om dette, og bedt om å sende inn oppdatert materiale.  

Nettsidene ble ikke vist i møtet, forslagsstiller og fagkyndig oppfordres med dette til å gjøre 

seg kjent med nettsidene: http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planprosessen/ 

 

14. Gebyrer 

☐ Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens betalingsreglement, som ligger på 

kommunens nettside under Administrasjon → Betalingssatser.  

Det ble avtalt i møtet at dette legges ved referatet. 

 

15. Prosess og samarbeid underveis 

Det tas sikte på politisk oppstart i HMA 30. november. Materiale må da være klart innen 10. 

november. Fagkyndig og saksbehandler er enige om å ha en åpen dialog om 

plandokumentene fram mot politiske behandlinger.  

 

 

Vedlegg: 

1. Materiale innlevert til oppstartsmøtet 

2. Betalingssatser (fra side 24) 

 

 

Referent: Ingeborg Faller (ingeborg.faller@ringerike.kommune.no, 32 11 74 61) 
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1. Innledning

Vi viser til oppstartsmøtet 22.09.2015 der det ble bestemt at kommunen vil ha politisk behandling
av oppstarten av planarbeidet. Dette oppstartprogrammet presenterer tiltaket og premissene som
skal tas hensyn til.

Roar Jørgensen AS utfører planarbeidet for tomta på vegne av TT Consult AS,

Planområde er merket med grønn knapp på karte t. Adresse er Hvalsveien 159 i Haugsbygd, øst
for Hønefoss og har Gnr 134, Bnr. 12. Det er i dag oppført 1 stk enebolig, garasje hus/ anneks til
bolig og ett stabbur på eiendommen som har innkjøring via Hvalsveien. Eiendommen er
hjemmehørende i Vang valgkrets og Haug kirkesogn.

2. Hensikt
Reguleringen skal legge til rette for deling av eiendommen i 3 enheter.

Del 1 Avsatt areal for oppføring av 2 boligblokker
med felles garasjekjeller/boder og tekniske
rom. Adkomst fra Øllejordet – via
Løkenåsen og krysset
Fløytingen/Hvalsveien/Harehaugveien.
BTA Areal 3968,1m². Inkluder i arealet er
208m² som er forespurt om kjøp fra
Ringerike Kommune

Del 2 Eksisterende bolig med garasje og stabbur.
Forventet tomteareal 1100m² inkl andel ny
adkomst fra Løkenåsen.

Del 3 Ny boligtomt for etablering av enebolig med
garasje. Forventet tomteareal 740m² inkl.
andel av ny adkomst fra Løkenåsen.
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Målestokk 1:4000

3. TOMTA OG TILTAKET

3.1 Situasjonen
Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd, i nærområde til Vang Skole og Haugsbygd
Ungdomsskole. I umiddelbar næ rhet finnes også tre barnehager.

Adkomst til eiendommen går via Løkenåsen og Øllejordet – som begge er kommunale
veier. Løkenåsen er et boligfelt uten stadfeste t reguleringsplan. Tomt a er solrik, med gode
utsiktsforhold mot vest. Alle leiligheter vil få inngang og vestvendt te rrasser fra Øllejordet.

Nylig oppført tiltak; - boligblokkene på Loeskollen, med tilhørende reguleringsplan, er en
viktig referanse for tiltaket. Forskjellen på boligprosjektet i er at Loeskollen har adkomst
med inngang fra Hvalsveien, mens dette tiltaket har adkomst fra Øllejord et, og at trafikken
fra Hvalsveien vil bli liggende i bakkant av bebyggelsen. Dette gir minimalt med trafikkstøy
på terrasser og uteoppholdsarealer.
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3.2 Arealregnskap

Formål Areal i m² Sum areal i m² Sum areal i
m²

Del 1 Bolig 2244,9
LEK 824,6
PARKERI N G 281
VEI/ADKOMST 203,5
VEGETASJON 161,9
VEGETASJON 46,3 3762,2
Kjøp andel 134/12 206 3968,2

Del 2 Bolig inkl. ny vei fra
Løkenåsen

1101,0 1101,1

Del 3 Bolig inkl. ny vei fra
Løkenåsen

740,6 740,6

TOTAL TOMT 5809,9

Del 1 Boligblokker - utnytelse: TOMT = 3968,2m²
Planlagt grad av utnytting BYA = 45% inkl. parkering

Planlagt BRA:
Garasjekjeller/boder/teknisk BRA = 1220m²
1. etasje 6 leiligheter inkl. adkomst BRA = 650m²
2. etasje 6 leiligheter in kl. adkomst BRA = 650m²
3. etasje 6 leiligheter in kl. adkomst BRA = 650m²
4. etasje 4 leiligheter in kl. adkomst BRA = 550m²
Takplan Heishus/trapp BRA = 180

Totalt BRA = 3900m²

Del 2 Eksisterende enebolig – TOMT 1101m² inkl. andel vei
Planlagt grad av utnytting BYA = 35% inkl. parkering

Del 3 Ny tomt for enebolig/garasje –TOMT = 740m² inkl. andel vei
Planlagt grad av utnytting BYA = 35% inkl. parkering

Det er ønskelig å heve terrenget slik at to mten blir liggende plant med Hvalsveien, ref
høyde som dagens bolig under del 2. Uttak av masser fra garasjekje ller i boligblokkene,
forventes å kunne å bli benyttet til dette formålet.
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4. EKSISTEREN DE AREALPLANER

Tomta er ikke regulert, men er avsatt til boligformål i kommunepl anen. Den røde stipla linja
i kommuneplankartet symboliserer en mulig framtidig jernbanetunnel.
Etter en samtale med Ringerike Kommune v Ar eal og Byplankontoret får vi opplyst at
denne tunell ikke leng er er aktuell.

Utsnitt av kommuneplanen

skissert plangrense, 1:4000
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5. FORESLÅTT PLANGRENSE

Den foreslåtte plangrensa baseres hovedsake lig på utstrekninga til eiendommen som ønskes
utbygd. Mot omkringliggende veier er planområdet utvidet for å ta høyde for eventuelle endringer
og oppgraderinger i infrastrukturen som vil kunne bli nødvendige i forbindelse med utbygging av
eiendommen. Dette gjelder FV181 Fløytingen – Hvalsveien der de møter den kommunale veien
ned til Løkenåsen. I planområde er det også medtatt del av tomt til Ringerike Kommune, som er
forespurt om kjøp av. Planområdet er på nærmere 9 daa.

Gjeldende reguleringsplaner

plangrensa, 1:2000
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6. UTBYGGINGSTILTAK

6.1 Skissert tomtedisponering ihh til pkt 3.2 - Arealregnskap

DEL 1 Bolig

Del 2 Eks. bolig

Del 3 Ny boligtomt

Lekeområde

Parkering

Adkomst garasje/bolig

A - A Angivelse av snitt under
pkt 6.3

Skissert tomtedisponering iht arealregnskap under pkt. 3.2 GST 04.07.2017

6.2 Tiltaket
Tiltaket er to boligblokker med felles parke ringskjeller med garasje/boder/tekniske rom og
renovasjonsløsning, som ligger nord på eiendommen med tilk omst fra Løkenåsen
/Øllejordet i vest. Det planl agte tiltaket er en noe mindre utgave av Loeskollen, som ble
oppført for noen år tilbake der det også ble utarbeidet en separat reguleringsplan for
område.

Forventet størrelse på leiligheter vil variere fra ca 90 til 150m².

Boligblokka blir vestvendt med terrasser til alle leilighetene. Nesten alle leilighetene kan bli
gjennomgående. Det er ikke planl agt utgang direkte t il Hvalsveien. Tiltakshaver ser på
muligheter for å bygge boder under ba kkenivå i forkant av bygget.

Det er innsendt forespørsel til Statens V egvesen om å kunne etablere boder i bakkant for
å støtte opp skråningen opp mot Hvalsveien. Svar tilbake fra Statens Vegvesen sier at
byggegrense på 15m fra sent er vei må opprettholdes.

Forslagsstillers foreløpige snitt viser at blo kka vil bli synlig med en eller to etasjer fra
Hvalsveien, slik at den ikke fraviker mye fra dagens høyde på bebyggelsen i område.
Nedenfra vil den bli godt synlig i landskape t, men skråninga i bakkant vil dempe denne
effekten. Det tenkes at leiligheter i 4. et asje blir noe inntrukket men med mulighet for
takterrasse. Det forventes en takhøyde på max 2,600 innvendig.

Boligblokkene er ikke endelig planløst, kun grov t skissert, for å se hvordan det vil ta seg ut
på tomta.
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6.3 Snitt -Terrengoppriss

Skisse snitt gjennom tomta som viser høyden av det skisserte boligprosjektet. Ny enebolig er ikke inntegnet på
kommunens kart, men er antatt plassert og medtatt på denne skisse ut fra byggelinje og kotelinjer fra reg.kart 297 01
Idrettsanlegg Haugsbygd.

6.4 Situasjonsplan med inntegnet tiltak

Situasjonsplan for skissert boligprosjekt, GST



Oppstartprogram Dato: 28.06.17 Utgave nr.2

10 av 13

6.5 Boligblokker – skisse 3D

3D av skissert 2 boligblokker, GST

7. AKTUELLE UTREDNINGSTEMA

Planen vurderes ikke å få vesentlig virkning for miljø og samfunn, og faller dermed ikke inn under
forskriftens krav om konsekvensutredning. Kommuneadministrasjonen anser det likevel nødvendig
å utrede enkelte temaer noe mer omfattende.

7.1 Trafikk
Tiltaket er skissert med tilkomst fra Øllejordet via Løkenåsen. Vegvesenet oppfordret til flytting av
adkomst for eneboligen fra Hvalsveien til Løkenåsen noe som er vist på skisse 2017 06 19 under
pkt. 2. Dette vil bli ivaretatt i reguleringen.

Trafikkanalyse – enkel beregning av trafikktall – vurdere følger for trafikkavvikling og
arealdisponering samt trafikksikkerhet

Støyanalyse – vurdere konsekvenser og foreslå tiltak

Frisiktsoner for bil og myke trafikanter/gangfelt vil bli ivaretatt iht SSVs krav (Vegvesenet vil ha alle
frisiktsoner med innafor plangrensa - til senterlinja til fylkesvegen)

Kryssgeometri – geometrien i krysset med tanke på trafikkmengde, kjøretøy type og frisikt, vil bli
ivaretatt.

Trygg skolevei – Fotgjengere krysser Hvalsveien i allerede opparbeidet opphøyet fotgjengerfelt.
Strekningen ligger i sone med fartsgrense 30km/t og har fartsdempere.
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Bilde av kryss sett fra Harehaugveien mot lokalet Haugvang – Syd/Øst for planområdet. Bilde: Privat

Situasjon fra fotgjengerfeltet i sør som er opphevet. Tillatt kjørehastighet er 30kmt Bilde: Privat
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Bilde av krysset sett fra sør som inkluderer lokalet Haugvang, fotgjengerfelt og gangvei. Bilde: Privat

7.2 Landskapsbilde (nær- og fjernvirkning av tiltaket)
Tiltaket blir liggende i en skråning som vil ta av for høydevirkning.

7.3 Sol/skygge-forhold
Det er gode solforhold og skråninga gjør at det blir ubetydelig skyggevirkning fra tiltaket.

7.4 ROS-analyse
Risiko- og sårbarhetsanalyse blir utarbeidet i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer.

7.5 Støy
Behovet for støyutredning blir ivaretatt i den videre planprosessen.

7.6 Grunnforhold
Geoteknisk utredning eller grunnboringer vil vurderes i samråd med geoteknisk ekspertise. Det er
ikke registrert skredfare i planområdet.

8. ANDRE RELVANTE TEMA

Det er en rekke andre temaer som ansees relevante og som skal vurderes, ivaretas og gjøres rede
for i plansaken. Temaene omtales i planbeskrivelsen.

8.1 Vann- og avløp
Vann og avløp kan koples på kommunalt nett i umiddelbar nærhet, ref referat fra oppstartmøte pr.
22.09.2015

8.2 Lokal overvannshåndtering og grønnflatefaktor
Overvann prosjekteres og ivaretas ih t Ringerike Kommunes retningslinjer.

8.3 Naturmangfold
Det er ikke registrert rødlistearter, utvalgte naturtyper eller annet prioritert biomangfold i
planområdet.
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8.4 Radonsikring
Planområdet er karakterisert med moderat til lav aktsomhetsgrad for radon. Det er ikke alunskifer i
planområdet (dsb.no). Radonsikring vil håndteres i byggesak og etter reglene i TEK-10, og vil ikke
redegjøres nærmere for i planen.

8.5 Skredfare
Det er ikke registrert skred- eller flomfare i planområdet (skredatlas.nve.no, Norges geologiske
undersøkelser).

8.6 Gatebilde og materialvalg
Endelig materialvalg er ikke fastsatt, men det er øn skelig at tiltaket ivaretar eksisterende kvaliteter i
de tilliggende områder. Det vil gjøres rede for tiltakets estetiske virkning i planarbeidet.

8.7 Forurensning i grunnen
Det er ikke registrert grunnforurensning i planområdet (grunn.miljodirektoratet.no).

Det har heller ikke vært forurensende virksomhet i planområdet tidligere, og det ansees derfor ikke
nødvendig med en videre utredning av dette temaet.

8.8 Konsekvenser for Haug sentrum
Flere boliger sentralt i Haug vil få positive konsekvenser for tettstedet – det vil bidra til å skape et
mer levende og bærekraftig bygdesentrum.

8.9 Lekearealer, lekeplasser og utearealer
Det vil gjøres rede for lekearealer, lekepla sser og MUA-regnskap i planbeskrivelsen.

8.10 Grønnstruktur
Planen vil i svært liten grad resultere i nedbygging av grønnstruktur, da planområde pr. d.d. er
gjengrodd av buskas og ugress.

8.11 Skole- og barnehagekapasitet
Planområdet ligger i Haug skolekrets og sokner til Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole.
Det er flere barnehager i nærheten. Tiltaket antas ikke å utløse behov for kommunale investeringer
i sosial infrastruktur.

8.12 Universell utforming
Planen og tiltaket vil utformes etter gjeldende lover og forskrifter. På punkter som ikke direkte
omfattes av krav, vil prinsippet om universell utforming etterstrebes.

8.13 Kulturminner utforming
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet (miljøstatus.no)

9. OPPSU M M ERI N G
Med utgangspunkt i grunnlagsinformasjonen og intensjonene som det er gjort rede for i dette
dokumentet, synes konsekvens ene av utbyggingen i all hovedsak å være positive.
Utbyggingen vil bidra til å fortette et sentralt område, nær skoler, barnehager, kirke og et
nærhandlesenter, sentralt i Haugsbygd. Det er også svært gode bussforbindelser i området.
Transformasjon og fortetting av sentrale arealer som ikke er i bruk, er i tråd med både nasjonale og
kommunale strategier.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/9847-37   Arkiv: GNR 284/95  

 

 

Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Klage på godkjenning - Bygging av tilbygg til 

hytte 

 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til delegert vedtak, delegasjonssak nr: 

454/16, tidligere politisk saksfremlegg og vedtak i sak 77/16 og 19/17, til Fylkesmannenn i 

Buskeruds uttalelse i oversendt klagesak, datert 08.06.2017, til klage fra nabo, Hendrikus T. 

A. t'Hart og Mari-Anne Linnea Lien, mottatt 13.07.2017, til kommentar fra tiltakshaver, Ingrid 

Braaten, mottatt 15.08.2017 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra t'Hart og Lien tilsier at vedtaket i sak 

19/17 skal omgjøres. 

2. Ringerike kommunes vedtak opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

 

- Ingrid Braaten, Karjolveien 17, 3531 KROKKLEIVA 

- Mari-Anne Linnea Lien og Hendrikus T.A. t'Hart, Ådalsveien 537, 3525 HALLINGBY 

- Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at klage fra nabo, med anmodning om avslag av tiltaket i sin helhet, ikke 

tas til følge. Saken blir deretter å sende til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

For sakens bakgrunn vises det til saksfremlegg og protokoll til sak 77/16 - bygging av tilbygg, 

behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016 og til saksfremlegg i sak 

19/17 - klage på vilkår om riving og klage på godkjenning, behandlet i Hovedutvalg for miljø- 

og arealforvaltning 06.03.2017. I saksfremlegg til sak 77/16 skrev rådmannen følgende: "Det 

er søkt om tillatelse til flere mindre tiltak som er oppført på eiendommen gnr./bnr. 284/95. 

Tiltakene omfatter terrasse, do-rom og et lekehus som brukes til vedbod. I do-rommet vil det 



- 

brukes en utedoløsning som ikke utløser krav om utslippstillatelse. Tiltakene krever 

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5".  

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok 05.09.2016 å gi dispensasjon for bygging 

av terrasse, do-rom og vedbod på eiendommen gnr/bnr 284/95. Det ble samtidig stilt vilkår om 

riving av eksisterende utedo.  

 

06.03.2017 behandlet Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning klage fra tiltakshaver på 

vilkår om riving av utedo, samt klage fra nabo som går ut på at tiltaket ikke bør godkjennes i 

sin helhet. Hovedutvalget tok tiltakshavers klage til følge og frafalt vilkår om riving av utedo 

forutsatt at utedoen omgjøres til bod når ny toalettløsning er på plass. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen viser til saksfremlegg i sak 77/16 og saksfremlegg i sak 19/17 hvor det opplyses at 

deler av informasjonen i saken er unntatt offentlighet etter offentleglova § 13. Opplysningene 

som er unntatt offentlighet er i tidligere saksfremlegg vurdert å ikke være relevant for 

avgjørelse av saken. Det er også i grunnlaget for dette saksfremlegget dokumentasjon som er 

unntatt offentlighet og dermed ikke er vedlagt i saken. Relevante opplysninger i 

dokumentasjon unntatt offentlighet er referert i saksfremlegget. Opplysninger gitt i dette, og 

tidligere saksfremlegg vurderes å være tilstrekkelig for å behandle saken forsvarlig, rådmannen 

står fortsatt ved denne vurderingen. 

 

På bakgrunn av Hovedutvalgets vedtak i sak 19/17 ble det i brev, datert 10.03.2017, sendt 

melding om politisk vedtak til tiltkshaver Braaten og nabo Lien og t'Hart, til orientering. Saken 

ble deretter oversendt Fylkesmannen i Buskerud i eget brev 10.03.2017.  

 

Fylkesmannen i Buskerud uttalte seg i saken i brev datert 07.06.2017 hvor det ble vist til at 

Hovedutvalget i sak 19/17 fattet nytt enkeltvedtak i saken ved at tiltakshavers klage ble tatt til 

følge og vilkår om riving av utedo frafalt. Parter eller andre med rettslig klageinteresse skal ha 

adgang til å påklage vedtaket, kommunen hadde ikke gitt klageadgang på nytt enkeltvedtak i 

saken. Fylkesmannen kom derfor til at saken måtte returneres for videre behandling i 

kommunen. Partnene ble underrettet om klageadgang på Hovedutvalgets vedtak 06.03.2017 i 

brev, Melding om klageadgang politisk vedtak, som ble sendt 22.06.2017. 

 

Klage fra nabo Mari-Anne Linnea Lien og Hendrikus T.A. t'Hart; 

13.07.2017 mottok byggesaksavdelingen e-post med vedlagt klage fra nabo, klagen er rettidig 

fremsatt. Slik rådmannen oppfatter klagen er den primære anførelsen at tiltakene det er søkt 

om skal avslås i sin helhet. Begrunnelsen for den primære anførelsen er at hytten ifølge Lien og 

t'Hart fortsatt benyttes som helårsbolig. Videre oppfattes det som at det foreligger et 

subsidiært krav fra klager om at utedo må rives. Begrunnelsen for kravet er at vedbod ikke 

brukes til oppbevaring av ved, at utedoen ikke har tilstrekkelig størrelse til lagring, at det ikke 

er nødvendig med oppbevaring av hageutstyr og at utedoen er skjemmende. 

 

Orientering om klage, med kopi av klagen, ble oversendt tiltakshaver i brev datert 28.07.2017. 

På grunn av ferieavvikling ble det satt frist til 25.08.2017 for å komme med kommentar. 

 

Kommentar fra tiltakshaver til klage fra nabo: 

Kommentar til klage fra nabo ble mottatt som vedlegg i e-post 15.08.2017. Tiltakshaver 

kommenterer her blant annet at hun ikke bor på hytten.  



- 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er behandlet politisk av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i sak 77/16, 

05.09.2016. På bakgrunn av Hovedutvalgets vedtak ble det i delegasjonssak 454/16, datert 

23.09.2016, gitt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 og det ble gitt 

tillatelse til bygging av tilbygg.  

 

Etter klage fra nabo og tiltakshaver ble saken igjen behandlet politisk av Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning i sak 19/17, 06.03.2017. 

 

For øvrig vises det til tidligere saksfremlegg i sak 77/16 hvor rådmannen skrev:" Rådmannen 

har ikke funnet tidligere behandlinger og vedtak som anses relevante for denne saken, da den 

anses å være av lokal karakter". 

  

Forholdet til overordnede planer 

Det vises til saksfremlegg i sak 77/16 hvor rådmannen skrev: "Det er ingen reguleringsplan 

for området, og eiendommen reguleres dermed av kommuneplanen. I kommuneplanen er 

området markert som LNF-område.  

 

Etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1 andre ledd fremgår det at «Oppføring av ny bolig- 

eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av slik bebyggelse, samt 

fradeling til slikt formål.».  

 

Det er også en veiledende tekst til kommuneplanbestemmelsene, denne er ikke juridisk 

bindende men gir nyttig veiledning til hvordan bestemmelsene skal forstås. Her fremgår det at 

«Dersom det gis dispensasjon for å utvide hytter, skal ikke samlet størrelse bli større enn 

totalt 100 m2 T-BYA. Maksimal størrelse for frittliggende uthus er på inntil 20 m2 T-BYA.»  

 

Fritidsboligen befinner seg i underkant av 60 meter fra strandlinjen ved Sperillen, og 

kommuneplanbestemmelsen § 5 om byggeforbud i 100m-sonen fra vassdrag kommer også til 

anvendelse. I den veiledende teksten til bestemmelsene står det at «Dersom det gis 

dispensasjon i områder langs vann og vassdrag for å utvide hytter, skal total hyttestørrelse 

etter utvidelsen ikke blir større enn 50 m2 T-BYA, og tilsvarende vedrørende uthus på inntil 

10 m2 T-BYA»". 

 

Juridiske forhold  

Det vises til rådmannens vurdering i sak 77/16: " Det er søkt om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5.  

 

For å gi dispensasjon kreves det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, ikke 

«blir vesentlig tilsidesatt» og at «fordelene ved å gi dispensasjon [er] klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering», jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

Hensynene bak kommneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 er å verne om landskaps-, natur- og 

friluftsverdiene. I 100 m-beltet har man særlig strenge regler for å sikre allmennhetens 

tilgang til vannet, og de spesielle friluftsverdiene som finnes her". 

 

Alternative løsninger 



- 

Rådmannen finner ikke å anbefale alternative løsninger i saken. Det foreligger motstridende 

partsinteresser i saken og omgjøring av tidligere vedtak vil føre til ytterligere forsinkelse. 

Dersom Hovedutvalget kunne tenke seg å gjøre endringer i tidligere vedtak, er det rådmannens 

anbefaling at forslag til endringer oversendes som merknader til Fylkesmannen i Buskerud i 

forbindelse med oversendelse av klagesak til endelig avgjørelse.  

 

Rådmannens vurdering 

Det er i denne saken klaget på godkjenning av tiltak. Rådmannen vil først svare på naboenes 

merknader når det gjelder primær anførsel om avslag på søknad om tiltak fordi hytten benyttes 

som helårsbolig. Nabo har i klagen pekt på ulike forhold rundt bruk av hytten til støtte for sitt 

syn om at hytten ikke benyttes som fritidsbolig men som helårsbolig. Tiltakshaver har i sin 

kommentar til klage tilbakevist at hytten benyttes som bolig.  

 

Rådmannen har tidligere i saksfremlegg 19/17 skrevet følgende om naboens anmerkning rundt 

bruk av fritidseiendommen: "Når det gjelder klage fra nabo hvor det anføres at "søknaden 

burde avslås i sin helhet fordi bruken av hytta ikke er i overenstemmelse med bruk av 

fritidseiendom", vises det til saksfremlegg i sak 77/16 hvor det presiseres "at man ikke har 

mulighet til å avslå en søknad alene fordi man mistenker at det senere vil foregå ulovlig bruk 

av eiendommen". Rådmannen står ved sin vurdering i saksfremlegg i sak 77/16 vedrørende 

eventuell ulovlig bruk av fritidseiendom som bolig hvor det blant annet er vist til at "man ikke 

har mulighet til å avslå en søknad alene fordi man mistenker at det senere vil foregå ulovlig 

bruk av eiendommen" og at "Rådmannen er enig i nabo Hart om at det er uheldig å 

godkjenne tiltak på en eiendom som brukes ulovlig som bolig. Slik saken står nå har 

imidlertid Braaten fremlagt leiekontrakt som hennes bevis på at hun ikke lenger bor på 

eiendom med gnr/bnr 284/95. Hverken Braaten eller Taher er lenger bostedsregistrert i 

Ådalsveien 539. Rådmannen ser det slik at man ikke bør avvise søknaden med begrunnelse at 

hytta brukes ulovlig som bolig, uten å ha klare bevis for dette". Slik rådmannen ser saken, har 

det ikke skjedd noen endring i situasjonen fra forrige saksfremlegg da ingen er oppført med 

folkeregistrert adresse på eiendommen gnr/bnr 284/95". Rådmannen står fortsatt ved de 

vurderingene som tidligere er gjort i saken. 

 

Når det gjelder naboens subsidiære krav om riving av utedo er det anført til støtte for kravet 

blant annet at vedbod ikke brukes til oppbevaring av ved men som lager og at utedo ikke har 

tilstrekkelig plass til lagring av ulike ting som ligger på tomten. Tiltakshaver har ikke 

kommentert krav om riving i sin kommentar til klagen. Rådmannen ser at en utedo på ca. 2 m² 

ikke gir stor lagringsplass til f.eks. dekk, gressklipper og annet som nevnes i klagen. Det vises 

ellers til vurderingen i sak 19/17, hvor rådmannen skrev: "Etter ny gjennomgang av saken, 

finner rådmannen at vilkår om riving av eksisterende utedo bør frafalles. Tiltakshaver har 

behov for lagringsplass ut over frittstående vedbod på 5,8 m² og vil avslutte bruken av 

eksisterende utedo når ny toalettløsning er på plass. Det vurderes at eksisterende utedo har 

liten betydning når det gjelder LNF-verdiene i området. Sammenlignet med bebyggelsen på 

nærliggende eiendommer har aktuell eiendom lite bebyggelse og det vurderes at eksisterende 

utedo har liten virkning for området når det gjelder grad av privatisering. Bygningen er i dag 

plassert ca. 6 m fra nabogrense og nabo har to bygg registrert som garasjeuthus/anneks mot 

eiendommen gnr/bnr 284/95. Å tillate tiltakshaver å beholde bygningen vurderes dermed ikke 

å virke sjenerende med hensyn til nabo. At bygning til eksisterende utedo beholdes og 

omgjøres til bod ses heller ikke å ha negative konsekvenser for miljø, øvrige naboer, sikkerhet 

og tilgjengelighet. Rådmannen forutsetter at eksisterende utedo avsluttes og omgjøres til bod 



- 

når ny toalettløsning er på plass". Rådmannen står ved vurdering i saksfremlegg 19/17 og 

finner ikke grunn til å endre vedtaket når det gjelder å frafalle krav om riving av utedo. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er fremkommet nye momenter av betydning i saken, som tilsier 

at vedtaket i sak 19/17 bør endres. Den samlede vurderingen er etter dette at klagen ikke bør 

tas til følge og Hovedutvalget anbefales å opprettholde vedtak i sak 19/17. 

 

Vedlegg 

Dokumenter merket * er vedlagt til saksfremlegget. 

 

*Søknad uten ansvar - Bygging av tibygg (15/9847-1) 

- Søknad om dispensasjon 

- Nye planer 

- Nåværende forhold 

- Nabovarsel 

*Tegninger 

*Situasjonsplan 

 

*Kartutsnitt kommuneplan 

 

*Saksfremlegg, 77/16: Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Bygging av tilbygg (15/9847-13) 

- Plantegninger 

- Bilder, e-skatt 

- Situasjonsplan 

 

*Saksprotokoll, 77/16: Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Bygging av tilbygg (15/9847-15) 

 

*Søknad uten ansvar - Bygging av tilbygg - Dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 

2.1 og § 5, byggeforbud (15/9847-17) 

 

*Saksfremlegg, 19/17: Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Klage på vilkår om riving og klage 

på godkjenning - Bygging av tilbygg (15/9847-25) 

- Søknad uten ansvar - bygging av tilbygg 

- Plantegninger og fasadetegninger 

- Situasjonsplan 

- Kartutsnitt kommuneplan 

- Saksfremlegg sak 77/16 

- Saksrotokoll sak 77/16 

- Melding om politisk vedtak 

- Klage på vedtak - bygging av tilbygg 

- Vedrørende klage 

 

*Saksprotokoll, 19/17: Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Klage på vilkår om riving og klage 

på godkjenning - Bygging av tilbygg (15/9847-28) 

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2017 

 

 Tore Isaksen 



- 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Weber 
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Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan?

Er det behov for tillatelse/samtykkelutlalelse fra annen myndighet?

Hvis ia, sa oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandlilns, jf.pbl $ 21-7 andre ledd

Nabovarsling, if. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankeü 5154, 5155, 5156).

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? f] ," Kl f.fei

E
Ja

Ja

Nei

Nêi

Hvis nei på alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at lullstendig søknad er mottatt i kommunen

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven $ 2&2

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen,

Vis beregning av ev

5e sg€t uecl/eVg

Dokid:
1 51 1 8565
(1 5te847-1 )
Søknad om

Minste avstand til nabogrense

Minste avstand til annen bygning

Minste avstand til midten av vei

^ lek&ihae/u<dbod
m -/,,-
m Dette skal vises oå situasionsolanen0

Søknaden gjelder

2Ð4
Gnr. I I Festenr, I Seksjonsnr.

. qi
Bygningsnr. lBotignr. lKommune

Eiendom/
byggested Adresse

Ëaalsveferu 539 35 ZS H Al;^tN6, B'i
I Poststed Postnr.

Tilbygg < 50 m2 | X fritttigg"nde bygning (ikke boligformål) < 70 rri'¿

Antennesystem (sAK1o S 31 e)

Driftsbygning ilandbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m2, jf. pbl S 20-2 bokstav b) og SAK10 $ 3-2

Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)

Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet)

-lnnn"t
Riving av tiltak som nevnt ¡ SAK10 &1

Mindre tihak til bebygd e¡endom, pil S 2e2 bokstav a) og SAK10 S +1

Skilvreklame (SAK10 S 3-1 d)

Tiltakets art

lBeskr¡v
Pranlagtbruldformål ia n Cf 1 1 û lrnn/1 ðl.l

Arsalrl¡sponêr¡ng

Planstatus
mv.

Sett kryss br gjeldende plan

-l Arealdel av kommuneplan l-l Reguleringsplan I Bebyggelsesplan

Navn på plan

Areal
BYAeks¡slerende ¡ BYAnylt Sum BYA BFAeksisterende lBRAnytt Sum BFA Tornteareal

Grad av
utnytting

I

Vsdl€gg nr.

o-Hvis ja, må avklaring medberørt rettighetshaver være dokumentert

ff , " X| r.r"rKan høyspent kraftlinie være i konflikt med tiltaket?

V€dlegg nr.

o-

Plassering
av liltaket

Kan vann og avløpssledninger være i konfliK med tiltaket?

må avklaring med berørt rettighetshavervære dokumentert

Xlru"iJa

Hvis

't

a,6Avstand



Krav t¡l byggegrunn (pbl S 28-1)

Flom

(TE Klo S 7-2)

I stal

F
byggverket plasseres ¡ llomutsatt område?

Vedlegg nr.
Nei Ja

Skred

(TEK10 S 7-3)

I stat

F
byggverket plasseres i skredutsatt områd6?

Vedlegg nr
Nei Ja

Andre natur-
og miliøforhold
(pbl S 2B-1 )

I Forelþger

þr.r"i

det vesenü¡g ulempe som fdge av natur- og miljt'forflold?

l-l .la Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak ivedlegg
Vedlegg nr.

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst

vegloven

ss 4G43
pbl $ 27-4

Gir tiltaket nylendret
adkomst

]r" Xru"¡
S nir<svegifylkesveg
--l

Kommunal veg

-l Privat veg

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og apen for alminnelig ferdsel:

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjør¡ngstillatelse gitt?

Ja

Ja

Er vegrett sikret ved tinglyst erklaeringz f-l . Ja |-l

Nei

Nei

Nei

Overvann Takvann/overvann føres til: |:-l Avbpssystem l=lterreng

Feltene 'Vannforsyning' og 'Avløp' skal kun lylles ut dersom søknaden gjelder driftsbygning i landbruket eiler midlefrídige t¡ltak

Vann-
forsyning
pbl $$ 27-1,
27-3

Tilknytning itorhold til tomta

_l
Rnnen privat vannforsyning, innlagt vann*_l
Rnn"n privat vannforsyning, ikke innlagt vann*

Dersom vanntilførsel forutsettertilknytning til annen privat ledn¡ng eller l-l ¡¿
krysser annens grunn, foreligger rettighet ved t¡nglyst erklæring? L-l

-l ofrenttig vannverk Privat vannverk* 'Beskr¡v

Nei

Avløp
pbl $$ 27-2,
27-3

T¡lknytning iforhold til tomta_l
Oftentl¡g avløpsanlegg

_l
privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett?

Foreligger utslippst¡llatelse?

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytn¡ng til annen prival ledning
eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved linglyst erklæring?

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Vedless

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr.fra-til lkk6
relevant

Dispensasjonssøknader/¡nnvilget dispensasjon B
Á
I

Kvittering for nabovarsel/Opplysninger g¡tt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til
nabomerknader c | -2
S¡tuasjonsplan/avkjøringsplan D I /
Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende) E ßttl - ß/ (,

Tegninger plan, snitt, fasade (ny) E i?)1 - ß2t.
Uttalelse/vedtak lra annen myndighet SAK10, S 6-2

Andre vedlegg o

Erklærinq og underskrift

Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gilt tillatelse.

Navn

. 7nr: nd 'ßran/øn Telefon (dagrtid) Mobiltelefon

9 t 69 0(t67
Adresse ^/

Ãrl-ãl<¡ trrrn 571
Postnr. I Postsled

, 1 525 H lr, l. , r /vGßv
Dato lUnderskift

Jnort¿d r, rà¿¿tørn
'-ing-b. " 2 @on ln e, Ðo

Gientas med blokkbokstaver

i N C^PtD B P AÅïtr^/
Eventuelt organisas¡onsnr.
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Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9847-13   Arkiv: GNR 284/95  

 

GNR/BNR 284/95 - ÅDALSVEIEN 539 - BYGGING AV 

TILBYGG 
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon for bygging 

av terrasse, do-rom og vedbod på eiendom med gnr/bnr 294/95, til nabomerknad fra 

Hendrikus T. A. Hart og Mari-Anne Linnea Lien og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak kommuneplanbestemmelsens §§ 2.1 og 5 

ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at tiltaket ikke medfører vesentlige ulemper for 

hensynet til landskaps-, natur- og friluftsverdiene langs Sperillen. Hovedkomiteen 

viser til at tiltakene er typiske for fritidseiendommer, og er egnet til å sikre forsvarlig 

bruk av hytta. Hovedkomiteen vurderer det slik at fordelene er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i nabomerknad fra Hart og Lien tilsier at 

søknaden ikke bør godkjennes. 

3. Et vilkår for godkjenningen av dispensasjonssøknaden er at eksisterende utedo rives. 

Dette forutsettes utført innen tre måneder etter at endelig vedtak foreligger. 

4. Søknaden godkjennes i prinsippet. 

5. Rådmannen sørger for videre oppfølging av mulig ulovlig bruk av 

fritidseiendommen som bolig, samt eventuelt å gi pålegg dersom utedoen ikke er 

fjernet innen tre måneder etter at endelig vedtak foreligger. 

6. Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes: 

- Ingrid Braaten, Karjolveien 17, 3531 KROKKLEIVA 

- Mari-Anne Linnea Lien, Ådalsveien 537, 3525 HALLINGBY 

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at søknaden om dispensasjon for bygging av terrasse, do-rom og 

vedbod godkjennes, og at ansvar for mulig ulovlig bruk av eiendommen delegeres til 

rådmannen. 

 

Innledning / bakgrunn 



Det er søkt om tillatelse til flere mindre tiltak som er oppført på eiendommen gnr./bnr. 

284/95. Tiltakene omfatter terrasse, do-rom og et lekehus som brukes til vedbod. I do-

rommet vil det brukes en utedoløsning som ikke utløser krav om utslippstillatelse. Tiltakene 

krever dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen bemerker innledningsvis at deler av informasjonen i denne saken er unntatt 

offentlighet etter offentleglova § 13. Dokumentene som refereres i dette saksframlegget er 

dermed ikke vedlegg til saken. Relevante opplysninger er referert i dette saksframlegget. 

Ingen opplysninger som er unntatt offentlighet anses å være relevante for avgjørelsen av 

denne saken. Etter rådmannens vurdering gjenspeiler opplysningene gitt i dette 

saksfremlegget sakens innhold og er tilstrekkelige for å behandle saken på en forsvarlig 

måte. 

 

Byggesøknad 

Den 30. november 2015 mottok kommunen en byggesøknad for terrasse, do-rom og vedbod 

på eiendom gnr/bnr 284/95. Deler av omsøkte tiltak er allerede utført. Sammen med 

byggesøknaden ble det søkt om dispensasjon. Dispensasjonssøknaden er mangelfullt utfylt, 

men det fremkommer hva det søkes dispensasjon for å bygge. 

 

Av vedlegg til byggesøknaden fremgår det at følgende er oppført og godkjent på 

eiendommen: 

- Hytte: 55,7 m
2
 

- Veranda (med takoverbygg): 7,5 m
2
 

- Veranda (uten takoverbygg): 8,3 m
2
 

- Inngangsplatå: 6,1 m
2
 

Totalt gir dette et bebygd areal på 77,6 m
2
 

 

Omsøkte tiltak vil medføre disse arealendringene. Tiltaket er delvis utført: 

- Veranda (med takoverbygg) bygges inn i hytta: 7,5 m
2
 

- Ny veranda: 22 m
2
 

- Nytt do-rom: 1,8 m
2
 

- Deler av gammel terrasse bygges inn som ny entré: 6,1 m
2
 

- Frittstående vedbod: 5,8 m
2
 

 

Totalt gir dette et bebygd areal på 100,8 m
2
 etter tiltakene. 

 

Nabomerknad fra Hendrikus T. A. Hart 

Hart er gift med Mari-Anne Linne Lien, som er hjemmelshaver på naboeeiendommen med 

gnr. 284 bnr. 38/40/70, og kom med en nabomerknad på hennes vegne. I følge 

nabomerknaden gjelder den først og fremst at det ikke er søkt om bruksendring fra 

fritidseiendom til bolig, da det i følge Hart pågår ulovlig bruk av eiendommen som bolig. 

Hart reagerer på at det ikke er søkt om bruksendring før det søkes om byggetiltak på 

eiendommen. 

 

Slik Hart ser det bør ikke kommunen godkjenne noen byggetiltak på eiendommen så lenge 

den faktiske bruken ikke er lovlig, da utbyggingen det søkes om vil legge ytterligere til rette 

for den ulovlige bruken. Videre stilles det spørsmål ved om endringene er i tråd med 

restriksjonene på utnyttingsgrad av eiendommen, og om eksisterende utedo på eiendommen 



planlegges revet i forbindelse med bygging av nytt do-rom. Han påpeker også at Braaten 

holder duer på eiendommen sin, noe han mener er bevis for at de bruker det som bolig. 

 

Foreløpig svar fra kommunen 

Kommunen sendte den 2. desember 2015 et foreløpig svar der de etterlyste redegjørelse for 

nåværende bruk av hytta og en nærmere forklaring på om man planla en toalettløsning i do-

rommet som krevde utslippstillatelse. 

 

Braaten besvarte dette brevet, og presiserte at hun vil sette inn et tørrklosett. 

 

Ulovlig bruk som bolig 

Store deler av saksdokumentene omhandler hvorvidt fritidseiendommen brukes ulovlig som 

bolig. Etter tips fra Hart, sendte kommunen et brev til Ingrid Braaten der hun ble bedt om å 

redegjøre for bruken av hytta, kommunen informerte også om at bruk som bolig var ulovlig 

uten søknad og godkjenning av bruksendring. 

 

Ingrid Braaten skrev i svar til kommunen at hun tidligere har brukt hytta som bolig, men at 

dette var en midlertidig løsning og at hun flyttet derfra etter at kommunen gjorde klart for 

henne at bruken som bolig var ulovlig. Tidligere har også Mohammed M. K. Taher vært 

registrert med bostedsadresse på eiendommen. 

 

I brev 10. mars 2016 opplyser Braaten om at hverken hun eller Taher lenger bor på 

fritidseiendommen. Den 1. februar 2016, flyttet de til Karjolveien 17.. Braaten har fremlagt 

leiekontrakt som bevis på flyttingen. Braaten og Taher er ikke lenger registrert med 

bostedsadresse på fritidseiendommen. 

 

I mail datert 5. april 2016 opprettholder Hart sin nabomerknad om at kommunen ikke bør 

godkjenne byggetiltak som legger til rette for ulovlig bruk av hytteeiendommen. Han sier 

videre at Braaten har ny bostedsadresse hos en slektning i Krokkleiva og at Taher ikke har 

noen adresse. De mener derfor at dette er en pro forma-endring av adresse for å få 

gjennomslag for en del omfattende utbygginger. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er ingen reguleringsplan for området, og eiendommen reguleres dermed av 

kommuneplanen. I kommuneplanen er området markert som LNF-område. 

 

Etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1 andre ledd fremgår det at «Oppføring av ny bolig- 

eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av 

slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.». 

 

Det er også en veiledende tekst til kommuneplanbestemmelsene, denne er ikke juridisk 

bindende men gir nyttig veiledning til hvordan bestemmelsene skal forstås. Her fremgår det 

at «Dersom det gis dispensasjon for å utvide hytter, skal ikke samlet størrelse bli større enn 

totalt 100 m
2
 T-BYA. Maksimal størrelse for frittliggende uthus er på inntil 20 m

2
 T-BYA.» 

 

Fritidsboligen befinner seg i underkant av 60 meter fra strandlinjen ved Sperillen, og 

kommuneplanbestemmelsen § 5 om byggeforbud i 100m-sonen fra vassdrag kommer også 

til anvendelse. I den veiledende teksten til bestemmelsene står det at «Dersom det gis 

dispensasjon i områder langs vann og vassdrag for å utvide hytter, skal total 



hyttestørrelse etter utvidelsen ikke blir større enn 50 m
2

 T-BYA, og tilsvarende vedrørende 

uthus på inntil 10 m
2

 T-BYA». 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5.  

 

For å gi dispensasjon kreves det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, ikke 

«blir vesentlig tilsidesatt» og at «fordelene ved å gi dispensasjon [er] klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering», jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

Hensynene bak kommneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 er å verne om landskaps-, natur- og 

friluftsverdiene. I 100 m-beltet har man særlig strenge regler for å sikre allmennhetens 

tilgang til vannet, og de spesielle friluftsverdiene som finnes her. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen har ikke funnet tidligere behandlinger og vedtak som anses relevante for denne 

saken, da den anses å være av lokal karakter. 

  

Økonomiske forhold 
Rådmannen kan ikke se at tiltaket eller kommunens oppfølging av saken har direkte økonomiske 

konsekvenser for kommunen. Saksbehandlingsgebyr og lignende kommer som inntekt til 

kommunen. Kommunen har informert søker om at det tas gebyr også i avslagssaker. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for høring eller lignende for å avgjøre denne saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon for bygging 

av terrasse, do-rom og vedbod på eiendom med gnr/bnr 294/95, til nabomerknad fra 

Hendrikus T. A. Hart og Mari-Anne Linnea Lien og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak kommuneplanbestemmelsens §§ 2.1 og 5 

blir vesentlig tilsidesatt, og at tiltaket medfører vesentlige ulemper for hensynet til 

landskaps-, natur- og friluftsverdiene langs Sperillen. Hovedkomiteen viser til at 

tiltakene vil legge ytterligere til rette for ulovlig bruk av fritidseiendommen som 

bolig. Hovedkomiteen vurderer det slik at fordelene ikke er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

2. Søknaden avslås med henvisning til plan- og bygningsloven § 19-2. 

3. Rådmannen følger videre opp mulig ulovlig bruk av fritidseiendommen som bolig, 

samt pålegger tilbakeføring og riving av allerede utførte tiltak på eiendommen. 

4. Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

 

 
Alternativ argumentasjon 

Hovedkomiteen kan velge å legge vekt på innholdet i merknaden fra Hart og Lien, og 

vurdere det slik at dersom man godkjenner tiltakene, vil det legge ytterligere til rette for 

ulovlig bruk av eiendommen. Videre kan hovedkomiteen legge vekt på at hytta allerede er 



større enn maksimalt tillatt BYA etter kommuneplanbestemmelsen § 5, og at en ytterligere 

påbygging vil være uheldig for LNF-verdiene i 100m-beltet langs Sperillen. 

 

Alternativ 2 

Hovedkomiteen utsetter saken for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kan ikke se at saken berører spørsmål som vil ha prinsipiell betydning. 

 

Rådmannens vurdering 

Innledningsvis vil rådmannen presisere at man ikke har mulighet til å avslå en søknad alene 

fordi man mistenker at det senere vil foregå ulovlig bruk av eiendommen. 

 

Rådmannen har sett at selve dispensasjonssøknaden ikke er begrunnet i særlig grad. 

Dispensasjonssøknaden er imidlertid begrunnet gjennom den øvrige korrespondanse. 

Rådmannen beklager at Braaten ikke har fått tilstrekkelig informasjon fra kommunen om 

kravet om begrunnet dispensasjonssøknad, og ut fra øvrig korrespondanse i saken, trekker vi 

ut at Braaten har anført disse grunnene for å innvilge dispensasjon: 

 

Det er lite lagerplass på hytta, og en vedbod og et større inngangsparti vil lette lagringen av 

ved og diverse utstyr. Et nytt do-rom vil erstatte en gammel utedo på eiendommen, og bedre 

toalettforholdene på hytta betraktelig, slik at det fra et miljøperspektiv blir en sikrere løsning 

enn nåværende utedo. Terrassen som tidligere var på hytta var av så dårlig forfatning at den 

måtte rives. I forbindelse med gjenoppbygging ble den utvidet litt for å lage en terrasse med 

mer hensiktsmessig plassering og størrelse i forhold til bruken av hytta. 

 

Rådmannen vurderer det slik at tiltakene det søkes om er ganske alminnelige tiltak på en 

fritidseiendom. Tilstrekkelig lagringsplass for utstyr, ved og lignende er naturlig å ville 

tilrettelegge for på en hytteeiendom. Heller ikke en utvidelse av terrassen med innbygging 

av et inngangsparti er endelige bevis for at hytta brukes til bolig. Det er uklart for 

rådmannen om Braaten for tiden har duer eller annen fugl på eiendommen, men rådmannen 

kan ikke se at dette er avgjørende for vurderingen av om hytta brukes som bolig. 

 

Rådmannen er enig i nabo Hart om at det er uheldig å godkjenne tiltak på en eiendom som 

brukes ulovlig som bolig. Slik saken står nå har imidlertid Braaten fremlagt leiekontrakt som 

hennes bevis på at hun ikke lenger bor på eiendom med gnr/bnr. 284/95. Hverken Braaten 

eller Taher er lenger bostedsregistrert i Ådalsveien 539. Rådmannen ser det slik at man ikke 

bør avvise søknaden med begrunnelse at hytta brukes ulovlig som bolig, uten å ha klare 

bevis for dette. Rådmannen vurderer det som mer hensiktsmessig at HMA ber 

administrasjonen følge opp mulig ulovlig bruk, og ilegger eventuelt nødvendige sanksjoner 

for å stoppe eventuell ulovlig bruk som bolig. 

 

Når det gjelder selve dispensasjonssøknaden ser rådmannen at hytta allerede er større enn 

begrensningen på maksimalt 50 m
2
 T-BYA etter veiledningen til 

kommuneplanbestemmelsen § 5. Imidlertid vurderer rådmannen det slik at da E16 ligger 

som en barriere mellom hytteeiendommen og strandsonen, gjør ikke de særlige hensynene 

om å sikre allmennheten fri ferdsel i strandsonen seg gjeldende i denne saken. Rådmannen 

finner dermed at de veiledende maksimalgrensene for BYA bør kunne fravikes i denne 

saken. 



 

Kommuneplanbestemmelsen § 2.1 setter maksimal BYA for hytter til 100 m
2
, i tillegg til 

uthus på inntil 20 m
2
 BYA. Etter utbyggingen vil hytta være på 95 m

2
 BYA, med et 

frittliggende uthus på 5,8 m
2
 BYA, altså innenfor de veiledende retningslinjene i § 2.1. 

 

Etter plan- og bygningsloven § 19-2 kan det gis dispensasjon dersom fordelene ved å 

innvilge dispensasjonen er «klart større enn ulempene etter en samlet vurdering» og formålet 

bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir «vesentlig tilsidesatt». 

 

Etter rådmannens vurdering er dette et område hvor friluftsverdier ikke gjør seg gjeldende i 

særlig grad. Eiendommen ligger i nær tilknytning til en rekke bolighus, og det er så vidt 

rådmannen kan se ingen turstier over eiendommen. E16 som går rett ved eiendommen 

minsker også eiendommens viktighet for å sikre LNF-verdiene. Utvidelsen av BYA vil være 

forholdsvis liten, og da do-rom planlegges bygget i tilknytning til terrassen, vil eiendommen 

få mindre spredt bebyggelse enn tidligere, da utedoen lå helt i utkant av eiendommen. Dette 

vil føre til en mindre privat sone på eiendommen, og er således positivt for LNF-verdiene. 

 

Tiltakene er egnet til å sikre en god og hensiktsmessig bruk av eiendommen. Slik rådmannen 

vurderer det er hygieniske toalettforhold viktig å legge til rette for, også ved 

fritidseiendommer. Omsøkte tiltak vil sikre en god toalettløsning både fra et bruker- og 

miljøperspektiv. Å gi dispensasjon til økt lagringsplass er også positivt etter rådmannens 

syn, da dette vil minske behovet for utendørs lagring, noe som vil gi et ryddigere inntrykk på 

tomta. 

 

Etter dette finner rådmannen at fordelene ved å innvilge dispensasjonen er klart større enn 

ulempene, og at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir «vesentlig 

tilsidesatt», jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å godkjenne tiltakene, da de anses å være relevante 

for å sikre en hensiktsmessig bruk av fritidseiendommen. Rådmannen vil jobbe for å stoppe 

en eventuell ulovlig bruk av eiendommen til boligformål, dersom denne bruken viser seg 

ikke å være avviklet. 

 

Vedlegg 

- Plantegning og fasadetegninger, tidligere forhold og nye planer 

- Bilder av eiendommen fra e-skatt 

- Situasjonsplan 

 

 

 Ringerike kommune, 04.08.2016 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Leder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Kristine Grønlund  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9847-15  Arkiv: GNR 284/95  

 

Sak: 77/16 

 

Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Bygging av tilbygg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1.Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak kommuneplanbestemmelsens §§2.1 og 5 

ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at tiltaket ikke medfører vesentlige ulemper for 

hensynet til landskaps- natur- og frilufsverdiene langs Sperillen. Hovedkomiteen viser 

til at tiltakene er typiske for fritidseiendommer, og er egnet til å sikre forsvarlig bruk av 

hytta. Hovedkomiteen vurderer det slik at fordelen er klart større enn ulempene etter 

en samlet vurdering. 

 

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i nabomerknad har Hart og Lien tilsier at 

søknaden ikke bør godkjennes. 

 

3. Et vilkår for godkjenningen av dispensasjonssøknaden er at eksisterende utedo rives. 

Det forutsettes utført innen tre måneder etter at endelig vedtak foreligger.  

 

4. Søknaden godkjennes i prinsippet. 

 

5. Rådmannen sørger for videre oppfølging av mulig ulovlig bruk av        

fritidseiendommen som bolig, samt eventuelt å gi pålegg dersom utedoen ikke er 

fjernet innen tre måneder etter at endelig vedtak foreligger. 

 

6. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016: 

 

 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 

 

 

 

Ingrid Braaten  

Karjolveien 17 

 

3531 KROKKLEIVA 

 

Delegasjonssak nr: 454/16 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/9847-17 35905/16 GNR 284/95  23.09.2016 

 

SØKNAD UTEN ANSVAR - BYGGING AV TILBYGG –  

DISPENSASJON FRA I KOMMUNEPLANBESTEMMELSENS § 2.1 OG § 5, 

BYGGEFORBUD 

GNR/BNR 284/95 - ÅDALSVEIEN 539 

 

Det vises til vedtak som Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning fattet i sak 77/16. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon for bygging av 

terrasse, do-rom og vedbod på eiendom med gnr/bnr 294/95, til nabomerknad fra Hendrikus T. A. 

Hart og Mari-Anne Linnea Lien og til rådmannens saksframlegg:  

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak kommuneplanbestemmelsens §§ 2.1 og 5 ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, og at tiltaket ikke medfører vesentlige ulemper for hensynet til landskaps-, 

natur- og friluftsverdiene langs Sperillen. Hovedkomiteen viser til at tiltakene er typiske for 

fritidseiendommer, og er egnet til å sikre forsvarlig bruk av hytta. Hovedkomiteen vurderer det slik 

at fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i nabomerknad fra Hart og Lien tilsier at søknaden ikke 

bør godkjennes.  

3. Et vilkår for godkjenningen av dispensasjonssøknaden er at eksisterende utedo rives. Dette 

forutsettes utført innen tre måneder etter at endelig vedtak foreligger.  

4. Søknaden godkjennes i prinsippet.  

5. Rådmannen sørger for videre oppfølging av mulig ulovlig bruk av fritidseiendommen som bolig, 

samt eventuelt å gi pålegg dersom utedoen ikke er fjernet innen tre måneder etter at endelig vedtak 

foreligger.  

6. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016. 

 

Avstemning: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike 

kommunestyre 20. juni 2013 og til vedtak fattet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

fattet i sak 77/16, videre behandles søknaden ved at følgende betingelser følgers opp: 
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1. Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket utføres og plasseres i henhold til lover, forskrifter og 

vedtak i saken hvor tegning, situasjonskart o.l. er lagt til grunn. 

2. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjon av radon i oppholdsrom ikke 

blir større enn 200 Bq/m3 med mindre det er gjennomført radonundersøkelser av 

byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er nødvendig.  

3. Eksisterende utedo rives innen 01.01. 2017. 

4. Eventuell fremtidig bruk av fritidseiendom som bolig, følges opp. 

 

Giro (til tiltakshaver, Ingrid Braaten) ettersendes for innbetaling av gebyr for saksbehandling: 

kr 6 600,-, dispensasjoner: kr 8 800,-, totalt: kr 15 400, -.  

(Betalingsreglementet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter. 

Betalingsreglementet for 2016 ble vedtatt av kommunestyret 10.12.2015).  

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 tiltakshaver skriftlig anmode om ferdigattest, eller midlertidig 

brukstillatelse om noe arbeid gjenstår. Jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens 

§ 8-1. 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. 

 

Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. 

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. 

 

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 forvaltningslovens 

bestemmelser om klagegang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no eller 

ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 32117478 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/9847-25   Arkiv: GNR 284/95  

 

Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Klage på vilkår om riving og 

klage på godkjenning - Bygging av tilbygg  

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø-og arelforvaltning viser til vedtak i sak 77/16, til delegert vedtak, 

delegasjonssak nr: 454/16, til klage fra tiltakshaver, Ingrid Braaten, mottatt 20.10.2016, til 

klage fra nabo Hendrikus T.A. Hart, mottatt 12.10.2016, kommentarer til nabomerknad, 

datert 02.11.2016, klargjøring av klage fra nabo, mottatt 30.11.2016, foreløpig svar fra 

kommunen, datert 30.11.2016 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner grunn til å ta tiltakshavers klage til følge og frafaller krav om 

riving av eksisterende uthus med utedo. Det forutsettes at eksisterende bruk til utedo 

avsluttes og omgjøres til bruk som bod når ny toalettløsning er på plass. 

2. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra Hart og Lien tilsier at vedtak i sak 

77/16 skal omgjøres.  

3. Ringerike kommunes vedtak opprettholdes i det vesentligste bortsett fra vilkår om 

riving av eksisterende utedo som frafalles.  

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  

 

Utskrift sendes: 

- Ingrid Braaten, Karjolveien 17, 3531 KROKKLEIVA 

- Mari-Anne Linnea Lien og Hendrikus T.A Hart, Ådalsveien 537, 3525 HALLINGBY 

- Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at tiltakshavers klage når det gjelder riving av eksisterende utedo tas til 

følge og at klage fra nabo, med anmodning om avslag av tiltaket i sin helhet, 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 77/16 - bygging av tilbygg, 

behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016 hvor rådmannen skrev 

følgende: " Det er søkt om tillatelse til flere mindre tiltak som er oppført på eiendommen 

gnr./bnr. 284/95. Tiltakene omfatter terrasse, do-rom og et lekehus som brukes til vedbod. I do-

rommet vil det brukes en utedoløsning som ikke utløser krav om utslippstillatelse. Tiltakene 

krever dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5". 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok 05.09.2016 å gi dispensasjon for bygging 

av terrasse, do-rom og vedbod på eiendom gnr/bnr 284/95.  

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen bemerker innledningsvis at deler av informasjonen i denne saken er unntatt 

offentlighet etter offentleglova § 13. I saksfremlegg til sak 77/16 - bygging av tilbygg, 

behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.09.2016, ble opplysningene som 

er unntatt offentlighet vurdert ikke å være relevant for avgjørelse av saken, rådmannen står 

fortsatt ved denne vurderingen. Opplysninger gitt i tidligere saksfremlegg, og dette 

saksfremlegget vurderes å være tilstrekkelige for å behandle saken forsvarlig. 

 

På bakgrunn av Hovedutvalgets vedtak i sak 77/16 ble det i brev, datert 23.09.2016, sendt 

melding om politisk vedtak til tiltakshaver Braaten og nabo Lien.  

Det ble videre fattet vedtak om godkjenning av tiltak i delegasjonssak 454/16, datert 

23.09.2016, sendt tiltakshaver Braaten. I tråd med Hovedutvalgets vedtak ble det stilt vilkår 

om riving av eksisterende utedo og frist ble satt til 01.01.2017. 

 

Klage fra nabo Hendrikus T.A. Hart: 

12.10.2016 mottok byggesaksavdelingen klage fra nabo, Hendrikus T.A Hart. Klagen er 

rettidig fremsatt. Da rettidig klage ikke nevnte hvilken endring som ønskes ble det i e-post 

23.11.2016 gitt frist for retting innen 01.12.2016. 30.11.2016 mottok kommunen e-post med 

ønsket endring, "Klagen går ut på at søknaden burde avslås fordi bruken av hytten ikke er i 

overenstemmelse med bruk av fritidseiendom". 

 

Orientering om klage med kopi av klagen, ble sendt tiltakshaver i brev 18.10.2016, med frist 

10.11.2016 for å komme med kommentarer. 

 

Merknader til klage fra nabo fra tiltakshaver Ingrid Braaten: 

Kommentarer til klage fra nabo ble mottatt 07.11.2016 i brev sendt som vedlegg til e-post. 

Tiltakshaver kommenterer blant annet at nabo ikke har saklig grunn til å klage og at hytten 

ikke lenger brukes til beboelse.  

 

Klage fra tiltakshaver Ingrid Braaten: 

Tiltakshaver har fremsatt klage i brev sendt som vedlegg til e-post 20.10.2016. Klagen er 

rettidig fremsatt ettersom kommunens vedtak i delegasjonssak 454/16, ble sendt i papirpost 

29.09.2016. Tiltakshaver spør hvorfor det er satt vilkår om riving av utedo. Det fremgår 

videre at tiltakshaver klager på vilkår om riving av eksisterende utedo og at denne planlegges 

brukt som bod for hageutstyr når ny toalettløsning er klar til bruk. 

 

Foreløpig svar fra kommunen: 

I kommunens brev, datert 30.11.2016, ble partene orientert om at det var utnevnt ny 

saksbehandler og at saken ville bli forelagt politisk behandling så snart som mulig i 2017. 

Ettersom partene i brev har tatt opp spørsmål om bevis for eventuelt ulovlig bruk av 



fritidseiendom ble det fra kommunens side presisert at personopplysningsloven setter grenser 

for tillatt overvåkning, samt at spørsmål om personvern håndteres av Datatilsynet og at 

kommunen ikke kan ta stilling til eventuell overvåkning. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er 05.09.2016 behandlet politisk av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i sak 

77/16 - bygging av tilbygg. På bakgrunn av Hovedutvalgets vedtak ble søknad om bygging av 

tilbygg og dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5, gnr/bnr 284/95 -

Ådalsveien 539, behandlet i delegasjonssak 454/16, datert 23.09.2016. For øvrig viser 

rådmannen til tidligere saksfremlegg: " Rådmannen har ikke funnet tidligere behandlinger og 

vedtak som anses relevante for denne saken, da den anses å være av lokal karakter". 

 

Juridiske forhold 

Det vises til rådmannens vurdering i sak 77/16: "Det er søkt om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5. For å gi dispensasjon kreves det at hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra, ikke «blir vesentlig tilsidesatt» og at «fordelene ved å gi 

dispensasjon [er] klart større enn ulempene etter en samlet vurdering», jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. Hensynene bak kommneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 er å verne om 

landskaps-, natur- og friluftsverdiene. I 100 m-beltet har man særlig strenge regler for å 

sikre allmennhetens tilgang til vannet, og de spesielle friluftsverdiene som finnes her". 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak i sak 77/16, til delegert vedtak, 

delegasjonssak nr: 454/16, til klage fra tiltakshaver mottatt 20.10.2016, til klage fra nabo 

Hendrikus T.A. Hart, mottatt 12.10.2016, kommentarer til nabomerknad, datert 02.11.2016, 

klargjøring av klage fra nabo, mottatt 30.11.2016, foreløpig svar fra kommunen, datert 

30.11.2016 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner ikke grunn til å ta tiltakshavers klage til følge og opprettholder 

vedtak med vilkår om riving av eksisterende utedo i sak 77/16. Riving av utedo 

forutsettes utført innen tre måneder etter at endelig vedtak foreligger. 

2. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra Hart og Lien tilsier at vedtak i sak 

77/16 skal omgjøres.  

3. Kommunens vedtak opprettholdes i sin helhet  

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  

 

Rådmannens vurdering 

Det er i denne saken klaget på to forhold. Tiltakshaver klager på vilkår om riving av 

eksisterende utedo og klage fra nabo mener at søknaden skal avslås i sin helhet. 

 

Når det gjelder klage fra nabo hvor det anføres at "søknaden burde avslås i sin helhet fordi 

bruken av hytta ikke er i overenstemmelse med bruk av fritidseiendom", vises det til 

saksfremlegg i sak 77/16 hvor det presiseres "at man ikke har mulighet til å avslå en søknad 

alene fordi man mistenker at det senere vil foregå ulovlig bruk av eiendommen". Rådmannen 

står ved sin vurdering i saksfremlegg i sak 77/16 vedrørende eventuell ulovlig bruk av 

fritidseiendom som bolig hvor det blant annet er vist til at "man ikke har mulighet til å avslå 

en søknad alene fordi man mistenker at det senere vil foregå ulovlig bruk av eiendommen" 

og at "Rådmannen er enig i nabo Hart om at det er uheldig å godkjenne tiltak på en 



eiendom som brukes ulovlig som bolig. Slik saken står nå har imidlertid Braaten fremlagt 

leiekontrakt som hennes bevis på at hun ikke lenger bor på eiendom med gnr/bnr 284/95. 

Hverken Braaten eller Taher er lenger bostedsregistrert i Ådalsveien 539. Rådmannen ser 

det slik at man ikke bør avvise søknaden med begrunnelse at hytta brukes ulovlig som bolig, 

uten å ha klare bevis for dette". Slik rådmannen ser saken, har det ikke skjedd noen endring i 

situasjonen fra forrige saksfremlegg da ingen er oppført med folkeregistrert adresse på 

eiendommen gnr/bnr 284/95.  

 

Når det gjelder klage på vilkår om riving av eksisterende utedo har tiltakshaver, Braaten, i sin 

klage, anført at hun trenger å bruke den gamle utedoen slik den er fordi hytten ikke har noen 

annen toalettløsning. Hun opplyser blant annet at eksisterende utedo planlegges avsluttet og 

at toalettsete og "dohull" skal fjernes og tettes når ny toalettløsning står klar. Eksisterende 

utedo planlegges brukt som bod til hageutstyr når ny toalettløsning står klar. Rådmannen har 

forståelse for tiltakshavers behov for bruk av eksisterende utedo frem til ny toalettløsning er 

klar til bruk. 

 

Veiledning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 når det gjelder arealstørrelse for hytter er 

maks 100 m² BYA for hytter, i tillegg til uthus på inntil 20m² BYA. Etter utbyggingen vil 

hytten være 95m² BYA, med frittliggende uthus på 5,8 m². Eksisterende utedo er målt å være 

ca. 1,9 m². Samlet BYA er altså innenfor de veiledende retningslinjene i § 2.1. 

 

Rådmannen viser til saksfremlegg i sak 77/16 hvor det er foretatt vurdering av dispensasjon 

fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5. I forbindelse med dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 5 er det blant annet vurdert at fordi "E16 ligger som en 

barriere mellom hytteeiendommen og strandsonen, gjør ikke de særlige hensynene om å 

sikre allmennheten fri ferdsel i strandsonen seg gjeldende i denne saken. Rådmannen finner 

dermed at de veiledende maksimalgrensene for BYA bør kunne fravikes i denne saken". Når 

det gjelder dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 ble det blant annet vurdert at 

"dette et område hvor friluftsverdier ikke gjør seg gjeldende i særlig grad. Eiendommen 

ligger i nær tilknytning til en rekke bolighus, og det er så vidt rådmannen kan se ingen 

turstier over eiendommen. E16 som går rett ved eiendommen minsker også eiendommens 

viktighet for å sikre LNF-verdiene". Videre vurderte rådmannen at "da do-rom planlegges 

bygget i tilknytning til terrassen, vil eiendommen få mindre spredt bebyggelse enn tidligere, 

da utedoen lå helt i utkant av eiendommen. Dette vil føre til en mindre privat sone på 

eiendommen, og er således positivt for LNF-verdiene.  

Tiltakene er egnet til å sikre en god og hensiktsmessig bruk av eiendommen. Slik rådmannen 

vurderer det er hygieniske toalettforhold viktig å legge til rette for, også ved 

fritidseiendommer. Omsøkte tiltak vil sikre en god toalettløsning både fra et bruker- og 

miljøperspektiv. Å gi dispensasjon til økt lagringsplass er også positivt etter rådmannens 

syn, da dette vil minske behovet for utendørs lagring, noe som vil gi et ryddigere inntrykk på 

tomta. Etter dette finner rådmannen at fordelene ved å innvilge dispensasjonen er klart 

større enn ulempene, og at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 

«vesentlig tilsidesatt», jf. plan- og bygningsloven § 19-2". 

 

Etter ny gjennomgang av saken, finner rådmannen at vilkår om riving av eksisterende utedo 

bør frafalles. Tiltakshaver har behov for lagringsplass ut over frittstående vedbod på 5,8 m² 

og vil avslutte bruken av eksisterende utedo når ny toalettløsning er på plass. Det vurderes at 

eksisterende utedo har liten betydning når det gjelder LNF-verdiene i området. Sammenlignet 

med bebyggelsen på nærliggende eiendommer har aktuell eiendom lite bebyggelse og det 



vurderes at eksisterende utedo har liten virkning for området når det gjelder grad av 

privatisering. Bygningen er i dag plassert ca. 6 m fra nabogrense og nabo har to bygg 

registrert som garasjeuthus/anneks mot eiendommen gnr/bnr 284/95. Å tillate tiltakshaver å 

beholde bygningen vurderes dermed ikke å virke sjenerende med hensyn til nabo. At bygning 

til eksisterende utedo beholdes og omgjøres til bod ses heller ikke å ha negative konsekvenser 

for miljø, øvrige naboer, sikkerhet og tilgjengelighet. Rådmannen forutsetter at eksisterende 

utedo avsluttes og omgjøres til bod når ny toalettløsning er på plass. 

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at tiltakshavers klage når det gjelder vilkår om 

riving av eksisterende utedo bør hensyntas og at klage fra nabo med anmodning om avslag av 

tiltaket i sin helhet ikke tas til følge. 

 

Vedlegg 

Dokumenter merket * er vedlagt til saksfremlegget. 

 

*Søknad uten ansvar - Bygging av tilbygg (15/9847-1) 

  - Søknad om dispensasjon 

  - Nye planer 

  - Nåværende forhold 

  - Eksisterende forhold 

  - Nabovarsel 

  *Tegninger 

  *Situasjonsplan 

 

*Kartutsnitt -kommuneplan 

 

*Saksfremlegg, 77/16: Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Bygging av tilbygg (15/9847-13) 

 - Plantegnninger og fasadetegniner 

 - Bilder, e-skatt 

 - Situasjonsplan 

 

*Saksprotokoll, 77/16: Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Bygging av tilbygg (15/9847-15) 

 

*Melding om politisk vedtak - Bygging av tilbygg (15/9847-16) 

 - Saksprotokoll 

 - Saksfremlegg 

 - Plantegninger og fasadetegninger 

 - Bilder, e-skatt 

 - Situasjonsplan  

 

-Klage på vedtak - bygging av tilbygg (15/9847-20) 

 *Klage på vedtak - bygging av tilbygg 

 

*Vedrørende klage (15/9847-23) 

 

 

 Ringerike kommune, 16.02.2017 

 

 



 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Weber 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9847-28  Arkiv: GNR 284/95  

 

Sak: 19/17 

 

Saksprotokoll - Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Klage på vilkår om riving og klage på 

godkjenning - Bygging av tilbygg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedutvalget for miljø-og arelforvaltning viser til vedtak i sak 77/16, til delegert vedtak, 

delegasjonssak nr: 454/16, til klage fra tiltakshaver, Ingrid Braaten, mottatt 20.10.2016, til 

klage fra nabo Hendrikus T.A. Hart, mottatt 12.10.2016, kommentarer til nabomerknad, 

datert 02.11.2016, klargjøring av klage fra nabo, mottatt 30.11.2016, foreløpig svar fra 

kommunen, datert 30.11.2016 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner grunn til å ta tiltakshavers klage til følge og frafaller krav om 

riving av eksisterende uthus med utedo. Det forutsettes at eksisterende bruk til utedo 

avsluttes og omgjøres til bruk som bod når ny toalettløsning er på plass. 

2. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra Hart og Lien tilsier at vedtak i sak 

77/16 skal omgjøres.  

3. Ringerike kommunes vedtak opprettholdes i det vesentligste bortsett fra vilkår om 

riving av eksisterende utedo som frafalles.  

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  

 

Utskrift sendes: 

- Ingrid Braaten, Karjolveien 17, 3531 KROKKLEIVA 

- Mari-Anne Linnea Lien og Hendrikus T.A Hart, Ådalsveien 537, 3525 HALLINGBY 

- Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.03.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2001-4   Arkiv: K01 &18  

 

 

Søknad om dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark og vassdrag, 

Fossen Friluft  
 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 og forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 pkt.a,b og f, gis Fossen Friluft 

dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark og vassdrag på følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder transport av personer og utstyr til egne tiltak, ikke ervervskjøring. 

2. Tillatelsen gjelder ett år. 

3. Det skal føres kjørebok 

4. Ferdsel skal skje på traseer i henhold til innsendt søknad 

Med hjemmel i Markalovens § 15, gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme 

tidsrom.   

 

  

 

Sammendrag 

Fossen Friluft v/ Ida Grindland søker om dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark og 

vasdrag ut fra tre ulike behov; frakt av personer med nedsatt funksjonsbehov(18 turer) til 

Ringkollen/ ut på Øyangen, frakt av utstyr til plass nord for Ringkollstua(17 turer) og frakt av 

materiell og utstyr til hytter(ervervskjøring). All omsøkt kjøring oppgis å være med 

ATV/snøscooter i Ringkollen-Øyangen-området.  

Sett fra rådmannens ståsted, er det positivt at det tilbys naturopplevelser for mennesker med 

nedsatt funksjonsevne. Rådmannen anbefaler derfor at det, som en prøveordning, gis 1 års 

dispensasjon fra motorferdselforbudet til dette tiltaket. Når det gjelder ervervskjøring, 

foreligger det i dag to tillatelser til dette formålet. Rådmannen anser at det er et tilstrekkelig 

tilbud av slike tjenester i området, og at det derfor ikke gis dispensasjon til dette formålet. 

 

Beskrivelse av saken 

Fossen Friluft ønsker å legge til rette for naturopplevelser for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne. Aktuelle lokaliteter å komme seg til, er Ringkolltoppen, opparbeidet plass nord 

for Ringkollstua og øyer i Øyangen. For at denne brukergruppen skal kunne komme seg ut fra 

bilvei, er de avhengig av transport. Da Fossen Friluft også tilbyr hytteservice i området, søkes 

det og om motorisert ferdsel i den sammenheng. 

 



- 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag m/ forskrifter. 

Da Ringkollen og Øyangen ligger innenfor Marka, kommer også markalovens § 10 til 

anvendelse. 

 

 

Alternative løsninger 

1. Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark § 1 og lov om naturområder i Oslo og 

nærliggende kommuner(Markaloven) § 10, imøtekommes ikke Fossen frilufts søknad 

om dispensasjon om motorferdselforbudet i utmark og vassdrag, da det vil gi økt 

motorisert område som ligger innenfor Marka og området er mye brukt til rekreasjon, 

mosjon og friluftsliv. 

 

2. Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 og forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 pkt.a,b og f, gis Fossen Friluft 

dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark og vassdrag på følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder transport av personer og utstyr til egne tiltak og ervervskjøring. 

2. Tillatelsen gjelder ett år. 

3. Det skal føres kjørebok 

4. Ferdsel skal skje på traseer i henhold til innsendt søknad 

Med hjemmel i Markalovens § 15, gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for 

samme tidsrom.   

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringkollen-området ligger innenfor Marka, og er et område som blir mye brukt til rekreasjon, 

mosjon og friluftsliv, året rundt. En økt motorisert ferdsel kan derfor virke forstyrrende på 

brukere av området. På den annen side er det positivt at personer med nedsatt funksjonsevne 

gis anledning til å komme seg ut i naturen.  

 

Ervervskjøringen det søkes om, vurderes til å være tilstrekkelig dekket av de tillatelsene som 

allerede foreligger i dag. Med tanke på at motorisert ferdsel i utmark, og særlig innenfor 

Marka, skal reguleres og holdes på et minimum, mener rådmannen at det ikke er behov for 

enda en tillatelse til ervervskjøring i området. Likevel ser rådmannen at det for Fossen Friluft 

hadde vært ønskelig med en slik tillatelse for å kunne ha et tilbud til hytteeiere, og dermed ha 

en ekstra inntektskilde til sin drift. 

 

Ut fra en samlet vurdering mener rådmannen at kjøring forbundet med å få mennesker med 

nedsatt funksjonsevne ut i naturen, har såpass store positive virkninger for aktuelle 

brukergrupper, at dispensasjon bør gis. Rådmannen foreslår ett års tillatelse som en 

prøveordning.  

 

Ervervskjøring i området vurderes til å være tilfredsstillende dekt i dag, og søknad om 

dispensasjon fra motorferdselforbudet i denne sammenhengen anbefales derfor ikke innvilget. 

 

Vedlegg 

Søknad om dispensasjon, med kart over traseer 

 



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Landbruk

Kommunens stempel

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFTER OM
MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG

Søker
Navn Fossen friluft AS, Ida Grindland Telefon (dagtid)

97168796

Adresse Ringkollveien Postnr.

3514
Poststed

Hønefoss
E - post info@fossenfriluft.no

Kjøringen
Søker om
å bruke X Snøscooter X ATV/traktor Flylanding

Helikopter Motorbåt Kryss av det som passer
Reg.nr (dispensasjon g is kun til registrerte kjøretøy )

På strekningen (angi sted, eventuelt fra - til)

Ringkollen (se vedlegg 1 kart )

I tidsrommet

01.05.2017 - 01.05.2020
Kjøringens formål

Vi har følgende tre punkter for å søke om løyve til motorisert ferdsel:

Vi yter i dag friluftstilbud til brukergrupper som eldre, barn og personer med nedsatt funksjonsevne i området
rundt Ringkollstua. Formålet med transporten baserer seg på økt forespørsel og bygger opp om et mer
inkluderende og helsefremmende samfunn der vi ser at deltakelse i naturen bidrar til bedre f olkehelse for
innbyggerne og aktuell brukergrupper . Gjennom våre aktiviteter vil vår brukergruppe kunne oppleve
helsegevins t ved deltakelse i naturen og naturopplevelsen i dette området. Denne type aktivitet krever
planlegging og vi har i dag utfordringer rundt gjennomføringen og har dermed behov for motorisert ferdsel for
å kunne opprettholde aktivitetene for brukergruppene.
* Søker om løyve for 10 turer , kart A
* Søker om løyve for 8 turer, k art B

Vi skal i tiden framover arbeide med plass like nord for Ringkollstua. For å få dette til har vi behov for å kunne
transportere inn variert utstyr de hundre meterne bak Ringkollstua.
* Søker om løyve for 17 turer , kart C

Vi tilbyr i dag hytteservice for hytteei ere rundt Ringkollen. For å kunne utvikle denne tjenesten søker vi om
løyve for å benytte nyttetransport til og fra de aktuelle hyttene.
* Søker om løyve for 15 , kjørerute ikke avklart

Vedlegg
Kart
Annet (spesifiser):



Søkers underskrift
Sted og dato Underskrift

Søknaden sendes: Ringerike kommune
Miljø - o g arealforvaltningen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Servicetorget, tlf: 32 11 74 00
E - post: postmottak ringerike.kommune.no



Vedlegg 1 Kart

Kart A

Kart B



Kart C
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2965-2   Arkiv: V72 &13  

 

 

Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om skogbehandling og 

skogdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og endring i forskrift av 

29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier 

 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune støtter Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift om 

skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner(markaforskriften), men med 

følgende merknader: 

1. Klagebehandling bør skje gjennom egen fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus. 

2. §3, 4. ledd, siste setning bør lyde: «Som særlege grunnar er mellom anna å rekne fare 

for insekt- eller soppangrep, samt klimaskader». 

 

Ringerike kommune støtter ikke Landbruks- og matdepartementets forslag til endring i 

forskrift av 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier(landbruksveiforskriften), da vi mener klagebehandling bør skje gjennom egen 

fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Landbruks- og matdepartementet(LMD) har sendt ut høringsforslag til ny markaforskrift, og 

endring i forskrift av 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier(landbruksveiforskrift). Høringsfrist er 7. oktober 2017. LMD sier i sitt 

høringsbrev, at det er stor overlapping mellom Skogbrukslova, forskrift for berekraftig 

skogbruk og Norsk PEFC skogstandard, angående restriksjoner og begrensninger for 

skogbruksaktivitet innenfor Marka. For å forenkle markaforskriften, foreslås det derfor å ta ut 

reguleringer som er ivaretatt i annet regelverk. LMD´s forslag om at kun hogster over 10 dekar 

skal meldes inn til kommunen vil gi mindre byråkrati, og kommunen kan unnlate å bruke 

unødig tid på kurante saker. Rådmannen anser forslaget som fornuftig, og anbefaler derfor å 

støtte LMD´s forslag til ny markaforskrift.  



- 

Når det gjelder klagebehandling i saker innenfor Marka, er rådmannen av den oppfatning at 

klagen bør behandles hos den respektive fylkesmann, alternativt sendes rett til Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus. Dette gjelder både forslag til ny Markaforskrift og til endring i 

Landbruksveiforskriften.  

 

 

Bakgrunn  

Dagens forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende 

kommuner(markaforskriften), er fra 2. april 1993. Det er i dag meldeplikt for all 

tømmerhogst(ikke tynning) innenfor Marka. Kommunen må godkjenne hogst, og evt sette 

begrensninger, før hogst kan settes i gang. Både skogbrukslova, bærekraftforskriften og Norsk 

PEFC skogstandard har kommet til, eller har blitt endret siden Markaforskriften ble innført. 

Ved en gjennomgang av Markaforskriften, ser man at hensyn og reguleringer av skogsdrift er 

ivaretatt av annet regelverk, og at det dermed ligger til rette for en forenkling av forskriften. 

 

 

Juridiske forhold  

Skogbehandling og skogsdrift, samt veibygging innenfor Marka reguleres i dag av Skogloven 

m/ forskrifter. 

 

 

Økonomiske forhold 

Den foreslåtte endringen i forskriften vil kunne gi mindre kostnader for kommunen, da det ikke 

lenger vil være nødvendig i samme grad, å befare skogbestand i felt, før tillatelse til hogst gis. 

 
Behov for informasjon og høringer 

LMD har sendt saken på høring til alle aktuelle parter som erfaringsmessig har interesse av 

skogbehandling, skogsdrift og bygging/opprusting av landbruksveier innenfor Marka. 

 

Alternative løsninger 

1. HMA anser dagens gjeldende Markaforskrift og Landbruksveiforskrift som 

tilfredsstillende, og støtter derfor ikke en endring i disse forskriftene. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er fornuftig med en ny Markaforskrift. Gjeldende forskrift har fungert 

siden april 1993. LMD´s forslag til ny forskrift vil gi betydelig mindre byråkrati for næringens 

utøvere, og det vil kunne gi mindre kostnader for kommunen. Dersom foreslåtte endringer 

vedtas, vil det føre til at det kun fattes vedtak i saker som kommunen anser det nødvendig å 

sette begrensninger ved en hogst.  

Når det gjelder evt. klagebehandling av vedtak etter både Markaforskrift og 

landbruksveiforskrift, ser rådmannen at det kan være en fordel med kun Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus(FMOA) som klageinstans. Det vil bidra til likebehandling i størst mulig grad. 

Samtidig vil forslaget om at en klage først skal sendes til egen Fylkesmann for uttalelse, før 

saken går videre til FMOA, gi en lengre saksbehandlingstid i klagesakene. Ut fra dette ville det 

vært mer rasjonelt at kommunen sender klagesaker til egen fylkesmann for videre behandling. 

Rådmannen viser for øvrig til vedlagte høringsbrev og høringsnotat fra LMD. 

  

 



- 

Vedlegg 

Høringsbrev med høringsnotat. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8007 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@lmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergata 9 
 
www.lmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 874 

Avdeling 
Avdeling for skog- og 
ressurspolitikk 

Saksbehandler 
Camilla Neiden 
22 24 92 62 

Høringsbrev - Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i 
Oslo og nærliggende kommuner, og endring i forskrift 29. mai 2015 om 
planlegging og godkjenning av landbruksveier 

 

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag om ny forskrift om 

skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner som skal erstatte forskrift 2. 

april 1993 nr. 268 om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende 

kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, 

Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Ski og Oppegård 

kommuner, Akershus, Buskerud og Oppland. 

 

Markaloven trådte i kraft 01.09.2009. Stortinget la ved sin behandling av loven til grunn at 

Landbruks- og matdepartementet skulle gjennomgå markaforskriften etter skogbruksloven, 

og at restriksjonsnivået på skogsdrift i Marka i hovedsak skulle være som før. 

Utgangspunktet for den samlede markapolitikken er at markaloven regulerer bygge- og 

anleggstiltak i Marka, mens skogbrukets virksomhet reguleres av skogbruksloven.  

 

Markaforskriften er hjemlet i skogbruksloven, §13 "Departementet kan ved forskrift leggje 

strengare restriksjonar på skogbehandlinga i skogområde av særleg miljøverdi knytt til 

biologisk mangfald, landskap, friluftsliv eller kulturminne enn det lova elles gir heimel for 

når skogbehandlinga kan føre til vesentleg skade eller ulempe for desse verdiane." 

 

Vi er også opptatt av at regelverket må legge til rette for en effektiv forvaltning av skogbruket 

i marka. Både skogbrukslova, bærekraftforskriften og Norsk PEFC skogstandard har kommet 

til, eller har blitt revidert etter at markaforskriften ble innført. Departementet har gjennomgått 

hvilke restriksjoner i markaforskriften, ut over det som følger av skogbruksloven, 

Ifølge liste  

 

 

Deres ref Vår ref 

15/631 

Dato 

07.07.2017 

 

 



 

 

Side 2 
 

bærekraftforskriften og Norsk PEFC Skogstandard, som er nødvendig i relasjon til §13 i 

skogloven. Gjennomgangen viser betydelig overlapp, og det er derfor mulig å forenkle 

markaforskriften ved å ta ut reguleringer som er ivaretatt i annet regelverk. 

 

Departementet foreslår at det innføres en nedre grense for meldepliktig hogst på 10 dekar. 

Meldepliktige hogster over 10 dekar vil etter dette forslaget ikke kreve positivt samtykke fra 

kommunen før tiltaket kan gjennomføres. Markaforskriftens og bærekraftforskriftens 

bestemmelser om hensyn til miljøverdier gjelder, og departementet legger til grunn at disse 

føringene også ivaretas gjennom skogbrukets egen sertifisering. Ett av målene med 

endringen er reduksjon av unødig byråkrati både for næringen og for kommunene.   

 

Departementet sender også på høring en endring i forskrift 28. mai 2015 nr. 550 om 

planlegging og godkjenning av landbruksveier som innebærer at klage på vedtak etter 

landbruksveiforskriften innenfor virkeområdet til Marka skal behandles av Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus. 

  

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 7. oktober 2017. 

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2552065/  

 

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene. Høringer er åpne, og enhver kan 

avgi høringssvar til oss. 

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 

høringsuttalelser. 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Frode Lyssandtræ, e-post 

frode.lyssandtra@lmd.dep.no, tlf. 22 24 92 37. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Harald Aalde (e.f.) 

fung. avdelingsdirektør 

 

 

Camilla Neiden 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste 

 

Akershus fylkeskommune Postboks 1200 

Sentrum 

0107 OSLO 

Akershus Idrettskrets    

Almenningsdrift Romerike SA    

Asker kommune Knud Askersvei 24 1372 ASKER 

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Bærum kommune Postboks 406 1302 SANDVIKA 

Den Norske Turistforening Youngstorget 1 0181 OSLO 

Det norske skogselskap Wergelandsveien 

23b 

0167 OSLO 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 

4 

1912 ENEBAKK 

Finansdepartementet Postboks 8008 

Dep 

0030 OSLO 

Foreningen Gerdarudin Postboks 149 1411 KOLBOTN 

Fortidsminneforeningen    

Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lyches vey 

23B 

1338 SANDVIKA 

Fylkesmannen i Buskerud Grønland 32 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 

Postboks 8111 

Dep 

0032 OSLO 

Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 MOSS 

Gjerdrum kommune  2022 GJERDRUM 

Gran Almenning    

Hobøl kommune  1827 HOBØL 

Hole kommune Hole Herredshus 3530 RØYSE 

Jevnaker Almenning    

Jevnaker kommune Postboks 70 3521 JEVNAKER 

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 

Dep 

0030 OSLO 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 

Dep 

0030 OSLO 

KS Postboks 1378 

Vika 

0114 OSLO 

Landbruksdirektoratet Postboks 8140 

Dep 

0033 OSLO 

Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 OSLO 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lillomarkas venner    

Lunner Almenning    

Lunner kommune Sandvegen 1 2740 ROA 
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Lørenskog kommune Hasselveien 1470 LØRENSKOG 

Løvenskiold-Vækerø    

Maridalens venner    

Miljødirektoratet Postboks 5672 

Sluppen 

7485 TRONDHEIM 

Nannestad kommune  2030 NANNESTAD 

Naturvernforbundet Mariboesgate 8 0183 OSLO 

Naturvernforbundet i Oslo og 

Akershus 

Maridalsveien 120 0461 OSLO 

Nittedal kommune Moveien 1 1482 NITTEDAL 

Norges Bondelag Postboks 9354 

Grønland 

0135 OSLO 

Norges Fjellstyresamband Stortingsgata 30 0161 OSLO 

Norges idrettsforbund    

Norges Jeger- og 

Fiskerforbund 

Postboks 94 1378 NESBRU 

Norges Orienteringsforbund    

Norges Skogeierforbund 

Norges Skiforbund 

   

Norges skogeierforbund Postboks 1438 

Vika 

0115 OSLO 

Norsk Almenningsforbund Industrivegen 10 2690 SKJÅK 

Norsk Bonde- og 

Småbrukarlag 

Akersgata 41 0158 OSLO 

Norsk Friluftsliv    

Oslo og omegn Norsk 

Organisasjon for 

Terrengsykling 

   

NORSKOG Postboks 123 

Lilleaker 

0216 OSLO 

Næringslivets 

Hovedorganisasjon 

Postboks 5250 

Majorstuen 

0303 OSLO 

Oppegård kommune Servicetorget 1415 OPPEGÅRD 

Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER 

Oslo Idrettskrets    

Oslo kommune Rådhuset 0032 OSLO 

Oslo og Omland Friluftsråd    

Regelrådet    

Riksantikvaren Postboks 8196 

Dep 

0034 OSLO 

Ringerike kommune Osloveien 1 3511 HØNEFOSS 

Rælingen kommune Bjørnholthagan 6 2008 FJERDINGBY 

Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440  
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SABIMA - Samarbeidsrådet 

for biologisk mangfold 

Postboks 6784 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Skedsmo kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Ski kommune Postboks 310 1402 SKI 

Skiforeningen    

Statskog SF Postboks 63 

Sentrum 

7801 NAMSOS 

Sørmarkas venner Almenningsveien 

215 

1400 SKI 

Viken Skog BA Serviceboks 50 3504 HØNEFOSS 

Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Østmarkas venner    
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Landbruks- og matdepartementet 

7. juli 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høringsnotat 
 

Forslag til ny forskrift om 

skogbehandling og skogsdrift i Oslo 

og nærliggende kommuner, og 

endring i forskrift 29. mai 2015 om 

planlegging og godkjenning av 

landbruksveier 
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1. Innledning 

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om 

skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner. Forskriften skal 

erstatte forskrift 2. april 1993 nr. 268 om skogbehandling og skogsdrift for skogområder 

i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, 

Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, Skedsmo, Lørenskog, 

Rælingen, Enebakk, Ski og Oppegård kommuner, Akershus, Buskerud og Oppland. 

Markaloven trådte i kraft 01.09.2009. Stortinget la ved sin behandling av loven til grunn 

at Landbruks- og matdepartementet skulle gjennomgå markaforskriften etter 

skogbruksloven, og at restriksjonsnivået på skogsdrift i Marka i hovedsak skal være 

som før. Utgangspunktet for den samlede markapolitikken er at markaloven regulerer 

bygge- og anleggstiltak i Marka, mens skogbrukets virksomhet reguleres av 

skogbruksloven.  

Markaforskriften er hjemlet i skogbruksloven, §13 "Departementet kan ved forskrift 

leggje strengare restriksjonar på skogbehandlinga i skogområde av særleg miljøverdi 
knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv eller kulturminne enn det lova elles gir 
heimel for når skogbehandlinga kan føre til vesentleg skade eller ulempe for desse 
verdiane." 
 

Både skogbrukslova, bærekraftforskriften og Norsk PEFC skogstandard har kommet 

til, eller har blitt revidert siden Markaforskriften ble innført. Departementet har 

gjennomgått hvilke restriksjoner i markaforskriften ut over det som følger av 

skogbruksloven, bærekraftforskriften og Norsk PEFC Skogstandard som er nødvendig 

i relasjon til §13 i skogloven, og samtidig som regelverket legger til rette for en effektiv 

forvaltning av skogbruket i marka. Gjennomgangen viser betydelig overlapp, og at det 

dermed ligger til rette for forenkling i markaforskriften ved å ta ut reguleringer som er 

ivaretatt i annet regelverk. 

 

Departementet foreslår endringer i meldepliktsordningen. Det foreslås en endring slik 

at meldeplikt ikke automatisk innebærer krav om positivt samtykke fra kommunen før 

tiltaket kan gjennomføres. Det foreslås også at det innføres en nedre grense for 

meldepliktig hogst på 10 dekar. Markaforskriftens og bærekraftforskriftens 

bestemmelser om hensyn til miljøverdier gjelder, og departementet legger til grunn at 

disse føringer også ivaretas gjennom skogbrukets egen sertifisering. Endringen fører til 

reduksjon av unødig byråkrati både for næringen og for kommunene.  

Endringen innebærer at kommunen treffer vedtak i de tilfeller der den kommer til at 

innmeldte hogsttiltak må begrenses eller nektes, og kan unnlate å bruke unødig tid på 

meldinger som etter kommunens vurdering er kurante.  

Departementet sender også på høring en endring i forskrift 28. mai 2015 nr. 550 om 

planlegging og godkjenning av landbruksveier (heretter kalt landbruksveiforskriften) 

som innebærer at klage på vedtak etter landbruksveiforskriften innenfor virkeområdet 

til Marka skal behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. For å sikre at saken er 
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så godt opplyst som mulig, skal klager sendes via Fylkesmannen i det fylket 

eiendommen ligger. 

2. Bakgrunn 

Markaloven trådte i kraft 01.09.2009. I forbindelse med arbeidet med denne loven ble 

det lagt til grunn at Landbruks- og matdepartementet skulle gjennomgå 

markaforskriften etter skogbruksloven. Det vises til Stortingets behandling og der 

energi- og miljøkomiteens flertall uttalte følgende i Innst. O. nr 58 (2008-2009):  

Flertallet merker seg at skogsdriften fortsatt vil bli regulert av skogbruksloven med 

forskrifter. Restriksjonsnivået for skogbruket vil stort sett være det samme som før 

markaloven. Det vil imidlertid bli foretatt en ny gjennomgang av gjeldende markaforskrift 

etter skogbruksloven, med sikte på en tilpasning til Regjeringens samlede markapolitikk og 

skogbrukslovens virkeområde og innretning. 

Marka har på grunn av sin beliggenhet og bruk særlig miljøverdi knyttet til friluftsliv, 

noe som også understrekes i Innst.O.nr. 58 (2008-2009), samtidig som det understrekes 

at de tradisjonelle næringene som jordbruk og skogbruk bidrar til å opprettholde disse 

verdiene:  

Marka som område for friluftsliv og naturopplevelse omfatter unike naturområder og et 

rikt kulturlandskap, som har vært verdsatt som tur- og rekreasjonsområde helt siden 1800-

tallet. Områdets rike kulturlandskap er et resultat av tidligere tiders bruk av Marka helt 

siden steinalderen. Flertallet peker på at virksomhet innen tradisjonelle næringer som 

jordbruk og skogbruk har bidratt til - og bidrar fortsatt til - å vedlikeholde Markas 

verdifulle kulturlandskap, ikke minst ved å sikre og vedlikeholde de tradisjonelle 

ferdselsvegene i området. På denne måten bidrar denne næringsutøvelsen til å gjøre 

Marka attraktiv som et friluftsområde, og er viktig for å sikre tilgjengeligheten til 

naturverdiene i Marka for allmennheten. Flertallet mener at jordbruket og skogbruket 

fortsatt vil være viktige for å bevare og videreutvikle Marka som et attraktivt og tilgjengelig 

friluftsområde.  

3. Gjeldende rett 

Forskrift 2. april 1993 nr. 268 om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i 

Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, 

Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, Skedsmo, Lørenskog, 

Rælingen, Enebakk, Ski og Oppegård kommuner, Akershus, Buskerud og Oppland er 

hjemlet i lov om skogbruk og skogvern av 1965 § 17b. Denne bestemmelsen er 

videreført i dagens skogbrukslov, lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) 

§ 13, som lyder:  

Departementet kan ved forskrift leggje strengare restriksjonar på skogbehandlinga i 

skogområde av særleg miljøverdi knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv eller 

kulturminne enn det lova elles gir heimel for når skogbehandlinga kan føre til vesentleg 

skade eller ulempe for desse verdiane. 



5 

 

Formålet med forskriften er å sikre utøvelse av skogbruk i Marka og bidra til å bevare 

og utvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner 

og vannforsyning. 

Forskriftens virkeområde går fram av § 1-2. Grensene er inntegnet på kart vedlagt 

kongelig resolusjon av 3. juni 1977. Virkeområdet er omtrent det samme som for lov om 

naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven), jf. markaloven § 2.   

Dagens forskrift inneholder regler om skogbruksplanlegging, skogbehandling, 

foryngelseshogst og foryngelsesflater, skogkultur m.m. I § 4-2 er det fastsatt en anbefalt 

øvre begrensning på hogstflater på 30 dekar i de mest bynære områdene og 50 dekar i 

de øvrige områdene. Departementet kan i samråd med Klima- og miljødepartementet gi 

dispensasjon.   

All foryngelseshogst i Marka skal etter § 4-3 meldes til kommunen. Tilbakemelding fra 

kommunen skal foreligge før tiltaket utføres. Dersom kommunen finner at 

foryngelseshogsten kan medføre vesentlige ulemper for friluftsliv, naturmiljø, landskap, 

kulturminner eller vannforsyning kan kommunen nekte hogst eller gi nærmere pålegg 

om hvordan hogsten skal gjennomføres.   

Melding om hogst gis på eget skjema. 

Klage på vedtak truffet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen. 

Etter forskriften er skogoppsynet forvaltningsmyndighet og skal føre tilsyn med at 

bestemmelsene blir overholdt.  

Overtredelse av bestemmelsene i forskriften kan straffes etter § 8-4. § 8-4 hjemler også 

at skogoppsynet ved overtredelse kan nekte eller redusere tildeling av tilskudd og bruk 

av skogavgift. 

4. Statistikk og praksis 

På oppdrag fra departementet har Landbruksdirektoratet innhentet statistikk fra 

kommunene som viser omfanget av hogstmeldinger i Marka i perioden fra 2013 til 

2016, fordelt på flatestørrelse. Landbruksdirektoratet har også innhentet opplysninger 

om antall hogstmeldinger som har blitt godkjent med vilkår, samt antall klager og 

resultat av klage. 
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Antall hogstmeldinger i Marka 2013-2016 

Daa 2013 2014 2015 2016 Sum 

3-10 daa 184 265 179 153 781 

11-15 daa 89 109 135 110 443 

16-30 daa 135 177 169 191 672 

31-50 daa 49 46 87 80 262 

>50 daa 5 2 7 3 17 

Småflatehogst 38 40 24 31 133 

Sum 500 639 601 568 2308 

 

 

Samlet har kommunene de siste fire årene mottatt totalt 2 308 hogstmeldinger. Av disse 

var 276 lukkede hogster/gjennomhogster, det vil si ca. 12 prosent, det resterende er 

åpne hogster. Gjennomhogstene er i tabellen også fordelt på areal selv om det ikke er 

flater. Om lag 34 prosent av hogstene som ble meldt inn var på arealer opp til 10 dekar.  

I 214 saker, det vil si cirka 9 prosent av alle de 2 308 hogstmeldingene, har kommunen 

fattet vedtak som endrer opprinnelig hogstplan, enten ved vilkår eller nekting av hogst. 

Det er få klager fra skogeier i disse sakene, til sammen over de fire årene kun tre 

klager. Det vil si at skogeier stort sett innretter seg etter kommunens vedtak.   

I 66 saker, det vil si i cirka tre prosent av alle de 2 308 meldingene har godkjente 

meldinger blitt påklaget av andre enn skogeier. Av disse 66 sakene er 14 endret etter 

klage. Det vil si at cirka 0,6 prosent av alle innmeldte hogster er endret som følge av 

klage fra andre enn skogeier. Antall klager fra andre enn skogeier selv har økt fra 

henholdsvis 4 og 5 i 2013 og 2014 til 30 og 27 i 2015 og 2016. I 2015 ble en sak omgjort 

etter klage og i 2016 ble 9 saker omgjort. 

5. Behov for endringer 

Utgangspunktet for reguleringen i forskrift av skogbruket i Marka er skogbruksloven § 

13: 

Departementet kan ved forskrift leggje strengare restriksjonar på skogbehandlinga i 

skogområde av særleg miljøverdi knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv eller 

kulturminne enn det lova elles gir heimel for når skogbehandlinga kan føre til vesentleg 

skade eller ulempe for desse verdiane. 

Marka har på grunn av sin beliggenhet og bruk en særlig verdi for svært mange 

innbyggere i Oslo og nærliggende områder. Virksomhet i skogbruket bidrar positivt til 

friluftslivet i Marka gjennom blant annet å vedlikeholde Markas verdifulle 

kulturlandskap og å sikre og vedlikeholde veier og dermed bedre tilgjengeligheten for 

mange brukere av Marka. Det vises til Innst.O.nr. 58 (2008-2009)som er gjengitt i 

kapittel 2. Skogsdrift kan imidlertid også kunne ha negative konsekvenser for 

friluftslivet og de andre verdiene i Marka. Det vil særlig være opplevelsesverdien som 

vil kunne påvirkes både mens en hogst pågår og også gjennom de forandringene som 
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en hogst nødvendigvis fører med seg. Departementet legger derfor til grunn at det 

fortsatt er ønskelig å kunne legge strengere restriksjoner på skogbruk i Marka. 

Det følger av skogbruksloven § 13 at det bare er når skogbehandlingen kan føre til 

vesentlig skade eller ulempe for de særlige verdiene at det etter loven kan innføres 

strengere restriksjoner enn de generelle reglene. De generelle reglene for skogbruk i 

hele landet er nå i sin helhet utformet med bakgrunn i skogbrukslovens helhetlige 

miljøtilnærming. Dagens markaforskrift er fra 1993, og reflekterer ikke at de generelle 

reglene nå ivaretar miljøhensynene på en bedre måte enn tidligere. Det er derfor behov 

for å ta bort en del regler i markaforskriften som er generelle for all 

skogbruksvirksomhet, og utforme en markaforskrift som er mer direkte rettet mot 

Markas store betydning som nærturområde for en stor befolkningskonsentrasjon. 

Dagens forskrift medfører en dobbeltregulering av flere forhold, noe som gjør den 

unødvendig komplisert.    

Forskriften bør derfor forenkles blant annet slik at en kan hindre dobbeltregulering.  

Regjeringen har i Sundvolden-plattformen uttalt et det er et mål å få enklere regler og 

mindre byråkrati.  

Utgangspunktet i dagens skogbrukslov er at skogeier er ansvarlig for at tiltak i skogen 

blir gjennomført i samsvar med lov og forskrift, jf. § 4. Det kreves verken melding eller 

søknad til skogbruksmyndighetene for å sette i gang hogst. Kommunen kan imidlertid 

etter skogbruksloven § 11 bestemme at det skal innføres meldeplikt for hogst hvis det 

er nødvendig for å holde kontroll med at loven følges. Skogbruksloven med forskrifter, 

særlig bærekraftforskriften, og Norsk PEFC Skogstandard inneholder regler om 

skogbehandling som tar sikte på å oppnå en bærekraftig forvaltning som sikrer 

hensynet til naturmangfold, landskap, kulturverdier og friluftsliv.   

Etter dagens forskrift krever all hogst i Marka melding til kommunen, og kommunen 

skal gi tilbakemelding før tiltaket kan gjennomføres. I praksis er dette en søknadsplikt 

som fører til en omfattende saksbehandling både etter markaforskriften og 

naturmangfoldloven. I 2016 var det 568 hogstmeldinger som måtte behandles av 

kommunene. I 60 saker, ca. 11 prosent, endret kommunen den opprinnelige 

hogstplanen uten at det medførte klage fra skogeiere. I 27 saker, ca. 5 prosent av de 568 

hogstmeldingene, ble derimot påklaget av andre enn skogeier hvorav kun 9, altså under 

2 prosent av alle hogstmeldingene, ble endret etter klage. Gjennomsnittlig for de siste 

fire årene var det kun ca. 0,6 prosent som ble endret etter klage. Departementet mener 

at det er unødvendig mye byråkrati omkring hogstmeldinger, og at det er rom for 

forenklinger.  

Som nevnt i kapittel 2 ble det i forbindelse med Stortingets behandling av markaloven 

lagt til grunn at Landbruks- og matdepartementet skulle gjennomgå markaforskriften 

etter skogbruksloven. Energi- og miljøkomiteens flertall uttalte i Innst. O. nr 58 (2008-

2009) at skogsdriften fortsatt vil bli regulert av skogbruksloven med forskrifter, at 

restriksjonsnivået for skogbruket stort sett skal være det samme som før markaloven, 

og at det vil bli foretatt en gjennomgang av gjeldende markaforskrift etter 

skogbruksloven med sikte på en tilpasning til Regjeringens samlede markapolitikk og 

skogbrukslovens virkeområde og innretning.  
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6. Departementets vurderinger og forslag 

6.1 Innledning 

Målet med ny forskrift er å lage et enklere regelverk. Forskriften skal dessuten legge til 

rette for utøvelse av skogbruk i Marka og ivareta de særlige miljøverdiene i Marka, 

herunder friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminner. Det følger av 

skogbruksloven § 13, som nevnt i kapittel 5, at det bare er når skogbehandlingen kan 

føre til vesentlig skade eller ulempe for de særlig verdiene at det etter loven kan 

innføres strengere restriksjoner enn de som er fastsatt generelt for alle 

skogbruksområder.    

Departementet mener det er nødvendig å vurdere hvilke restriksjoner, ut over det som 

følger av skogbruksloven, bærekraftforskriften og Norsk PEFC Skogstandard, som er 

nødvendig for at skogbruk ikke skal kunne føre til vesentlig skade eller ulempe for 

verdiene i Marka.   

Forslaget til ny forskrift bygger på disse forutsetningene. Samtidig følger 

departementet opp Stortingets forutsetning om en gjennomgang av gjeldende 

markaforskrift etter skogbruksloven, med sikte på en tilpasning til Regjeringens 

samlede markapolitikk og skogbrukslovens virkeområde og innretning.  

Departementet foreslår at formålet med forskriften og hovedinnretningen skal ligge 

fast, men da slik at det meste som er regulert i annen lovgivning tas ut av forskriften, og 

at forskriften ellers forenkles der det ligger til rette for det. Departementet foreslår 

likevel å ta med noen reguleringer som også går fram av annet lovverk, fordi det gir 

pedagogisk helhet til forskriften og understreker de hensynene departementet mener 

er viktige i Marka.  

De viktigste endringene i forslaget, er å fjerne meldeplikt for hogster opptil 10 dekar, og 

å endre meldeplikten for hogster over 10 dekar slik at kommunen bare treffer vedtak 

dersom de kommer til at tiltaket må begrenses eller nektes.  

Forslaget reiser ingen særskilte prinsipielle problemstillinger som må utredes, jf. 

utredningsinstruksen punkt 2-1 nr. 3.  

6.2 Hogster inntil 10 dekar 

Departementet foreslår i § 7 første ledd at det bare skal være meldeplikt for hogster 

over 10 dekar.  

Opplysningene i kapittel 4 fra perioden 2013 til 2016 viser at omkring 34 prosent av 

hogstene ligger på mellom 3 og 10 dekar. Dette utgjorde 781 hogstmeldinger, 

gjennomsnittlig ca. 195 per år. Ved å fjerne meldeplikt for disse hogstene får 

kommunene færre saker å behandle. For næringen vil endringen innebære redusert 

byråkrati. 

Små hogster kan også berøre miljø- og friluftslivsverdier, men gjennom de krav som 

stilles til næringen gjennom forskrift om bærekraftig skogbruk må næringen ta 

nødvendige hensyn. Departementet mener derfor at det ved små hogster ikke trengs 
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egen melding. Videre vil et slikt skille stimulere til mindre inngrep som i noen tilfeller 

kan betraktes som ønskelig av miljø- og friluftslivshensyn. 

Endringene vil både stimulere skogbruket til hogstinngrep med mindre 

landskapsmessig effekt, og gi forenkling for forvaltning og næring. 

6.3 Meldeplikt for hogster over 10 dekar 

Departementet foreslår at alle hogster over 10 dekar skal meldes til kommunen, men at 

meldepliktens innhold endres. Forslaget innebærer videre at kommunene bare treffer 

vedtak i de tilfeller der kommunen kommer til at innmeldte hogsttiltak må begrenses 

eller nektes, se forslaget § 7 andre ledd. Dette er en endring i forhold til dagens ordning 

hvor kommunen skal gi samtykke til hogsten før den kan gjennomføres. 

Kommunen kan for eksempel gripe inn der hogstflaten bør være mindre enn 

henholdsvis 50 eller 30 dekar på grunn av hensynet til landskapet, eller hvis området 

har en bruk eller betydning eller inneholder miljøkvaliteter som tilsier at hogsten bør 

tilpasses dette.   

Dersom kommunen ikke ser grunn til å begrense eller nekte hogst, fattes det ikke 

vedtak, og skogeier kan gå i gang med hogsten etter tre uker hvis skogeier ikke hører 

noe, jf. forslaget § 7 tredje ledd.   

Departementet legger opp til å etablere en innsynsløsning som kan gjøre meldinger om 

hogst i Marka tilgjengelige for alle, jf. kapittel 6.9. Dette gir allmennheten mulighet for 

å gi innspill til kommunen i forkant av kommunens egen vurderingen, noe som gir 

bedre flyt i prosessen enn eventuelle klager i etterkant av kommunens vedtak slik 

praksis ofte er i dag.  Kommunen som ansvarlig myndighet etter markaforskriften har 

ansvar for å følge opp eventuelle henvendelser som tilsier at kommunen bør se 

nærmere på saken. Kommunen kan etter forslaget § 7 tredje ledd andre punktum varsle 

skogeier om at den trenger mer tid til å vurdere hogstmeldingen.   

Etter departementets vurdering legger skogbruksloven, bærekraftforskriften, 

markaforskriften og skogbrukets egne miljøregler stramme rammer som gjør at det må 

tas hensyn til både naturen og friluftslivet ved gjennomføring av hogster, slik at det for 

kommunen som regel bare vil være nødvendig å gripe inn i svært få tilfeller. Etter 

skogbruksloven § 13, som hjemler denne forskriften, vil det kun være i de tilfeller 

skogbehandlingen kan føre til vesentlig skade eller ulempe for de særlige verdiene i 

Marka at det etter loven kan innføres strengere restriksjoner. 

Forslaget er en forenkling for kommunene fordi det bare fattes vedtak der det er grunn 

til å gi ekstra restriksjoner på hogsten. Departementet viser til kapittel 4 som viser at 

det gjennomsnittlig de siste fire årene kun er i ca. 9 prosent av sakene kommunen 

griper inn med hogstnekt eller begrensninger.  

Departementet mener på denne bakgrunn at forslaget ivaretar et bærekraftig skogbruk 

i Marka, samtidig som forslaget understreker skogbrukets plikt til å ivareta verdiene 

knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminner. Forslaget vil gjøre det 

enklere for skogeier å planlegge og gjennomføre hogst. 
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6.4 Flatestørrelse 

Departementet foreslår en øvre grense for størrelsen på hogstflater, jf. forslaget § 3 

andre ledd. Begrensningen på hogstflater er med på å bevare og utvikle landskapet og 

ivaretar dermed friluftslivsinteressene. For de mest bynære områdene foreslås en 

grense på 30 dekar, mens den for øvrig foreslås å være på 50 dekar. Dette er de samme 

grensene som i dagens forskrift er anbefalte grenser, og som nå foreslås å være 

absolutte grenser.  

Hva som regnes som en flate har samme definisjon som tidligere, jf. utfyllende 

retningslinjer for praktisering av forskriftens bestemmelser utgitt av 

Landbruksdepartementet 25. mai 1993. Definisjonen foreslås tatt inn i forskriften, jf. 

forslaget § 3 tredje ledd.  

Departementet mener at faste arealgrenser gir enkle regler for skogeier og kommunen 

å forholde seg til. Dette er viktig sett hen til at departementet foreslår en endring i 

meldepliktens innhold, jf. kapittel 6.3.   

En fast øvre tillatt flatestørrelse vil i enkelte tilfeller kunne gjøre det vanskelig å tilpasse 

hogstene til eksisterende bestandsgrenser. Departementet mener at fordelen ved klare 

regler er større enn ulempen i dette tilfellet.  

Det foreslås at det skal være adgang til å fravike disse grensene dersom det er 

nødvendig på grunn av sykdom eller skade på skog, jf. skogbruksloven §§ 9 og 10, jf. 

forslaget § 3 fjerde ledd.  

6.5 Helhetlig forvaltning av Marka 

Kommunen skal etter forslaget fortsatt føre tilsyn med at bestemmelser og vedtak i 

medhold av forskriften blir fulgt. Dette er i samsvar med løsningen som gjelder for 

andre bestemmelser i skogbruksloven. Det foreslås imidlertid en endring som 

innebærer at Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal være klageinstans i alle saker i 

Marka uavhengig av hvilket fylke eiendommen ligger i, jf. forslaget § 10. Dette er en 

oppfølging av målet om en helhetlig forvaltning av Marka, og løsningen gjelder også for 

saker etter markaloven. For å sikre at saken er så godt opplyst som mulig skal klager 

sendes via Fylkesmannen i det fylket eiendommen ligger.    

Det legges opp til at grensen for markaforskriften følger grensen for markaloven, jf. 

forslaget § 2. Dette innebærer en justering av dagens grense i markaforskriften ved at 

blant annet Varåsmarka kommer inn under markaforskriftens grense og Svartskog 

faller utenfor. Det innebærer også at dersom Markas grense endres i markaloven, 

endres også markaforskriftens virkeområde.  

Føringene i forarbeidene til markaloven tilsier at markalovens formål tas hensyn til i 

utformingen av en ny markaforskrift. Formålet med markaloven, slik det står i 

markaloven § 1, er å "fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. 

Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og 

kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til 

andre formål."  
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Departementet foreslår at formålet er å sikre et bærekraftig skogbruk og å bevare og 

utvikle kvaliteter i området knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminner. 

Disse endringene bidrar etter departementets vurdering til en helhetlig forvaltning av 

Marka.  

Departementet foreslår ikke å videreføre hensynet til vannforsyning i formålet. 

Hensynet til vannforsyning er regulert i annet lovverk og det er slik departementet ser 

det ikke lenger behov for å ha dette hensynet i formålet. Det vises til plan- og 

bygningsloven og forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) 

av 22.12.2016 nr. 1868. 

6.6 Andre endringer 

Skogbruksplaner 

Departementet foreslår ikke å videreføre regler om godkjenning av skogbruksplaner, jf. 

dagens forskrift § 2-1. Godkjenning av skogbruksplaner er i prinsippet en godkjenning 

av flere hogster. Det er – som før – åpent for å melde flere hogster samtidig og det 

anses da unødvendig å ha med bestemmelsene om godkjenning av skogbruksplaner.  

Pålegg om hvordan hogsten skal gjennomføres eller nekting 

Det er i forslaget tatt inn en nærmere forklaring på ”vesentlig ulempe” hentet fra 

forarbeidene, jf. Ot.prp.nr.28 (2004-2005) side 86. Departementet mener dette er en 

viktig retningslinje for kommunene ved praktiseringen av forskriften og dermed bør stå 

i forskriften, samt at det gjør reglene lettere tilgjengelig for skogeierne.    

Tittel og målform 

Departementet foreslår å forenkle tittelen på forskriften slik at den ikke blir så lang, 

samtidig som den er dekkende. Oppramsing av kommunene i forskriftens tittel er 

unødvendig.  

Departementet foreslår videre også at målformen i forskriften følger loven. 

Dispensasjon 

Departementet foreslår at den generelle adgangen til å gi dispensasjon fra forskriften 

oppheves. Forslaget innebærer at det bare kan dispenseres fra § 3 som gjelder hogst og 

flatestørrelse og § 5 som gjelder bruk av plantevernmiddel.  

Etter gjeldende forskrift er det departementet som kan gi dispensasjon. Myndigheten 

foreslås flyttet til kommunen. Denne løsningen samsvarer bedre med kommunens 

kompetanse ellers i skogbruksloven. Adgangen til dispensasjon ved sykdom og skade 

på skog gjør at dagens § 7-1 ikke lenger er nødvendig, og den foreslås tatt ut. 

Departementet kan fortsatt etter skogbruksloven § 3 gå inn i de saker der det anses 

nødvendig. 

Overtredelse 

Ved overtredelse gir dagens forskrift hjemmel for å nekte eller redusere tildeling av 

tilskudd og bruk av skogfond, jf. § 8-4 andre ledd. Departementet ønsker ikke å 
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videreføre dette. Nekting eller reduksjon av tilskudd er hjemlet i de aktuelle 

tilskuddsreglene.  

6.7 Videreføring av regler i dagens forskrift 

Hogst 

Det videreføres i forslaget at hogster skal tilpasses landskapet selv om det i dag gjelder 

generelt i hele Norge, jf. forskrift om berekraftig skogbruk § 5 femte ledd og forslaget § 

3 første ledd.  

Det foreslås også at der forholdene biologisk, økonomisk og teknisk ligger til rette for 

det skal det brukes lukkede hogster, dersom en kan oppnå god stabilitet for de 

gjenstående trærne og tilfredsstillende foryngelse på voksestedet, jf. forslaget § 4 første 

ledd. Dette gjelder også generelt for alt skogbruk etter forskrift om berekraftig 

skogbruk § 5 femte ledd. Lukkede hogster var i hovedsak driftsopplegget frem til man 

gikk over til flatehogst for 60 til 80 år siden. Med en slik skogforvaltning, med 

flatehogst og planting, har skogvolumet i Norge nesten tredoblet seg på disse årene og 

volumet vil fortsette å øke i mange 10-år framover. Statistikken viser at også i Marka er 

de fleste hogster åpne hogster/flatehogster, jf. kapittel 4 som viser at ca. 88 prosent av 

alle hogster fra 2013-2016 var åpne hogster/flatehogster.  

Foryngelse og etablering av ny skog 

Det foreslås ikke materielle endringer om foryngelsesmetoder eller etablering av ny 

skog i marka, men bestemmelsene forkortes vesentlig, jf. forslaget § 4. 

Terrengtransport 

Departementet har valgt å videreføre bestemmelsen om terrengtransport omtrent slik 

den står i dagens forskrift, jf. forslaget § 6. Denne bestemmelsen er viktig for Marka 

med tanke på stier og ferdselsårer av kulturhistorisk interesse, samt at ferdsel ikke blir 

hindret unødvendig.  

Plantevernmidler 

Forbudet mot bruk av plantevernmidler foreslås ikke endret, jf. forslaget § 5. 

Henvisningen til forskrift om spredning av plantevernmidler i skog er tatt ut fordi det 

anses unødvendig å stadfeste at regelverket gjelder også i Marka. Departementet 

legger til grunn at skogeier setter seg inn i øvrig regelverk som påvirker skogbruket. 

Departementet understreker at der forholdene ligger til rette for det skal det være en 

reell mulighet for dispensasjon.  

Landbruksveier 

Departementet foreslår ingen endring i natur- og friluftslivsorganisasjonenes rett til å få 

søknad om bygging av landbruksvei i Marka til uttalelse før vedtak fattes, jf. forslaget § 

8. Saksbehandlingen skal som etter gjeldende forskrift foregå etter den til enhver tid 

gjeldende forskrift om planlegging og bygging av landbruksveier. 

Straff og tvangsmulkt 
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Bestemmelsen om straff og tvangsmulkt som foreslås tilsvarer skogbruksloven §§ 22 og 

23, jf. forslaget § 11.  

6.8 Overlappende regler som ikke videreføres 

Det er svært mye av det som dagens forskrift regulerer som ikke lenger er særlige 

restriksjoner som gjelder bare i Marka. Det foreslås derfor ikke å videreføre kapittel 3 i 

dagens forskrift da bærekraftforskriften har tilsvarende bestemmelser. Det samme 

gjelder §§ 5-3 og 5-4 i dagens forskrift. 

6.9 Tilgjengeliggjøring av hogstmeldinger 

Departementet foreslår å legge til rette for at hogstmeldingene blir allment tilgjengelige 

på en enklere måte enn ved å kreve innsyn etter offentlighetsloven og 

miljøinformasjonsloven. 

Departementet mener at dette er viktig for å sikre ivaretakelse av allmennhetens behov 

for informasjon slik at allmennheten kan bidra til å ivareta miljø- og friluftslivshensyn.   

Departementet mener at allmennheten har mulighet til å påvirke offentlige beslutninger 

også utenom forvaltningslovens klageregler. Departementet har tiltro til at kommunen 

vil undersøke de hogstmeldinger som kommer inn og eventuelle innspill som kommer 

fra allmennheten, slik at saken blir godt nok opplyst og at kommunen faktisk griper inn 

dersom det er nødvendig.  

Innsynssystemet skal fungere slik at alle hogstmeldinger blir allment tilgjengelige 

snarest mulig etter at de er meldt inn. Dersom det er noen som mener at hogsten som 

er meldt inn ikke bør gjennomføres eller det er særlige forhold som gjør at det bør 

settes vilkår, kan dette formidles til kommunen. Dersom kommunen mener det er 

grunnlag for det, enten av eget tiltak eller som følge av innspill, kan den melde til 

skogeier at den trenger ytterligere tid til å vurdere saken og eventuelt fatte vedtak hvor 

hogsten justeres, begrenses eller nektes.  

Systemet skal være på plass når den nye forskriften trer i kraft.  

7. Administrative og økonomiske konsekvenser og andre 

konsekvenser 

I dag må alle hogstmeldinger behandles som søknader, og også behandles etter 

naturmangfoldloven §§ 8 til 12. I tillegg påklages en ikke ubetydelig del av 

hogstmeldingene der hogst tillates. Forslaget innebærer at søknadsbehandlingen av 

selve hogstmeldingen utgår. Forslaget medfører derfor en forenkling for de 

kommunene som ligger innenfor Marka og for Fylkesmannen som klageinstans.  

For skogeier innebærer forslaget at en planlagt hogst kan gjennomføres på en raskere, 

enklere og mer forutsigbar måte.   

For allmennheten innebærer forslaget om tilgjengeliggjøring av 

hogstmeldinger/innsynsløsningen at det blir enklere å få informasjon om hogst i 

Marka. Dette gjør det mulig for allmennheten å spille inn synspunkter på 
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hogstmeldinger der de foreslåtte hogstene har vesentlige ulemper for miljø- og 

friluftsliv. 

Det er vanskelig å anslå på nåværende tidspunkt hva en slik innsynsløsning vil koste, 

men dette vil måtte dekkes over Landbruks- og matdepartementets budsjett. I tillegg vil 

det kunne medføre merarbeid for den som skal ha ansvaret for systemet. Samtidig vil 

både kommunen og Fylkesmannen slippe henvendelser og behandling av 

innsynsbegjæringer. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil få et større ansvar for alle saker som gjelder 

Marka og med det noe mer saksbehandling og veiledningsansvar.  

Departementet mener forslaget ikke vil medføre store endringer i måten hogst blir 

gjennomført på i Marka, eller antall hogster. Det er mulig at forslaget om at det ikke 

skal være meldeplikt opp til 10 dekar kan føre til flere hogster inntil 10 dekar.  

8. Endring i landbruksveiforskriften 

I forbindelse med Stortingets behandling og vedtak av forslaget om lov om 

naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) uttalte energi- og 

miljøkomiteens flertall følgende i Innst. O. nr 58 (2008-2009): 

Flertallet forutsetter videre at Landbruks- og matdepartementet gjennomfører de 

nødvendige endringer i landbruksvegforskriften, slik at klagemyndigheten for saker etter 

landbruksvegforskriften også overføres til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

Landbruksveiforskriften ble fastsatt i 2015, men uten at dette punktet var med i 

høringsforslaget. Departementet ber derfor nå om høringsinstansenes syn på at 

klagemyndigheten for saker etter landbruksveiforskriften i Marka overføres til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. For å sikre at saken er så godt opplyst som mulig, 

skal klager sendes via Fylkesmannen i det fylket eiendommen ligger. 
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9.  Forslag til ny forskrift 

 

 

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande 
kommunar 

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet xx. xxxx med heimel i lov 27. mai 2005 nr. 31 
om skogbruk (skogbrukslova) § 13. 

 

§ 1. Formål 

Formålet med forskrifta er å sikre eit berekraftig skogbruk som bidrar til å bevare og utvikle 

kvalitetar i området knytte til friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminne. 

 

§ 2. Verkeområde 

Det  geografiske verkeområdet for forskrifta er Marka. Marka omfattar desse områda: 

Kjekstadmarka, Vardåsmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Nordmarka, 

Lillomarka, Romeriksåsene, Gjelleråsmarka, Østmarka og Sørmarka, i samsvar med grenser 

fastsett i lov 5. juni 2009 nr. 35 (markaloven) § 2 første ledd.  

 

§ 3. Hogst og flatestorleik 

Hogstar skal tilpassast landskapet, og hogstføringa må bidra til rimeleg sikring av flatekantar. 

Hogstflater i Gjelleråsmarka, Østmarka, Sørmarka, øvrige skogområde i kommunane Oslo, 

Asker og Bærum samt skogområda i Nittedal kommune vest for RV 4, skal ikkje vere over 30 

dekar. Hogstflater i andre område av Marka skal ikkje vere over 50 dekar. Ved utviding av 

eksisterande flater skal summen av nye og eldre flater ikkje vere over høvesvis 30 og 50 dekar. 

Areal der heile eller store delar av tresjiktet er hogd, samt ungskog med gjennomsnittshøgde 

opp til 2 meter, skal reknast som flate dersom arealet er større enn 2 dekar. 

Kommunen kan dispensere frå første til tredje ledd dersom det ligg føre særlege grunnar. 

Som særlege grunnar er mellom anna å rekne fare for insekt- eller soppangrep, jf. 

skogbrukslova § 9, og ved skade på skog, jf. skogbrukslova § 10.   

 

§ 4. Foryngingsmetodar og etablering av ny skog 

Der forholda biologisk, økonomisk og teknisk ligg til rette for det skal det brukast lukka 

hogstar, dersom ein kan oppnå god stabilitet for dei trea som står att og tilfredsstillande 

forynging på veksestaden. 

Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal det takast omsyn til kulturminne, jf. 

kulturminneloven (lov 9. juni 1978 nr. 50) § 4. 

Val av foryngingsmetodar skal skje etter ei samla vurdering av økologiske, miljømessige og 

driftsøkonomiske forhold. Frøtre- eller skjermstillingshogst, småflatehogst, kanthogst eller 

gjennomhogst skal brukast i område der vilkåra for naturleg forynging er tilfredsstillande.  

Stigar, løyper, samt setervollar og andre innmarksareal knytte til plassar i Marka skal ikkje 

plantast til. 
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§ 5. Plantevernmiddel 

Bruk av plantevernmiddel er ikkje lovleg i Marka. På sterkt grasbunde mark og urterik mark 

kan kommunen likevel etter søknad gi løyve til bruk av plantevernmiddel. 

 

§ 6. Terrengtransport 

Ved transport utanfor permanente skogsvegar skal det leggjast vekt på å unngå 

terrengskadar som verkar skjemmande og som kan føre til erosjon og avrenning. 

Stigar, løyper samt hestevegar av kulturhistorisk interesse skal ikkje brukast som køyretrasé 

for terrenggåande maskiner der det er praktisk mogleg å unngå det. Unnateke er stigar og 

løyper som er lagt i kjøretraséer opparbeidd for maskinell skogsdrift. 

Køyreskadar etter skogbrukstiltak må utbetrast snarast råd etter avslutta drift, slik at det 

ikkje oppstår unødig hindring for ferdsel i vanleg brukte stigar, løyper og andre ferdselsårer, 

eller oppstår nye bekkeløp. 

Mindre inngrep i terrenget, for eksempel fjerning av stubbar, enkeltståande større steinar 

eller mindre sprengningsarbeid i fjell for å tilretteleggje for terrengtransport, er tillatne. 

Ein må vere ekstra varsam ved stigar og ferdselsårer av kulturhistorisk interesse. 

 

§ 7. Melding om hogst 

Skogeigaren skal gi melding til kommunen om planlagte hogstar på over 10 dekar seinast 3 

veker før tiltaket skal setjast i verk. Meldinga skal givast på elektronisk skjema fastsett av 

Landbruksdirektoratet.  

Dersom hogsten kan føre med seg vesentleg ulempe for friluftsliv, naturmiljø, landskap eller 

kulturminne, jf. formålet i § 1, kan kommunen nekte hogst, eller gi pålegg om korleis hogsten 

skal gjennomførast. Ved vurderinga av kva som er vesentleg ulempe skal kommunen byggje på 

ei samla vurdering der det blant anna skal leggjast vekt på storleiken på arealet, tida det vil ta å 

reparere skaden og kor viktig området er for friluftslivet. 

Har kommunen ikkje gitt svar på meldinga innan 3 veker frå den dagen ho kom fram til 

kommunen, kan det meldte tiltaket setjast i verk. Dersom kommunen treng meir tid til å 

vurdere ei hogstmelding, skal skogeigaren varslast om den nye fristen for når tiltaket kan 

setjast i verk. 

Hogstar som ikkje er gjennomførte innan 2 år må meldast på nytt.  

 

§ 8. Landbruksvegar 

Planar om bygging av nye, permanente skogsvegar eller ombygging av eksisterande 

skogsvegar skal behandlast etter føresegnene i den til kvar tid gjeldande forskrift om 

planlegging og godkjenning av skogsvegar gitt med heimel i skogbrukslova § 7 og jordlova § 

11. 

Ved søknader om bygging av landbruksvegar i Marka skal naturvern- og 

friluftslivsorganisasjonar få høve til å uttale seg før vedtak blir fatta.  

 

§ 9. Tilsyn 

Kommunen skal føre tilsyn med at føresegnene i forskrifta og vedtak fatta i medhald av dei, 

blir følgde.  
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§ 10. Klage 

Kommunale vedtak etter denne forskrifta kan bli klaga over til Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus. Klagen skal sendast til kommunen. Dei kommunane som ikkje ligg i Oslo og 

Akershus sender klagesakene om sin eigen Fylkesmann for uttale før sakene går til 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endeleg behandling. 

 

§ 11. Straff og tvangsmulkt 

Den som forsettleg eller aktlaust bryt føresegnene i denne forskrifta, eller vedtak fatta i 

medhald av forskrifta, blir straffa med bøter eller fengsel i inntil eitt år, jf. skogbrukslova (lov 

27. mai 2005 nr. 31) § 22. Straff kan berre nyttast når brotet er vesentleg. 

For å sikre at føresegnene i forskrifta blir følgde, og pålegg gitt med heimel i forskrifta blir 

gjennomførte, kan kommunen påleggje skogeigar tvangsmulkt, jf. skogbrukslova § 23. 

 

§ 12. Iverksetjing mv. 

Denne forskrifta tek til å gjelde xx.xx.xxxx. 

Frå same dato blir følgjande forskrift oppheva:  forskrift 2. april 1993 nr. 268 om 

skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), 

Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, 

Gjerdrum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Ski og Oppegård kommuner, Akershus, 

Buskerud og Oppland. 
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10. Forslag til endring i forskrift om planlegging og godkjenning 

av landbruksveier 

 

 

Forskrift om endring i forskrift om planlegging og godkjenning av 
landbruksveier  

 

I 

I forskrift 28. mai 2015 nr. 550 om planlegging og godkjenning av landbruksveier gjøres 

følgende endring:  

 § 4-1 skal lyde: 

 Vedtak fattet av kommunen etter denne forskriften kan påklages til Fylkesmannen. Vedtak 

fattet av Fylkesmannen i første instans, kan påklages til Landbruksdirektoratet. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klagemyndighet for vedtak fattet av kommunen etter 

denne forskriften for saker innenfor grensene av Marka, jf. forskrift om skogbehandling og 

skogsdrift for skogområde i Oslo og nærliggjande kommunar  § 2. De kommunene som ikke 

ligger i Oslo og Akershus sender klagesakene om sin egen Fylkesmann for uttalelse før sakene 

går til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling. 

 

      

II 

Endringen trer i kraft xx. xxxx. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/3800-17   Arkiv: GNR 310/8 

311/3 311/4 311/5 3116  

 

 

Klage vedr avslag på konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 310/8 og 

gnr/bnr 311/3, 4, 5 og 312/6 
 

Forslag til vedtak: 

Kommunen opprettholder sitt vedtak, fattet i HMA 03.04.2017, og oversender saken til 

Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Haakon Johan Bjørum har klaget på Ringerike kommunes avslag på konsesjon til Bjørum 

Trading AS for kjøp av eiendommene Haverstingen skog, gnr 310/8 og andeler i Bråtakollen 

skog, gnr 311/3,4,5 og 312/6. Klagen ble sendt direkte til Fylkesmannen i Buskerud, som har 

sendt klagen tilbake til Ringerike kommune for behandling av klagen.  

 

Innehaver av Bjørum Trading AS ønsker å samle eiendommene og dagens fire hjemmelshavere 

til en hjemmelshaver. Det foreligger ikke avtale om kjøp eller søkt konsesjon på erverv av de 

andre andelene i sameiet, og kan dermed ikke tillegges stor vekt i vurderingen av søknaden. 

Ved å gi konsesjon vil antall andelseiere dermed kun reduseres til tre, i tillegg til at man vil få 

et AS inn i sameiet som en eierpart. Rådmannen kan ikke se at dette skulle by på fordeler i 

forhold til tradisjonelle eierformer, der konsesjonssøker hadde vært en fysisk person som eier 

og drifter eiendommene. Et AS som eierpart inn i et sameie vurderes heller som en negativ 

utvikling for eiendommen da antall eiere potensielt vil kunne øke.  

 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger i saken som tilsier en 

imøtekommelse av klagen. Rådmannen er derfor av den oppfatning at kommunens tidligere 

vedtak opprettholdes, og at saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling. 

 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er tidligere behandlet i HMA, sak 28/17, den 03.04.2017. 

 



- 

Alternative løsninger 

Klagen tas til følge, og med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 gis det 

konsesjon til Bjørum Trading AS for kjøp av eiendommene Haverstingen skog, gnr/bnr 

310/8,9 og andeler i Bråtakollen skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 i Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av den oppfatning at det er uheldig å få et AS inn som en eierpart i et sameie. 

Bakgrunnen for dette er konssjonslovens § 9 annet ledd at konsesjon «i alminnelighet ikke skal 

gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antall sameiere øker».  

 

Ved overdragelse til et AS vil antall sameiere kunne øke. Aksjeselskapsformen innebærer at det 

ikke er noen kontroll fra landbruksmyndighetene med hvem som står ansvarlig for driften av 

eiendommene eller antall eiere.  

 

Dersom ervervet i realiteten hadde medført en reduksjon av antall hjemmelshavere fra fire til 

en, og dermed oppløsning av sameiet, ville ervervet medført klare fordeler. Om Haakon Johan 

Bjørum personlig hadde søkt konsesjon ville man også kunne redusert antall eiere i sameiet ved 

hans kjøp av Kristin Merethe Refsum Bjørums andel. Dette ville vært en driftsmessig bedre 

løsning for eiendommen. Ved selskapets erverv av andeler i sameiet vil antall sameiere 

potensielt kunne økes da antall eiere i et AS ikke er regulert av noe lovverk. 

 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger i saken, som skulle tilsi at klagen 

imøtekommes. Rådmannen anbefaler derfor at kommunens vedtak av 03.04.2017 

opprettholdes, og at klagen oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling. 

 

Rådmannen viser for øvrig til vedlagte saksframlegg med vedlegg, som ble utarbeidet til 

HMA´s forrige behandling av saken. 

 

Vedlegg 

Saksframlegg med vedlegg av 28.02.2017 

Klage fra Haakon Johan Bjørum 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3800-12   Arkiv: GNR 310/8 

311/3 311/4 311/5 3116  

 

Konsesjon på erverv av fast eiendom, Gnr/bnr 310/8 og gnr/bnr 

311/3, 4, 5 og 6 
 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 avslås konsesjon til Bjørum Trading 

AS for kjøp av eiendommene Haverstingen skog, gnr/bnr 310/8 og andeler i Bråtakollen 

skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 i Ringerike kommune.  

 

 

Kommunen har mottatt to konsesjonssøknader fra Bjørum Trading AS. Rådmannen mener 

disse må sees i sammenheng, da begge søknadene gjelder andeler i det samme skogsameiet, 

og har derfor valgt å behandle søknadene samlet.  

 

Sammendrag 

Bjørum Trading AS søker om konsesjon for erverv av eiendommene gnr/bnr 310/8 samt 

andeler av eiendommene gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6. Innehaver av Bjørum Trading AS er 

Haakon Johan Bjørum, med 100 % eierandel.  

 

Haverstingen skog, gnr 310/8, eies av Haakon Johan Bjørum, der hele eiendommen på 

1057,4 dekar er del av Haverstingen naturreservat. Inntekt på eiendommen er utleie av jakt.  

 

Eiendommene Bråtakollen skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 er eid av skogsameiet 

Bråtakollen Skog DA. Eiendommene har i sin helhet et areal på 1577,4 dekar. Det er opplyst 

i søknad at 251 dekar av eiendommene 311/5 og 312/6 er en del av Haverstingen 

naturreservat. Videre er det opplyst at det på resterende areal er 1238 dekar produktiv skog. 

På eiendommen er det et skogshusvær, uthus og garasje. 

 

Bråtakollen Skog DA er 50 % eid av Haakon Johan Bjørum, 25 % av Knut Waldemar Bing 

Bjørum, 16,66 % av Gunnvor Birgitte Bjørum Mutrux og 8,34 % av Kristin Merethe 

Refsum Bjørum.  

 



Bjørum Trading AS søker om erverv av samtlige av Haakon Johan Bjørum sine 

skogeiendommer i tillegg til erverv av Kristin Merethe Refsum Bjørum sin andel på 8,43 % 

i Bråtakollen Skog DA.   

 

Konsesjonsloven åpner opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar 

dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. Rådmannen kan ikke se at 

erverv av skogeiendommen Haverstingen, gnr/bnr 310/8, medfører noen fordeler i 

motsetning til personlig eierskap slik det er i dag. Rådmannen kan heller ikke se at erverv av 

andeler i Bråtakollen skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6, medfører fordeler, da et ansvarlig 

selskap med en eierandel inn i et sameie heller må kunne sies å være av negativ driftsmessig 

betydning.  

 

Rådmannen anbefaler derfor at det ikke gis konsesjon til Bjørum Trading AS for erverv av 

omsøkte eiendommer.  

 

Innledning / bakgrunn 

Bjørum Trading AS søker om konsesjon på erverv av eiendommen Haverstingen gnr/bnr 

310/8 og 50 % andel av eiendommene Bråtakollen skog gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6, i tillegg 

til 8,43 % av sistnevnte eiendommer.  

 

Haverstingen skog 

Haverstingen, gnr/bnr 310/8, eies 100 % av Haakon Johan Bjørum. Eiendommen er i sin 

helhet en del av Haverstingen naturreservat, ligger i Brekkebygda og danner 

kommunegrense til Krødsherad. Arealet er på 1057,4 dekar. Inntekt på eiendommen er utleie 

av jaktrettigheter, og årlig jaktutleie er oppgitt å være på kr. 9274,31,- 

 

Bråtakollen skog 

Eiendommene Bråtakollen skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 er eid av skogsameiet 

Bråtakollen Skog DA. Eiendommene ligger i Brekkebygda og har i følge gårdskart et samlet 

areal på 1577,4 dekar, hvorav 1532,5 dekar produktiv skog med 956,3 dekar skog med høy 

bonitet, 436,7 dekar middels bonitet og 139,5 dekar lav bonitet. Skogen veksler fra lett til 

tungdrevet terreng. I søknad er det opplyst at 251 dekar av eiendommene 311/5 og 312/6 er 

en del av Haverstingen naturreservat. Jaktbart areal er på 1577 dekar. Arealet er oppsplittet 

og ligger i flere teiger, men i nærheten av hverandre. For å utnytte jakta er man avhengig av 

samarbeid med naboer. Eiendommen er berørt av Bergensbanen og Rv 7, og danner 

kommunegrense til Krødsherad.  På eiendommen opplyses det å være et skogshusvær med 

innlagt strøm, uthus og garasje fra ca. 1960. 

 

Bråtakollen Skog DA er 50 % eid av Haakon Johan Bjørum, 25 % av Knut Waldemar Bing 

Bjørum, 16,66 % av Gunnvor Birgitte Bjørum Mutrux og 8,34% av Kristin Merethe Refsum 

Bjørum.  

 

Eiendommene har rettigheter i Dammyrveien, rettighet og eierandel i Nordkjernliveien og 

eier av Nordkjernlien søndre vei. 

 

Haakon Johan Bjørum har 100 % andeler i Bjørum Trading AS. Bjørum Trading AS søker 

om erverv av samtlige av Haakon Johan Bjørum sine eiendommer i søknad av 09.07.2016,  i 

tillegg til erverv av Kristin Merethe Refsum Bjørum sin andel på 8,43% i Bråtakollen Skog 

DA i søknad av 01.12.2016. 

 



Frafall av forkjøpsrett av andeler i Bråtakollen Skog DA er mottatt av kommunen fra de 

andre andelseierne. Dette i henhold til selskapsavtalen for Bråtakollen Skog DA.  

 

Det er foretatt en verdivurdering av Bråtakollen skog av Øverby skog v/Hans Otto Øverby, 

datert 11.3.2016. 

 

Beskrivelse av saken 

Første søknad om konsesjon på erverv av eiendommen Haverstingen gnr/bnr 310/8 og 50 % 

andel av eiendommene Bråtakollen skog gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 ble mottatt 9.6.2016. 

Kommunen etterspurte dokumentasjon på frafall av forkjøpsrett fra de andre andelseierne, 

og dette ble mottatt 16.11.2016. Kommunen har etter dette mottatt flere dokumenter i saken 

i flere omganger. Siste søknad om konsesjon på erverv av 8,43 % av Bråtakollen skog 

gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 ble mottatt 01.12.2016. Kommunen har løpende informert søker 

om saksbehandlingstid og framdrift. Ved kommunens landbruksavdeling så har det vært stor 

sakspågang i tillegg til at saken reiser en rekke juridiske problemstillinger som krever 

grundige vurderinger.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Haverstingen, gnr/bnr 310/8, er i sin helhet en del av Haverstingen naturreservat.  

 

251 dekar av eiendommene 311/5 og 312/6, Bråtakollen skog, er en del av Haverstingen 

naturreservat. Resterende areal er avsatt som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-

område) i kommuneplanens arealdel. 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. 

Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med 

begrenset ansvar.  

 

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

punkt 8.2.9. er selskaper med begrenset ansvar omtalt. Det er et nasjonalt mål at 

landbrukseiendommer i størst mulig grad skal eies av fysiske personer som selv bebor og 

driver eiendommene, da dette har vist seg å være en stabil og rasjonell driftsform. 

Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner likevel opp for at det kan gis konsesjon til selskaper 

med begrenset ansvar dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. 

Eksempler på dette kan være der det er behov for å utnytte ressursene gjennom felles tiltak.  

 

Videre i rundskrivet vises det til at en søknad ikke kan avslås ut fra et generelt ønske om at 

aksjeselskaper ikke bør få konsesjon. Det må sees hen til den påregnelige utviklingen av 

forholdene på eiendommen i tida fremover med den aktuelle eierformen. Det kan da legges 

vekt på at erfaring viser at en bruksstruktur der landbrukseiendom i størst mulig grad eies av 

fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene sine har erfaringsmessig vist seg å 

være en stabil og rasjonell eierform.   

 

Videre følger det av konsesjonsloven § 9 annet ledd at konsesjon «i alminnelighet ikke skal 

gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antall sameiere øker». Ved 

overdragelse til ansvarlig selskap vil antall sameiere kunne øke. Dette vil være en tenkt 

situasjon, men da den påregnelige utviklingen av forholdene på eiendommen i tida fremover 

skal tas med i vurderingen, vurderes disse forhold som relevant. Aksjeselskapsformen 



innebærer at det ikke er noen kontroll fra landbruksmyndighetene med hvem som står 

ansvarlig for driften av eiendommene eller antall eiere. 

 

Et vedtak etter konsesjonsloven er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven 

med tre ukers frist.  

 

Alternative løsninger 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 gis det konsesjon til Bjørum Trading 

AS for kjøp av eiendommene Haverstingen skog, gnr/bnr 310/8,9 og andeler i Bråtakollen 

skog, gnr/bnr 311/3,4,5 og 312/6 i Ringerike kommune.  

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

 

Med andre ord skal konsesjonsloven sikre at skogeiendommer selges til fremme for gode 

eier- og bruksforhold. Et salg til ansvarlig selskap vil kunne medføre presedens på salg av 

skogeiendommer til AS i Ringerike kommune. I denne saken er det vanskelig å se noen 

fordeler av AS som eier i forhold til tradisjonelle eierformer. Ervervet kan heller ikke sies å 

by på noen driftsmessig god løsning, da sameiekonstellasjonen ikke endres ytterligere.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 

landbrukseiendommer. Disse er:  

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og  

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

 

1. Prisen 

Kjøpesum for både Haverstingen skog og Haakon Johan Bjørum sine andeler i Bråtakollen 

skog som det søkes konsesjon for er kr. 1.100 000,-. Beløpet innbefatter landbruksareal, jakt 

og skogshusvær. Med fratrekk av 50 % av anslått verdi av skogshusvær på kr. 500 000,-, 

altså kr. 250 000,-, tilsvarer dette i underkant av 323 kr/daa totalt, og 687 kr/daa for 50% av 

verdien av 1238 daa produktiv skog. 

 

Akseptabel pris for produktiv skog ligger i hovedsak mellom 1000 og 2000 kr./daa., 

avhengig av bonitet. Prisen for eiendommen vurderes å være innenfor det som er 

akseptabelt. 

 

For Kristin Merethe Refsum Bjørum sin andel i Bråtakollen skog er prisen det søkes 

konsesjon for på kr.129 120,-. Andelen er på 8,43 %. Dette tilsvarer en verdi på 104 kr/daa 

for produktiv skog for 8,43 % eierandel. Ved 100 % eierandel tilsvarer dette en verdi på 

1237 kr/daa for produktiv skog, som vurderes som en akseptabel pris.  

 

2. Hensynet til bosetting i området 

Eiendommene er skogeiendommer uten oppført bolig. Boplikt er ikke aktuelt for erverv av 

denne eiendommen.  



 

3. Driftsmessig løsning 

Konsesjonssøker er et AS der innehaver som har 100 % eierandeler har nåværende adresse i 

Warszawa, Polen. Konsesjonssøker har ingen andre eiendommer i Ringerike kommune, eller 

annen kommune i Norge.  
 

For Haverstingen skog vil man ikke oppnå noen rasjonaliseringseffekt ved ervervet, da hele 

eiendommen ligger i et naturreservat. Eiendommen eies i dag av Haakon Johan Bjørum, som 

har driftet eiendommen siste 25 år. Ved erverv vil ny eier av eiendommen være et 

aksjeselskap. Aksjeselskapsformen vil innebære at det ikke blir noen kontroll fra 

landbruksmyndighetene med antall eiere eller hvem som er ansvarlige for driften. Erfaring 

tilsier at det er mest gunstig at landbrukseiendom eies av fysiske personer som drifter 

eiendommene og dette ansees som en stabil og rasjonell eierform, som omtalt i Rundskriv 

M2-/2009, punkt 8.2.9. 

 

For eiendommene i Bråtakollen skog vil Bjørum Trading AS tre inn i skogsameiet 

Bråtakollen Skog DA som deleier. Dette ansees som en driftsmessig dårligere løsning, da en 

andelseier i sameiet da vil være et AS. Aksjeselskapsformen vil som nevnt innebære at det 

ikke blir noen kontroll fra landbruksmyndighetene med antall eiere eller hvem som er 

ansvarlige for driften. Antall eiere inn i sameiet vil kunne øke, som vurderes som en ulempe 

og ikke en god driftsmessig løsning. Eierkonstellasjonen vil kunne bli ugunstig i forhold til 

ansvarsforhold og drift av eiendommen. Eiendommens størrelse og driftsform tilsier heller 

ikke at man vil oppnå en rasjonaliseringseffekt ved ervervet.  

 

4. Søkers skikkethet 

Konsesjonssøker er et AS. Innehaver som har 100 % eierandeler i ASet har nåværende 

adresse i Warzawa, Polen, og oppgir å ha hatt ansvaret for driften av Haverstingen skog siste 

25 år. Innehaver ble valgt til daglig leder av Bråtakollen Skog DA i 2007 og har driftet 

eiendommen på vegne av sameiet.  

 

5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap.  

Eiendommen det søkes konsesjon for består av skogsmark. Skogen vil bli drevet på 

tradisjonelt vis.  

 

Et jordbruksmessig kulturlandskap finnes ikke på eiendommen i dag.  

 

Konsesjon til ansvarlig selskap kan gis dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle 

eierformer, og om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning.  

 

Innehaver av Bjørum Trading AS ønsker å samle eiendommene og dagens fire 

hjemmelshavere til en hjemmelshaver. Det foreligger ikke avtale om kjøp eller søkt 

konsesjon på erverv av de andre andelene i sameiet, og kan dermed ikke tillegges stor vekt i 

vurderingen av søknaden. Ved å gi konsesjon vil antall andelseiere dermed kun reduseres til 

tre, i tillegg til at man vil få et AS inn i sameiet som en eierpart. Rådmannen kan ikke se at 

dette skulle by på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer, der konsesjonssøker hadde 

vært en fysisk person som eier og drifter eiendommene. Et AS som eierpart inn i et sameie 

vurderes heller som en negativ utvikling for eiendommen da antall eiere potensielt vil kunne 

øke.  

 

Videre må man se til om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning.  



Dersom ervervet i realiteten hadde medført en reduksjon av antall hjemmelshavere fra fire til 

en, og dermed oppløsning av sameiet, ville ervervet medført klare fordeler. Om Haakon 

Johan Bjørum personlig hadde søkt konsesjon ville man også kunne redusert antall eiere i 

sameiet ved hans kjøp av Kristin Merethe Refsum Bjørums andel. Dette ville vært en 

driftsmessig bedre løsning for eiendommen. Ved selskapets erverv av andeler i sameiet vil 

antall sameiere potensielt kunne økes da antall eiere i et AS ikke er regulert av noe lovverk. 

 

Rådmannen kan vanskelig se at det foreligger noen klare fordeler ved overføring av 

skogeiendommene til et AS, og anbefaler ikke at det gis konsesjon til Bjørum Trading AS.  

 

Vedlegg 

1. Søknad om konsesjon, datert 9.6.2016. 

2. Følgeskriv til søknad om konsesjon, datert 9.6.2016. 

3. Kjøpekontrakt mellom Bjørum Trading AS og H.J.Bjørum, datert 9.6.2016. 

4. Søknad om konsesjon, datert 15.11.2016. 

5. Kjøpekontrakt mellom Bjørum Trading AS og K.M.R.Bjørum, datert 15.11.2016. 

6. Selskapsavtale Bråtakollen skog DA, datert 23.12.2014. 

7. Firmaattest Bjørum Trading AS, utskriftsdato 30.5.2016. 

8. Kart Haverstingen skog 

9. Kart Bråtakollen skog 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Ellen Hougsrud 

 























GÅRD SKART 0605-31 0/8
Tilknyttede grunneiendommer:

310/8

Målestokk 1 : 12500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 08.03.2017

Markslag (AR5) 1 3 klasser
TEGNFORKLARI NG AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 0.0
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 0.0 0.0
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 29.0
M Skog av middels bonitet 201.8
L Skog av lav bonitet 502.5
i Uproduktiv skog 239.2 972.5
1 Myr 33.5

Åpen jorddekt fastmark 0.0
Åpen grunnlendt fastmark 50.8 84.3
Bebygd, samf, vann, bre 0.6
Ikke klassifisert 0.0 0.6
Sum: 1057.4 1057.4



GÅRD SKART 0605-31 1 /3
Tilknyttede grunneiendommer:

311/3 - 311/4 - 312/6 - 311/5

Målestokk 1 : 12500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 08.03.2017

Markslag (AR5) 1 3 klasser
TEGNFORKLARI NG AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 0.0
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 0.0 0.0
S Skog av særs høg bonitet 0.0
H Skog av høg bonitet 956.3
M Skog av middels bonitet 436.7
L Skog av lav bonitet 139.5
i Uproduktiv skog 37.9 1570.4
1 Myr 0.6

Åpen jorddekt fastmark 0.3
Åpen grunnlendt fastmark 0.0 0.9
Bebygd, samf, vann, bre 5.9
Ikke klassifisert 0.0 5.9
Sum: 1577.2 1577.2

















































 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2644-2   Arkiv: GNR 265/1  

 

 

Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 265/1 
 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Sfph AS for 

kjøp av eiendommen Kolkinn gnr. 265 bnr. 1 på følgende vilkår: 

1. Det skal være virksomhet på eiendommen knyttet til behandling av mennesker med 

psykiske lidelser, rusproblemer eller lignende så lenge Sfph AS er eier. 

 

  

Sammendrag 

Sfph AS søker om konsesjon på erverv av eiendommen Kolkinn gnr/bnr 265/1. Formålet med 

ervervet er at Borger AS kan etablere et behandlingstilbud til brukere med særlige utfordringer 

innen psykiske lidelser og rus. 

 

Konsesjonsloven åpner opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar dersom 

dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. Rådmannen mener at denne saken er en 

av de tilfeller hvor det vil gi klare fordeler å innvilge til aksjeselskap. Det legges vekt på at 

Sfph AS med sin virksomhet vil være mer gagnlige for samfunnet enn et mer tradisjonelt eier- 

og bruksforhold ved at det etableres et viktig behandlingstilbud og flere arbeidsplasser. Det 

vektlegges at ervervet også kan bidra til å sikre en fremtidig landbruksdrift på eiendommen, og 

at eiendommens mange bygninger kanskje sikres et bedre vedlikehold. 

 

Rådmannen anbefaler at det gis konsesjon til Sfph AS med vilkår om at det skal finnes et 

behandlingstilbud innen psykiatri, rus eller lignende så lenge Sfph AS er eier av eiendommen. 

 

Innledning / bakgrunn 

Sfph AS søker om konsesjon på erverv av eiendommen Kolkinn gnr/bnr 265/1. Eiendommen 

består i følge Gårdskart av totalt 941 dekar, hvorav 127 daa fulldyrka mark og 772 daa 

produktiv skog. Av bebyggelse finnes våningshus, driftsbygning, stabbur, redskapshus, smie, 

grisehus, sommerfjøs, skogshytte, stue m/liten driftsbygning og hytte m/uthus. Med unntak av 

våningshuset som er oppgitt å ha god teknisk tilstand, er alle bygninger i middels eller dårlig 

forfatning. Flere bygninger har liten eller ingen verdi i dagens landbruksdrift. 

 

Sfph AS er et aksjeselskap som har som formål å eie og drive Borger AS. Borger AS er en 

institusjon med aktivitet innen psykisk helsevern for voksne, og har i dag 25 brukere og 73 



- 

ansatte i Ringerike kommune. Det vises til tilleggsopplysninger gitt i søknad i vedlegg 1, og e-

post til saksbehandler i vedlegg 4 for nærmere beskrivelse av Sfph AS og Borger AS. 

 

Bakgrunnen for å kjøpe landbrukseiendommen Kolkinn er å kunne utvide Borgers 

tjenestetilbud til brukere med særlige utfordringer i forhold til diagnose og rusproblematikk. 

Det ønskes å kunne tilby en mulighet til skjermet beliggenhet og nærhet til landbruk og natur, 

da dette erfaringsmessig har vist å være meget positivt i behandling av mennesker i denne 

brukergruppen. 

 

Konsesjonssøknaden beskriver en 5-års plan for landbruksdriften. Skogen vil driftes av 

erverver fra første dag. Jorda vil i første omgang leies ut, med en gradvis overtakelse av 

driften. Det planlegges et i første omgang begrenset dyrehold. Det opplyses at det blant dagens 

ansatte finnes personer med solid landbrukserfaring. 

 

Eiendommen er ervervet for kr 5 900 000,-, mens landbrukstaksten anslår en pris på kr 

5 285 000,-. I kjøpekontrakten (vedlegg 3) er det spesifisert at hvis konsesjon ikke kan gis med 

oppgitt kjøpspris, kan selger kreve at avtalen fortsatt skal gjelde, men med den pris 

landbruksmyndighetene anser som høyeste aksepterte konsesjonspris. 

 

Juridiske forhold  

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

formål er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern 

om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for 

samfunnet. Loven nevner spesielt framtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet 

for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser og 

hensynet til bosettingen. 

 

Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med 

begrenset ansvar.  

 

Kommunen kan sette slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle påkreves av hensyn til de formål 

loven skal fremme. 

 

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

punkt 5.1, om lovens formål, virkeområde og virkemidler, vises det til hensynene som skal 

tilgodeses under § 1. Det vises til uttrykket bl.a., som betyr at det ikke er foretatt noen 

fullstendig opplisting i formålsparagrafen, og at også andre hensyn kan vektlegges hvis de 

bidrar til å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og 

bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. 

 

Videre presiseres det at konsesjonsloven ikke er en spesifikk landbrukslov som ensidig skal 

tilgodese landbruksnæringen interesser. Hensynet til landbruksnæringen er en del av helheten, 

og hensynet må veies mot andre hensyn. 

 

Under punkt 8.2.9. er selskaper med begrenset ansvar omtalt. Det er et nasjonalt mål at 

landbrukseiendommer i størst mulig grad skal eies av fysiske personer som selv bebor og driver 

eiendommene, da dette har vist seg å være en stabil og rasjonell driftsform. Konsesjonsloven § 

9 tredje ledd åpner likevel opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar 

dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer.  
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En søknad kan ikke avslås ut fra et generelt ønske om at aksjeselskaper ikke bør få konsesjon. 

Det må sees hen til den påregnelige utviklingen av forholdene på eiendommen i tida fremover 

med den aktuelle eierformen. 

 

Alternative løsninger 

Hvis HMA mener at det ikke gir noen klare fordeler å innvilge konsesjon til aksjeselskap i 

denne saken, kan et vedtak se slik ut: 

 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 avslås konsesjon til Sfph AS for kjøp av 

eiendommen Kolkinn, gnr. 265 bnr. 1. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Konsesjonsloven har som formål å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsareal, 

og eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Videre er det ønskelig at det i 

størst mulig grad er fysiske personer som bebor og driver eiendommene. Konsesjon kan gis til 

aksjeselskaper hvis det gir klare fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. 

 

Ringerike kommune har tidligere avslått søknader om konsesjon til aksjeselskaper, nettopp 

fordi det ikke har vært noe som tilsa at det ville gi klare fordeler i forhold til de hensyn loven 

skal ivareta. I denne saken driver selskapet som søker konsesjon med en helt spesiell drift som 

på flere måter er gagnlige for samfunnet og for Ringerike kommune. Det vil være naturlig at 

disse hensynene vektlegges i behandling av søknaden.  

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 

landbrukseiendommer. Disse er:  

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling  

2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og  

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

 

Listen er ikke uttømmende, og andre forhold kan vektlegges hvis de er relevante for 

konsesjonslovens formål. 

 

1. Prisen 

Kjøpesum er oppgitt til kr 5 900 000,-. Vedlagt landbrukstakst har prissatt eiendommen til kr 

5 285 000,-.  

 

I taksten er jordressursen prissatt til kr 4 375,-/ dekar. Prisen tar utgangspunkt i 

grasproduksjon. Jorda på Kolkinn er for det meste godt arrondert, og har i følge Kilden svært 

god kvalitet som også er egnet til kornproduksjon. Rådmannen går ut i fra at minst halvparten 

av jorda på eiendommen er egnet for matkorn. Gjennomsnittsavling for korn i Buskerud ligger 

på ca. 500 kg/daa, som gir et beregnet dekningsbidrag på ca. 450 kr/daa. Dette gir en jordverdi 

på opptil kr 11 250,-. Gjennomsnittsjordpris på eiendommen blir da kr 7813,-. Samlet verdi 

som kan aksepteres for dyrket mark: kr 990 000,-. 

 

Bolighuset på eiendommen har blitt påkostet betydelig de senere år, bl.a. kjøkken og hele 2. 

etasje. Huset er på over 300 m2. Med boverdi er huset prissatt til kr 2 200 000,- i taksten. Det 



- 

er ikke spesifisert hvor stort beløp som er gitt i boverdi. Maksimal boverdi som kan tillegges 

ved prisvurdering av bebygd eiendom er i følge rundskriv M-1/2010 kr 1 500 000,-. På 

grunnlag av beliggenhet på det sentrale Østlandet, med ca. 1 times kjøring til Oslo og 

Drammen, er det ikke urimelig å tillegge en boverdi på opp til kr 700 000,- på omsøkt 

eiendom. På grunnlag av våningshusets størrelse og teknisk tilstand settes en teknisk verdi på 

kr 1 800 000,-. Høyeste pris som kan aksepteres på våningshuset inkludert boverdi blir da kr 

2 500 000,-. 

 

Det er ingen øvrige kommentarer til vedlagt landbrukstakst. 

 

Rådmannen mener på bakgrunn av dette at oppgitt kjøpesum ligger innenfor hva som kan 

godkjennes.  

 

2. Hensynet til bosettingen i området 

Da erverver er et aksjeselskap vil det ikke være aktuelt å sette vilkår om personlig boplikt. 

Formålet med ervervet er å kunne tilby bo- og behandlingsalternativ til mennesker med 

psykiske lidelser, og det vil dermed være personer som er bosatt på eiendommen til enhver tid. 

 

3. Driftsmessig løsning 

Eiendommen vil forbli uendret i forhold til størrelse og utforming ved ervervet, og 

landbruksdriften vil bli ivaretatt med dyrehold og grasproduksjon på samme måte som i dag. 

 

Ved erverv vil ny eier av eiendommen være et aksjeselskap. Aksjeselskapsformen vil innebære 

at det ikke blir noen kontroll fra landbruksmyndighetene med antall eiere eller hvem som er 

ansvarlige for driften. Erfaring tilsier at det er mest gunstig at landbrukseiendom eies av fysiske 

personer som drifter eiendommene og dette anses som en stabil og rasjonell eierform, som 

omtalt i Rundskriv M2-/2009, punkt 8.2.9. 

 

Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 

lønnsomhet. Med dagens landbruk og krav til effektivisering, er ikke 127 dekar fulldyrket mark 

å anse som et stort ressursgrunnlag. Dette vil dog være avhengig av driftsform. Arealene på 

Kolkinn har tidligere hovedsakelig vært brukt til grasproduksjon, men en del av arealet kan nok 

også være egnet til matkorn. De fleste landbruk av denne størrelse vil være avhengig av leid 

areal, spesialisert drift eller tilleggsnæringer for å kunne leve av landbrukseiendommen alene. 

Skogressurser vil ofte ha en viktig rolle som «reservekapital» som kan brukes ved nødvendige 

investeringer på eiendommen. På Kolkinn skal det de senere år være tatt ut betydelige mengder 

tømmer, og flybilder bekrefter at det er svært lite hogstmoden skog igjen. Dette gjør 

eiendommen noe mer sårbar. Ved etablering av et behandlingssted for et antall brukere med 

psykiske lidelser kan dette være med på å sikre lønnsomhet, og dermed sikre landbruksdriften 

på eiendommen.  

 

4. Søkers skikkethet 

Erverver er et aksjeselskap, og det er derfor ikke mulig å si noe om kunnskapsnivå i forhold til 

drift av en landbrukseiendom. Det opplyses i søknaden at erverver har tilknytning til personer 

som har god kunnskap om landbruksdrift. Det forventes at erverver sørger for til enhver tid å 

ha personer tilknyttet eiendommen som kan ivareta driften. 

 

5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet 
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Med helhetlig ressursforvaltning menes hvilke virkninger et eierskifte vil få for alle ressurser på 

eiendommen, det være seg jord, skog og bygninger. Ressursene skal disponeres på en slik måte 

at eiendommen i framtiden kan legge grunnlag for drift og bosetting. 

 

Søker beskriver en planlagt drift av jorda og skogen som ivaretar ressursene for fremtidige 

generasjoner. 

 

Eiendommen har et betydelig antall bygninger i varierende stand. Mange av disse bygningene 

har liten betydning for dagens landbruksdrift, og slike bygninger vil gjerne forfalle over tid da 

det ikke er lønnsomt å sette dem i stand. Søker er et aksjeselskap med sunn økonomi, og 

planlegger en drift utover det som er vanlig på en landbrukseiendom. Borger AS vil kanskje ha 

behov for, og kunne se andre bruksområder i, flere av bygningene på eiendommen i forbindelse 

med den planlagte virksomheten. I så tilfelle vil det føre til økt vedlikehold av bygninger og 

dermed være positivt for kulturlandskapet. 

 

Andre hensyn 

Konsesjonslovens formål er å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå 

et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 

gagnlige for samfunnet. Formålsparagrafen nevner spesielt en rekke hensyn som skal ivaretas, 

men uttrykket bl.a. åpner for at også andre hensyn kan tillegges vekt. 

 

Ervervet vil gi et behandlingstilbud til en svært sårbar brukergruppe, og virksomheten anses 

som meget samfunnsnyttig. Virksomheten vil også generere et ukjent antall arbeidsplasser i 

kommunen. Rådmannen er av den oppfatning at dette er hensyn som må vektlegges i denne 

saken. 

 

 

Konsesjon skal kun gis til aksjeselskaper hvis dette gir fordeler i forhold til tradisjonelle 

eierformer. Rådmannen mener at denne saken er en av de tilfeller hvor det vil gi klare fordeler 

å innvilge til aksjeselskap. Det legges vekt på at Sfph AS med sin virksomhet vil være mer 

gagnlige for samfunnet enn et mer tradisjonelt eier- og bruksforhold ved at det etableres et 

viktig behandlingstilbud og flere arbeidsplasser. Det vektlegges at ervervet også kan bidra til å 

sikre en fremtidig landbruksdrift på eiendommen, og at eiendommens mange bygninger kanskje 

sikres et bedre vedlikehold. 

 

Det bør settes vilkår om at det skal finnes et behandlingstilbud til personer med psykiske 

lidelser, rusproblemer eller lignende på Kolkinn så lenge Sfph AS er eier av eiendommen, da 

planlagt virksomhet er hovedgrunnlaget for at det innvilges konsesjon til aksjeselskap i denne 

saken. 

 

Vedlegg 

1. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 

2. Landbrukstakst 

3. Kjøpekontrakt 

4. E-post med tilleggsopplysninger  
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 Ringerike kommune, 10.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Helgesson 
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Eventuelle tilleggsopplysn i nger:

SFPH AS kjpper eíendommen for bruk av Borger AS. Borger AS er et selskap som har sin aktívitet innen psykiatri. Borger
AS ble stiftet i 2014 og har siden oppstarten opparbeidet seg en sterk posisjon innen sitt virkeområde. Borger AS har
inngátt ramrneavtale med 7 kornmuner i Buskerud, Sande Kommune, Oslo Kommune Nedre Romerike og Baerum

Kommune. Avtale varierer i varighet fra 4 til 10 år. Borger AS jobber aktivt med å øke antall rammeavtaler ytterligere,

Borger AS har 25 brukere og det er 73 ansatte pr- O1.-06-2017. De inngåtte rammeavtålene forplikter Borger AS til å

motta over 50 brukere. BorgerAS forventer å ha ca. 145 ansatte innen 01.01.2020. Selskapet har en sunn økonomi.

Borger AS Énsker å kjøpe Kolkinnveien 5O for å gi et meget viktie tilbud til brukere med betydelige utfordringer i

forhold til ulike diagnoser knyttet til psykiatri. Mange av brukerne har i tillegg en rushistorie. Denne type brukere
profiterer sværi godt oå bolig rned en skjerrnet beliggenhet og rned tilgang til natur og lancibruksaktiviteter, Borger AS

vil drive eiendommen aktivt ved hjeip av ansatt€ og brukerne. Kyndige ansatt€ vil involvere og lære opp brukerne i alle
sieier ved driften. FÉlgende plan iigger for de første fem årene;

Skogen er hugget hardt de senere år og aktiviteten her vil vaere å futtfør'e eventuell beplanting og videreføre
rydding og annen ungskcgpleie.

Deler av skogen vil bli benyttet til meget begrenset uttak av ved.
Dyrkbar innmark vil i bli utleiei til nabogårder. Kontakt med interesserte naboer er etablert.
Dyrkbar innmark vil gradvis í'ûerl i sekte ternpr bii beiryttet til pro<Íuksjorì åv jürdbruksprodukter, i første
omgang til eget bruk men også etter hvert gradvis overgang til produksjon for saig. Overgang til
egenproduksjon vil bli styrt ut fra egen kapasitet slik at proCuksjoneft som giøres i egen regi, er førsteklasses
Ikke dyrkbar innma¡'k vil bli brukt til dyrebeite kombinert med begi'enset uttak av egen ved.
Det vil fra starten av bli etablert et begrenset dyrehold på Kolkinn.

For å opprettholde et godt tilbud til brukerne og videreføre veksten med tilhørende vekst i antall ansatte opp mot 150,
trenge¡' Borger AS å gjør'e et kj6p av en jordbrukseiendom og da helst i Ringerike kommune slik vi her til hensikt med
kjøpet av Kolkinn. Borger's virksomhet har en svoert samfunnsnyttig verdi.

RETTLE DNI N G

Generelt om konsesjonsloven
Konsesjonsloven av 28. november 2003 bestemmer at alle erverv av fast eiendom og stiftelse av bruksrett for
lengre tid enn 10 år, er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller forskrifter fastsatt i

medhold av loven. Som erverv regnes også erverv av andeler eller parter i en eiendom.

Et erverv er et fellesord for alle måter man kan få en eiendom pà; lgøp, arv, gave osv. Konsesjon er en tillatelse
fra staten. Den som blir ny eier av eiendommen er erverver. Overdrager er forrige eier. Et konsesjonspliktig
erverv kan ikke tinglyses med mindre konsesjon er gitt.

Er du usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen, kan
du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger

A. Overdragelser som ¡kke trenger konsesjon
Det følger av konsesjonsloven SS 4 og 5 og forskrift om konsesjonsfr¡het mv. (fastsatt 8. desember 2003)
hvilke erverv som er unntatt fra konsesjonsplikten. Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som
ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 25 dekar fulldyrkeVoverflatedyrket jord uten å søke
konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig- og fritidsformå|, og annet ubebygd areal som er utlagt til annet
enn landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift. Erverv fra nær familie og erververe med odelsrett er
også unntatt fra konsesjonspl¡kt. Konsesjonsfriheten som følger av reglene i $ 4 første ledd nr. 1-4 og $ 5
første ledd nr. 1 og 2 skal godtgjøres ved skjema for egenerklæring SLF-360. Skjemaet er tilgjengelig på
www.slf.dep.no under "Skjema". Egenerklæringen skal følge hjemmelsdokumentet (festekontrakt, skjøte eller
lignende) når dette sendes tiltinglysning. Tinglysningsmyndighetene sender erklæringen videre til kommunen,
som fører kontroll med konsesjonsloven blir fulgt.

Konsesjonsfriheten på grunn av ekteskap, slektskap og/eller odelsrett ved erverv av landbrukseiendom over en
viss størrelse er betinget av at du bosetter deg på eiendommen innen ett år og bor der i fem år. Dette gjelder
eiendommer som har mer enn 25 daa fulldyrkeVoverflatedyrket areal eller mer enn 500 daa produktiv skog og
som har bebyggelse som er eller har vært i bruk som helårsbolig, eller har bebyggelse som er tillatt oppført
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som helårsbolig, eller har bebyggelse under oppføring hvor tillatelse til oppføring av helårsbolig er gitt. Hvis du
ikke skal bosette deg innen fristen på ett år, må du søke konsesjon. Du må da krysse av ifelt 19for àgjøre
konsesjonsmyndighetene oppmerksom på at dette er grunnen til at du søker konses1on.

B. Kort om saksgangen
Kommunen har avgjørelsesmyndighet i alle konsesjonssaker. Fylkesmannen/fylkeslandbruksstyret er
klageinstans.

Bestemmelser om overføring av myndighet fastsatt 8. desember 2003, er tilgjengelig på mvw.slf.dep.no og
www.lovdata.no.

Før søknaden tas opp til behandling, skal det betales behandlingsgebyr. Gebyret blir krevd inn av kommunen.
Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker
konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.

G. Nærmere om utfylling av søknad om konsesjon
Det er viktig at opplysningene i søknaden gis så fullstendig som mulig. Dette kan bl.a. bidra til å redusere
saksbehandlingstiden og sikre at saken behandles på riktig faktisk grunnlag.

Feltene 1-5
Både overdrager og du som søker konsesjon må oppgi navn og adresse, fødselsdato eller
organisasjonsnummer. Juridiske personer (f.eks. aksjeselskaper) tildeles et organisasjonsnummer.
Organisasjonsnummeret fås oppgitt ved henvendelse til Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) Vennligst
oppgi telefonnummer og eventuell e-postadresse.

Feltene 6-11
Omfatter overdragelsen flere gårds- og bruksnummer, må alle oppgis i felt 6. Gjelder søknaden konsesjon på
feste, skal festenummeret oppgis dersom slikt foreligger. Gjelder søknaden konsesjon på stiftelse eller
overdragelse av andre rettigheter over fast eiendom som medfører konsesjonsplikt etter $ 3 i konsesjonsloven,
skal retti g heten beskrives (for eksem pel g rusrettig het, utbyg g in gskontrakt o. l. ).

I felt 7 gis opplysning om kjøpesummen for eiendommen. Gjelder søknaden konsesjon på leie av
eiendommen, skal leiesummen per år oppgis. Dersom erververen har overtatt eiendommen ved arv eller gave,
skal antatt verdi fylles inn ifeltet for dette. Hefter det kårytelser på eiendommen, skal verdien av disse oppgis.
Som eksempel på kårytelser kan nevnes borett og naturalier (melk, poteter, ved, snørydding). Kårforpliktelser
som ikke er bundet til hvert år, skal oppgis som S-årig verdi. Ytterligere opplysninger om omfattende kårytelser
som borett og lignende, bl.a. om påregnelig varighet, forutsettes å gå frem av kjøpekontrakt eller fremkomme i

saksutredningen under behandlingen av konsesjonssØknaden. Dersom løsøre følger med i overdragelsen, skal
verdien oppgis ifeltet for dette.

Du trenger ikke fylle ut felt 7 dersom du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du
søker konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.

I felt I oppgis hvilken kommune og fylke eiendommen ligger i. I felt 9 skal opplysninger om eiendommen(e)s
totalareal fylles ut. Gjelder ervervet flere gårds- og bruksnummer, skal alle regnes med. I tillegg skal det
opplyses om hvordan eiendommens areal fordeler seg på ulike arealkategorier. I feltet for dyrket jord føres opp
fulldyrket jord og overflatedyrket jord / gjødslet beite. I feltet for produktiv skog føres skog med
produksjonsevne på minst 1 00 liter(0,1 kubikkmeter) perdekarperår. Som annetareal regnes myr,
grunnlendt mark, uproduktiv mark, fjell i dagen o.l.

Foreligger det skogbruksplan for eiendommen bes oppgitt fordeling på hogstklasse l-V og bonitet, og
balansekvantumet for den produktive skogen.

lfelt 1 1 oppgis hvilke bygninger som i dag er oppført på eiendommen (f.eks bolighus , kårbolig, hytte,
driftsbygning, forretningsbygg, industribygg, setero.l.) ltillegg skalgrunnflaten forden enkelte bygning oppgis i

kvadratmeter og antall etasjer Hvis opplysninger om bygningens tekniske tilstand (f.eks. god, middels eller
dårlig) og byggeår foreligger, (f.eks. fra takst over eiendommen) oppgis dette.

Feltene 1 2-1 6
Følger andre rettigheter med i overdragelsen, skal disse oppgis i felt 12. Eksempler på slike rettigheter er
beiterett (f.eks. i utmark), strandrett, jakt- og fiskerett, hugstrett, allmenningsrett, slåtterett o.l. Dersom du, din
ektefelle eller barn under 18 år eier eller leier andre eiendommer i kommunen eller i andre kommuner, skal
gårds- og bruksnummer på disse oppgis i henholdsvis felt '1 3 og 1 4. I felt 15 skal det gis en beskrivelse av
hvordan eiendommen blir brukt i dag. For landbrukseiendommer skal det fremgå om eiendommen drives med
husdyrhold, planteproduksjon e.l. I felt 16 skalerververen opplyse hva eiendommen skal brukes til. Eksempel
på slik bruk kan være erverv til fritidsformål, landbruksformål eller industri.
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Feltene 1 7-21
Skal eiendommen du søker konsesjon på nyttes som tilleggsjord til eiendom du eier fra før, mà du oppgi gårds-
og bruksnummer på denne eiendommen. lfelt 1 8 skaldu opplyse om hvilken teoretisk utdannelse og praktisk
erfaring innen jord- og skogbruk du har.

Det trenger ikke å fylle ut felt 1 8 hvis du har overtatt eiendommen konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller
slektskap, og du søker konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen

lfelt 1 9 må du krysse av for om du vil forplikte deg til å bosette deg på eiendommen innen ett år og selv bo der
i minst fem år i sammenheng. Er ervervet i utgangspunket konsesjonsfritt på grunn av ekteskap, slektskap eller
odelsrett, og du søker konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen, jf punkt A, må du krysse av for
dette alternativet ifelt 1 9. Du kan gi nærmere opplysninger om bakgrunnen for hvorfor du ikke skal bosette deg
på eiendommen på side 3, under "Eventuelle tilleggsopplysninger", eller vedlegge eget brev.

Gjelder søknaden en jord- og skogbrukseiendom, skal det i forbindelse med behandlingen av
konsesjonssøknaden vurderes om det er nødvendig med delingssamtykke etter $ 12 i lov av 1 2. mai 1 g95 nr.
23 omjord (.¡ordlova). I felt 20 mä det derfor opplyses om overdrageren eier annen fast eiendom i kommunen
enn den som nå overdras. Er det flere som søker konsesjon på samme landbrukseiendom, må det opplyses i

felt 21 om søkerne er gift, samboere eller partnere.

Felt22
Både du som erverver og overdrageren må undertegne konsesjonssøknaden. For umyndige - personer under
18 år eller umyndiggjorte - må vergen undertegne. Advokater kan undertegne på vegne av partene dersom
fullmakt foreligger.
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L AN D B R U K S TAK S T

KO L KI N N M E D Rø N NI N G E N
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Matrikkel:

Kommune
Adresse:

Gnr 265: Bnr 1

0605 RI N GERI KE KOMMU N E

Kolkinnveien 50, 3533 TYRI STRAN D

GO ïakst AS
Lilleåsgata 23, 3340 AM OT
Telefon: 32 78 81 33 @

MEDLEM

Takstmannens rolle
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken
et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. tor nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takser¡ngsbransjens etiske retningslinjer på www. ntf. no.

Oppdraget gjelder

Oppdraget er uffør1 på grunnlag av N TFs retningslinjer og gjeldende konsesjonslov. Landbruksdepartementet har i forskjellige
rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er ikke
meningen at retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn.

Eier skal lese gjennom dokumentet Íør bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes
opp.

Verdivurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Verdivurderingen er utført i henhold til gjeldende instruks.
Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger
om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier. Oppdraget er
utført på grunnlag av N TFs retningslinjer og gjeldende konsesjonslov. Landbruksdepartementet har i forskjellige rundskriv gitt
generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er ikke meningen at
retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn.

I de generelle forutsetninger legger til grunn konsesjonsloven av 31 .05.1 974 nr. 1 9. Denne loven er erstattet med ny lov av
28í1 .2003 og den nye loven er lagt til grunn for denne verdivurderingen.
Konsesjonslovens $ 1 nr. 4 (Formålsparagrafen) danner grunnlaget for regulering og kontroll av omsetning og pris for
konsesjonspliktig eiendom og lyder som følger:
- Landbruksnaeringen
- Behovet for utbyggingsgrunn
- Almenne naturvern- og friluftsinteresser
- En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling vedrørende fast eiendom
- Hensyn til bosetning
Formålsparagrafen i konsesjonsloven gir de generelle retningslinjer om hvilken utnyttelse eller bruk av eiendommen
verdsettelsen skal bygge på.
Veiledende normer for prisfastsettelsen fastsettes av Landbruksdepartementet og for tiden retningslinjer gitt i rundskriv "M-3
2002 - Priser på landbrukseiendommer med konsesjon". I rundskrivet fastsetter departementet at det ved
bruksverdiberegninger skal anvendes en kapitaliseringsrente pà 7 %. Kapitaliseringsrenten er lagt til grunn ved
bruksverdiberegningen for den landbruksmessige delen av eiendommen, samt eiendommens øvrige ressurser, mens
bebyggelsen er skjønnsmessig vurdert av nedskrevet gjenanskaffelsesverdi. Rundskrivet gir mulighet for å gi et tillegg for
boverdi til kostnadsverdien på boliger.

I rundskriv \A-712002 er kapitaliseringsrenten ved avkastningsberegning av skog fastlagt ltl 4 %. Rundskrivet åpner adgang til
å gi et tillegg der hvor det er overvekt av gammel, hogstmoden skog, utover årlig avvirkningplan. Slik avvirkning forutsettes
gjennomført raskt.

I rundskriv M-41 2004 er kapitaliseringsrenten for dyrket mark endret ll 4 %.

I rundskriv \/'-1 1201 0 er det gjort endringer til tidligere rundskriv M-31 2002, l{l-712002 og M-21 2004 når det gjelder tillegg for
boverdi og for grensen når prisvurdering unnlates.

Takstmannen har fått i å vurdere eiendommens markedsverdi

Egne forutsetninger
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Matrikkel:
Kommune
Adresse:

Gnr 265: Bnr 1

0605 RI N GERI KE KOMMUNE
Kolkinnveien 50, 3533 TYRI STRAND

GO Takst AS
Lilleåsgata 23, 3340 AM OT
Telefon: 32 78 81 33

Forutsetn i nger areal bereg n ¡ ng

Verdisetting

Verdsetting AV Landbrukseiendommer er basert på konsesjonslove n og sieldend e rundskriv utarbeidet AV
land bruksdepadementet. Bol rg på en la nd bru kseiendom skal kke sam menlignes med verd på

Dis
en boligeie ndom. For

areal måling AV bvgn nger på land brukseiendom mer brukes bruttoarea (BrA) og grunnflate se målene brukes ved salg og
alle andre

Markedsverdien anslås som høyeste kon
bostedsverdien. Bostedsverdien er tillagt

sesjonsverdi for eiendommen. Det er gjort et skjønnsmessig tillegg for
våningshuset.

Markedsverdi Kr. 5 285 000

AMor, 12.07.2016

Odd Øverby Hovde Sed. takstmann MNTF
Telefon: 958032'10
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Matrikkel:
Kommune
Adresse:

Gnr 265: Bnr 1

0605 RI N GERI KE KOMMUNE
Kolkinnveien 50, 3533 TYRI STRAN D

GO Takst AS
Lilleåsgata 23, 3340 AMOT
Telefon: 32 78 81 33

Befarings- og eiendomsopplysninger

Kunde: Adv. Per Engebreth Askilsrud

Takstmann Odd Øverby Hovde

Befaring/tilstede: Befari n gsdato : 04.07 .201 6.
- Even Westby. eier.
- Hans Petter Askilsrud. adv.fullmektig. Tlf .32179780
- Odd Øverby Hovde. Sert. takstmann MNTF. Tlf. 95803210

Eiend.betegnelse: KOLKI N N M ED RØNNINGEN

Eier: Hege Trine Bisgaard og Even Westby

Beliggenhet: Eiendommen ligger på Kolkinn ved Nakkerud. Fra rv. 35 tar en Solumsveien fra Nakkerud og fram til
Vesetrud. Fra Vesetrud tar Kolkinnveien av og fører frem til eiendommen. Avstanden fra Vesetrud er
ca. 1,5 km.

Bebyggelsen: Våningshuset og bygningene på plassen Pettersbråten er av eldre dato og det må undersøkes om
disse er reqistrert i SEFRAK-reqistret.

Adkomstvei: Adkomstveien er privat og felles med flere naboer

Tilknytning vann Eiendommen er tilknyttet kommunalt vannforsyning

Tilknytning avløp: Eiendommen er tilknyttet privat avløpsanlegg

Matrikkel Kommune: 0605 RI N GERI KE Gnr: 265 Bnr: 1,bnr.21

Hiemmelshaver: Heqe Trine Bisqaard oq Even Westbv, hver med ideelle 1/2- deler

Adresse: Kolkinnveien 50, 3533 Tvristrand

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlaot

Driftsplan for skoqen 7 Ja

Situasionskart I Ja

Tidliqere takst

Eiendomsdata.no 4 Ja

Eier

Fulldyrket jord daa 127,3

Skog av høy bonitet daa 192,3

Skog av middels bonitet daa 257,7

Skog av lav bonitet daa 321,9

Uproduktiv daa 28,7

Apen jorddekt fastmark daa 2,2

Apen grunnlendt fastmark daa 5,9

Bebygd, vann, bre daa 4,5

Sum arealer: daa 940,5
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Matrikkel: Gnr 265: Bnr 1

Kommune: 0605 RIN GERI KE KOMMUNE
Adresse: Kolkinnveien 50. 3533 TYRISTRAND

Beskrivelser

Bygninger på eiendommen
Våningshus

GO Takst AS
Lilleåsgata 23, 3340 AMOT
Telefon: 32 7B 81 33 @

MEDI-EM

Eiendom Eiendommen består av to teiger. Gårdstunet, dyrket mark og en del av

Beskrivelser

n. Den andre te er en ren s som li er ca.2 km nord for rdstunet.
en ligger på den ene

Produksion På eiendommen drives tradisionelt iord- og skoqbruksproduksion

Odel ïakstmannen har ikke vurded eventuell odel på eiendommen

Andre forhold Kolkinnveien qår qiennom den søndre teiqen. Denne veien er laqt utenom selve qårdstunei.

Bygningsdata
Byggeår: 1 800 Kilde: Byggeåret er opplyst av tidligere eier

Modern isertiom bygget:
Bygningen er ombygget
Hele 2. etasje er ombyg
nåværende eier overtok

med ny kjøkkeninnredning, innredning av vaskerom,
get. Alle arbeidene ere gjort i den perioden som
eiendommen.

Kr

Takstmannen har benyttet teknisk verdi som utgangspunkt og gjort et
fradrag for skjønnmessige kostnader ved normalt vedlikehold.

2 200 000nve for bostedsverdier det titort et s nnsmess

Verdivu
Verdi:

Tit

Arealer

Kryperom under ca. halve bygningen. Arealet er ikke måleverdig på grunn av lav

Brultoareal BTA m'?

Krypkjeller

KommentarEtasje

takh

1. etasje 1 78 Kjøkkeninngang, garderobe, vaskerom, kjøkken, stue, kontor, kammers, bad,
spisestue oq hovedinnqanq.

160

338 i

rom2 3 soverom2 . etagje ___
Sum n

Konstruksjoner og innvend ige forhold - Våningshus
Bygning, genere Ir

Bygningen er fundamentert på fjell. Grunnmuren er oppført av gråstein. På en gavlvegg er grunnmuren rehabilitert og oppført
av Leca.
Selve bygningen er oppført i tømmer som er utvendig og innvendig kledd. Etasjeskiller er med trebjelkelag. Gulvet i kjøkkenet
er støpt plate på mark. Vinduer er med trerammer og isolerglass.
Piper er murt med teglstein. En pipe er innvendig foret.
Taket har en bærende konstruksjon av tre og er tekket med takstein.
På kjøkkenet er det installert en normal innredning med integrert stekeovn og vaskemaskin. Kjøkkeninnredningen ble satt inn
i 201 1 . Pà vaskerom er det opplegg for vaskemaskin, vaskekum og en 300 liters varmtvannsbereder.
Badet i 1. etasje er utstyrt med badekar, dusj, WC og servant. I 2. etasje er det to bad som begge er utstyrt med dusj, WC og
servantinnredning.
På gulvene i kjøkken, i kjøkkeninngang og vaskerom er det lagt fliser med varmekabel. Badene i 2. etasje har fliser på vegger
og gulv og med varmekabel i gulvene. Badet i 1. etasje har belegg på gulvet og baderomspanel på vegger og med
varmekabel i gulvet.
I øvrige rom er det malt gulvplank på gulvene. lnnvendige veggflater er dels kledd med panel og dels med malte/tapetserte
plater. Himlinger er gjennomgående kledd med paneler.
Det elektriske anlegget er trefas og fordelingsnettet er normalt.
Bygningen fyres med vedovner og elektrisk strøm.
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Matrikkel:

Kommune
Adresse:

Gnr 265: Bnr I
0605 RI N GERI KE KOMMU N E

Kolkinnveien 50, 3533 TYRI STRAN D

GO Takst AS
Lilleåsgata 23, 3340 AMOT

Telefon: 32 78 81 33
I.I ED LEt4

ïakstmannen har benyttet teknisk verdi som utgangspunkt og gjort et
1 1 0 000KrMESS kostnader ved rehabiliterinfrad for

Verdivu
Verdi:

vedlikehold

Bruksverdivurderinq Stabbur har liten bruksverdi for dagens landbruksdrift, men affeksjon for gårdstunet.

3B

Bruttoareal BTA m' lKommentar

Arealer
Etasje

46

84

z eþsl9 _

Sum

forhold - StabburKonstru oner
ning, generelt

Stabburet er fundamentert på pilarer og oppført i tømmer. Taket er tekket med takstein.
Etasjeskiller er med trebjelkelag og tredekke.

i for d men storStabburet har liten bruksverdi for landbruksm

Redskapshus

Takstmannen har benyttet teknisk verdi som utgangspunkt og gjort et

1 80 000 Kr

Verdivurderi
Verdi

vedlikehold
rag for skjønnmessige kostnader ved rehabilitering og normalt

Bruksverd ivurderinq Bygningen har bruksverdi for dagens drift

kap ¡ rom, ti d I i ge re_qyg g ellLl!, rqq!4ql o g e n ti I byg ge!_gKq!-

Bruttoareal BTA m'

nt

Kommentar

reds

130

130

Arealer
Etasle

Sum

Bygningen er fundamentert på pilarer og oppført i bindingsverk med enkel utvendig kledning. I det tidligere bryggerhuset er
innvendige vegger og himling kledd. Det er innvendig tregulv i bryggerhuset og i redskapsrom. I øvrige rom er det kultet gulv
Taket har en bærende konstruksjon av tre og er tekket med takstein.

Bygning, generelt
qg_ il ¡1 v9r$ ¡ge fo¡þo I

d _- Redskapshus

vedshar bruksverdi som for

Side: / av 13Oppdr nr:2025 [leferri n g sciato . 04.07 20 1 6



Matrikkel: Gnr 265: Bnr 1

Kommune: 0605 RI N GERI KE KOMMU N E
Adresse: Kolkinnveien 50, 3533 TYRI STRAN D

Driftsbygning

Stabbur

GO Takst AS

Lilleåsgata 23, 3340 AMOT

Telefon: 32 78 81 33 @
MEDLEM

Byggeår: 1 925 Kilde: Byggeåret er opplyst av tidl. eier

Verdi: Takstmannen har benyttet teknisk verdi som utgangspunkt og gjort et
fradraq for skiønnmessiqe kostnader ved rehabiliterino oo vedlikehold. Kr 850 000

Bruksverdivurderinq Underlåven oq kiørebru har en beqrenset bruksverdi. Giødselkieller har ikke tette porter

EtasJe Bruttoareal BTA m¡ Kommentãr

Kieller 1 30 Gjødselkjeller

1. etasie 403 Fiøs, benvttet som stall oq underløve

Kiørebro 1 40 Lager

Sum bvgninq 673

Bygning, generelt

Grunnmuren under f,øset er oppført av gråstein. Fjøsvegger er murt med teglstein. Det støpt dekke over gjødselkjeller. Låven
er fundamentert på pilarer og oppført i bindingsverk med enkel utvendig kledning. I underlåven er det tregulv. Kjørebrua har
en bærende konstruksjon av tre og med tredekke. Taket har en bærende konstruksjon av tre og er tekket med stålplater.
Brokaret for låvebrua er murt opp av gråstein. Lävebrua er bygget i tre.
lnnvendige i underlåven er det en tidligere stall med vegger i tømmer. Den tidligere stallen tilfredsstiller ikke dagens krav til
dyrerom.
I fjøset er det innredet 6 hestebokser.
Underlåven benyttes i noen grad som lager for fôr. Underlåven er ikke tilpasset dagens behov for maskinell adkomst.
Kjørebrua tjener som lager for mindre redskaper.
Underlåven trenger en ombygging for oppnå optimal bruksverdi for daqens drift.

-l.l

Byggeår: Kilde: Byggeåret er ukjent
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Matrikkel:

Kommune
Adresse:

Gnr 265: Bnr 1

0605 RI N GERI KE KOMMU N E
Kolkinnveien 50, 3533 TYRI STRAN D

GO Takst AS

Lilleåsgata 23, 3340 AMOT

Telefon: 32 78 81 33 @
Smie

Grisehus

M EDLEM

I

Byggeår: Kilde: Byggeåret er ukjent

Verdi ïakstmannen har benyttet teknisk verdi som utgangspunkt og gjort et
fradrag for skjønnmessige kostnader ved rehabiliterinq oq vedlikehold. Kr 30 000

Bruksverdivurderinq Bygningen har liten eller ingen bruksverdi for dagens landbruksdrift.,

Etasje Bruttoareal BTA m'? Kommentar

1. etasie 36 Tidl. smie oq et innredet rom

Sum byqninq 36

Bygning, generelt

Bygningen er fundamentet på pilarer av stein og oppført i bindingsverk. Et rom har innvendig tregulv, og panelte vegger og
himling. Det andre rommet har kun enkel utvendig kledning og gulvgulv. Bygningen har murt pipa av Leca pipeelementer.
Bak bygningen er det et tilbygg som har falt sammen. Denne delen er ikke medregnet.
Bygningen trenger rehabilitering for å tjene som verksted/smie.

Byggeår: Kilde: Byggeåret er ukjent

bygningsbeskrivelse: Benyttes som hønsehus
enkel

Verdi Takstmannen har benyttet teknisk verdi som utgangspunkt og gjort et
fradrag for skiønnmessiqe kostnader ved rehabiliterinq oq vedlikehold. Kr 5 000

Bruksverdivurderinq: Bygningen har begrenset bruksverdi for daqens drift.
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Matrikkel:

Kommune

Adresse:

Gnr 265: Bnr 1

0605 RINGERIKE KOMMUNE
Kolkinnveien 50, 3533 TYRISTRAND

GO Takst AS

Lilleåsgata 23, 3340 AMOT

Telefon: 3278 81 33
1'I ED LEM

Bruttoareal BTA m'z I Kommentar

I Et rom

8l
gtasle_

Arealer
Etasje

Sum

Grisehuset erfundamentert på fjell med støpt plate. Bygningen er oppført i bindingsverk som er utvendig og innvendig kledd.
Taket har en bærende konstruksjon av tre og er tekket med bølgeblikkplater.
Bygningen tjener i dag som hønsehus.
Ved siden av denne bygningen er det oppført en tilsvarende bygning, Denne er i dárlig bygningsmessig stand og er ikke

rn

oner og innvendige forhold - Grisehus
nerelt

Sommerfjøs

Bvqninqsdata
Byggeår: Kilde: Byggeåret er ukjent

Verdi:

Verdivurderi
har n verdi for eiendommen. Verdien er defor s vurdert.n

Bruksverdivurderinq Byqningen har inqen bruksverdi for daqens landbruksdrift.

Bruttoareal BTA m' Kommentar

45 Tidl. som

Arealer
Etasje

Sum 45

Sommerfjøset ligger nord for gårdstunet og i utkanten av dette.
Bygningen er fundamentert på pilarer og oppført i bindingsverk med enkel utvendig kledning
Taket har en bærende konstruksjon av tre og er tekket med stålplater. lnnvendig tregulv

del

- Sommefrøs

lnnvend takhøyde er lav noe som begrenser bruken av bygningen.
fremstår i har den liten eller

Bygning, generelt
Konstru

bruksverdi for eiendommen landbruksslik
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Matrikkel: Gnr 265: Bnr 1

Kommune: 0605 RI N GERI KE KOMMU N E

Adresse: Kolkinnveien 50. 3533 TYRI STRAN D

Skogshytte

GO Takst AS

Lilleåsgata 23, 3340 AMOT

Telefon: 3278 81 33
[,EOLEI¡

ear: 1 929 Kilde eterer AV

Verdi:

Verdivu

25 000Kr
teknisk verdi som utg
kostnader ved rehabi

hTakstmannen ar benyttet
frad for ønnm e

et an
lite old

Bruksverd ntn har en renset bruksverdi av beli enhet.

10 Et rom

10

Bruttoareal BTA m'

1 gtasje

Arealer
Etasje

Sum

Kommentar areal
Arealet er noe usikkert.

"Stue" ved Pettersbråten

Skogshytta er ikke befart av takstmannen. Bygningsmessig beskrivelse bygger på eiers opplysninger og fremlagt bild.
Hytta ligger ved Stortjern i nordenden av hovedteigen, ca3,2 km fra gårdstunet. Det er ikke bilvei frem til hytta, men det er
fremkommelig med traktor.
Hytta er fundamentert på pilarer og oppført i tømmer. Taket er tekket med takstein. I forbindelse med inngangen er det en
overbygget terrasse. I hytta er det installert vedovn.
lforbindelse med hytta er det bygget et uthus som inneholdertidligere stall og vedskjul. Denne bygningen er oppført i

bindingsverk med enkel utvendig kledning. Taket er tekket med bølgeblikkplater.

nvend¡ge forhold -

i et område hvor det er etters ørsel etterikke av eier men

Bygn

iforbindelse med småvi

Byggeår: Kilde: Byggeåret er ukjent

sdata

Bruksverdivurderi ns landbruksdrifthar in en bruksverdi for

Bruttoareal BTA m'? ' Kommentar

44

kken, stue oq kammers1

Sum

Arealer
Etasje

bråten
Bygning, generelt

Oppdr. nr: 2025 Belarringsdafo : 04 0 f .?,016 Sirle: 1 0 av l3



Matrikkel:

Kommune:

Adresse:

Gnr 265: Bnr I
0605 RINGERIKE KOMMUNE

Kolkinnveien 50, 3533 TYRISTRAND

GO ïakst AS

Lilleåsgata 23, 3340 AMOT

Telefon: 32 78 8'l 33 @
MEOLEM

Bygningen er fundamentert på grunnmur av stein og oppført i tømmer. lnnvendige vegger er kledde. lnnvendige tregulv
Vinduer med trerammer og doble glass. Taket har en bærende konstruksjon av tre og er tekket med stålplater.
Det er ført strøm frem til bygningen, men denne er frakoblet i dag.
Bygningsmessig er bygningen dårlig og trenger en fullstendig rehabilitering for å fremstår som et utleieobjekt.
Pettersbråten ligger skiermet til, omqitt av skog og beite.

Driftsbygning på Pettersbråten

Hytte på Rønningen

t'l 
'

.¿

I

Byggeår: Kilde: Byggeåret er ukjent

Verdi: Bvqninqen har inqen verdi for eiendommen. Verdien er derfor skiønnsmessio vurdert.

Bruksverdivurderinq Bvoninqen har inqen bruksverdi for daqens drift.

Etasje Bruttoareal BTA m' Kommentâr

1. etasie 45 Låve oo tildliqere fiøs

Sum byqning 45

Bygning, generelt

Bygningen er fundamentert på pilarer og oppført i tømmer. Tidligere fløs er utvendig kledd. lnnvendige gulv av tre
Iaket har en bærende konstruksjon av tre og er tekket med stålplater.
Byqninqen har i daq inqen bruksverdi.

Byggeår: Kilde: Byggeåret er ukjent

Oppdr. nr: 2025 Befaringsdato: 04.07 .2016 Side; 11 av 13



Matrikkel: Gnr 265: Bnr 1

Kommune: 0605 RINGERIKE KOMMUNE

Adresse: Kolkinnveien 50, 3533 TYRISTRAND

GO Takst AS

Lilleåsgata 23, 3340 AMOT

Telefon: 3278 81 33
ù.tE0LEH

Verdi ïakstmannen har benyttet teknisk verdi som utgangspunkt og gjort et

Verdivurderin

65 000Krfor ønnmes kostnader ved rehabiliterin vedlikehold

Utleievurd Normale vilkårufl

Bruttoareal BTA m'? Kommentar

ntn

Arealer

Sum 30

30ala

Etasje

og innvendige forhold - Hytte på Rønn
nt It

Denne hytta ble ikke innvendig befart av takstmannen, men ble befart ved en tidligere takst.
I dag er hytta utleiet.
Rønningen ligger rett nordvest for gårdstunet og med bilvei hent frem.
Hytia er oppføft dels i tømmer og dels i bindingsverk. Vegger er utvendig og innvendig kledd. lnnvendig tregulv og panelte
himling. Vinduer har trerammer og enkle glass.
Taket har en bærende konstruksjon av tre og er takket med stålplater. Hytta har muft pipe og vedovn. I forbindelse med
innqanqen er det en overbvqqet terrasse.

Uthus på Rønningen

Byggeår: Kilde: Byggeåret er ukjent

data

Verdi Takstmannen har benyttet teknisk verdi som utgangspunkt og gjort et

Verdivurderi

10 000Krfrad for vedlikeholdkostnader ved rehabiliteri

Bruksverdivurderi Bruksverdi som uthus til

Bruttoareal BTA m"

b

Ct Ved utedo

Sum ntn

Arealer
Etasje

Uthuset er fundamentert på steinpilarer og oppført i bindingsverk med enkel utvendig kledning

påogg¡ye¡9igg fqthe!4- Uthus Rønningen
nt It

laterlnnvend ulv. Taket er tekket med bø

Side: '1 2 av 1llOppdr. nr: 2025 f3cfarinç1sclato . 04.O7 .20 1 6



Matrikkel:
Kommune
Adresse:

Gnr 265: Bnr 1

0605 RI N GERI KE KOMMU N E
Kolkinnveien 50, 3533 TYRI STRAN D

GO Takst AS
Lilleåsgata 23, 3340 AMOT

Telefon: 32 78 81 33 @
And re verd ikom ponente r

Sammendrag verd¡ beregn¡ ng

MEDLEM

Dyrket mark består av 4 teiger , samt arealet på tunet ved
Pettersbråten. Jordarten er for det meste mellomleire og med
innslag av sandjord. I følge tidligere eier er det meste av
arealene drenert. Arronderingen er god. En del av dyrket mark
forpaktes av en nabo. Det er ikke dokumentert skriftlig avtale
om forpaktningen.
I dag benyttes dyrket mark til grasproduksjon..
Produksjonsevnen er gjennomgående god.
Produksjonsmengden settes skjønnsmessig til 460 f.e. pr. da.
Dette gir et beregnet dekningsbidrag på kr. 1 75,- pr. da.
Kapitaliseringsrenten 4 %. Beregnet jordverdi blir etter dette
kr. 4.375,-.
Verdien av dyrket mark er avrundet.

Dyrket mark 560 000

Skogen består av en hovedteig, samt flere mindre teiger i

tilknytning til dyrket mark.
Det foreligger driftsplan og denne er lagt til grunn ved
verdsettingen. Driftsforholdene er gode og det er laget en del
traktorveier som gir god dekning. Det løper en skogsbilvei
gården og til hovedteigen. Skogsbilveien er dels adkomst til
naboeiendommer og dels felles vei med andre skogeiere.
Det er registrert høy bonitet pà 1 92,3 da, middels bonitet på
257 ,7 da, lav bonitet pà 321 ,9 da og 28,7 da er uproduktiv
mark.
Hovedbestanden er furu og med et betydelig innslag av gran,
samt noe lauv.
Driftsplanen viser en stor overvekt i hogstklassene 5 og 4. Det
er fortatt et stort uttak de siste årene, uten at dette fremgå av
driftsplanen. Omfanget av skogkultur etter det siste uttaket er
ukjent.
Balansekvantumet er i henhold til driftsplanen beregnet til 296
m3 pr. år. Fradrag for topp , avfall og miljøtiltak er satt til 1 5 %.
Rotnettoen er skjønnsmessig satt til 1 85,- pr. m3.
Kapitaliseringsrenten er 4 o/o.

Det er tillagt skogverdien et skjønnsmessig tillegg for iakt.

1 250 000Skog

Sum andre verdikomponenter: I 810 000

Bygninger ol Vånin gshus 2 200 000Kr

Driftsbygning Kr 850 000

Stabbur 1 10 000Kr

Redskapshus Kr 1 80 000

30 000Smie Kr

Grisehus Kr s 000

Sommerfjøs

Skogshytte 25 000Kr

"Stue" ved Pettersbråten

Driftsbygn ing pä Pettersbråten

Hytte på Rønningen Kr 65 000

Uthus på Rønningen 10 000 Kr

Andre verdikomponenter: Dyrket mark 560 000Kr

Skog Kr I 250 000

Samlet verdi: 5 285 000Kr

Oppdr. nr: 2025 Befaringsdato : 04.07 .201 6 Side: 1 3 av 13
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Dia

E

Eien msmegling

KT AST ErrnooM

Oppdrag: 9-tT-0014
170 030

1992nr.93 ogannen

MeIIom

avd llønefoss med omsetningsnummer 9

øt eiendommen er solgt nsom den er,l
rasr ergedom (avhendingslova) av 3.juli

3533
Pr:

E-post adresse: hege.

heretter kølt selger, og

SFPH

3514

av

11.01.1966
23.08.t964

Org.nr: 915 866 j66

$1

tomt kalteìendommen

på klientkonto 3 dager innen

Hege
Even

F
F

nr
nÍ

Pr:
E-post adresse:

heretter kalt kjøper, er i døg

Selger overdrar herved til
Gnr.265 Bnr. I i Ringerike

for en \iøpesum stor:

30

61 107
.no

+

sm

Dokid:
17051260
(17t2644-1)
Kjøpekontrakt

8

ú di t@
Sign. selgér(e)

oppgJør

AV
Sisn c'ì



Sign. selger(e)

av

og bevitnet

Sign. e)

$2 il

ii

ritll Itilleggtil kj
Eiendomsmegling

Dokumentavgift

Tinglysingsgebyr

Attestgebyr

Tinglysingsgebyr

I alt

Dokumentavgift

Tinglysingsgebyr

Attestgebyr

Konsesjonsgebyr

TIELP

I alt

l2l Ønsker \iøper å tegne

t3l Hertil kommer
ytterligere må la på

uoppfordret til Dialog
sluttoppgiøret, jfr. g t.

må kj

ril
sÇøte til lff

kr
kr
lff
lc

lff
kr
lff
kr
kr
kr

1.

2.

J.

4.

5.

1.

2.

J.

5.

6.

%)

og ti

t47 s00,-

525,-

250,_

525,_

5 000 ,-
153 800,-

147 500,-

{r5 -

250,_

5 000 ,-
9,200,-

163 000,-

E NEI ñ

t4l Meglers provisjon og

tll Oppgjørmeilom

Dialog Eiendomsmegling
Grønland 67
3045 Drammen.
TIf 3220 30 Z0Fax:32

Alle innbetalinger
22233932500,og

Kjøper er innforstått
melding,3 dogerþr
betíngelse om
oppgj ors avdelingen hør
Kjøper plikter å opplyse

l,r 7.7.5,- for hver obligasjon kjøper
etablering av lån. Det tas forbeÈold

i forbindelse med oppgjør

til meglers klientkonto nr

måvære innbetølt, med
det til ìnnbetalingen er knyttet

ikke beløpet som innbetaltfør
pøntedokument.

med
om endringer i

973

med
med:

og

$3

91700

sted

om dette.

ØR

av

at

2av8

skjøe til
til



12)

Kjøpesurnrnen samt omko rtninger re[r,nes ikke sorn br:talt med befriende virkning for kjøperen
før clen er kreditert megler 'oretakets l: [ier tkonto- Banlcens valuteringsdato anses således som
innbetalingsdato og legger til grunn v,i)d e r eventuell lenteberegning mellom partene.

Fordeling av eiendomme Ls driftsut¡rifte,, for innevarrende termin (for eksernpel kommunale
avgifter) og eventuelle inr :ekter foretiis a,r megler. Er:løp under kr 1 .000,- avregnes ikke.

For den del av kjøpesumn' 3n soln ikkr;: m¡ Ltte være betalt til negler i rett tid, svarer kjøper for
den til enhver tid gjeldencl r forsinkelsr':sre nte til selger. Dersom det allerede innbetalte teløp
ikke kan disponeres av mc 3ler, skal k jøpe r betale for¡; inkelsesrenter av hele kjøpesummen til
fullt oppgjør satnt omkost inger er m,rrttal,i på meglers klientkonto. Påløpte forsinkelsesrenter
avregnes fra avtalt overtag ¡lse/forfall'i.il t,etaling finnr:r sted. Kjøper godskrives i disse tilfellene
innskuddsrenter av beløp rnbetalt til:rne¿,,lers klientkonto. Fullt oppgjør anses ikke innbetalt før
også eventuelle påløpte fo sinkelsesrei,rter er innbetal't Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett
til å forlenge betalingsfrisl :n utover dr'r frister som er zMalt i $ 1.

Betalingsforsinkelse fra kj rper:

Ved vesentlig forsinkelse red å innbr; tale hele kjøpes'rmrren og omkostningene, vil selger være
berettiget til å heve kjøpel; jf. avhendi,rgs

,oven
g 5-3.if. g 5-1.

Før selger kan gjøre hevin lsretten gje lder de plikter hzrn å gi kjøper og megler forutgående
skriftlig varsel med innbel Llingsfrist ¿rs dri:t sþldige iruren I - en - uke fra varslet dato.

Paftene er enige om at en rfured vesentlig rnislighold.

Forsinket overlevering fra
Selger vedtar utkastelse u1 etter loven $ 4-1 8,

$ 1 3-2 annet ledd bokstav :jf. $ 13-1

avtalt overtagelsestidspunr t. Dette gj
partene.

ikke har funnet sted innen l4 dager etter
såfremt ikl'.e annen skriftlig avtale er gjort mellom

l4l Partene er videre gjort op¡ nerksom ing a',' skjøte ikke kan finne sted førkjøperhar
innbetalt fulIkjøpesum inl l. omko Eventuell forsinkelse med tinglysing og oppgjør

pkt.2.som måtte følge herav er l løpers

13l

forskudd og kjøpesum der ,om

tll Kjøper har fått seg forelag
innholdet av denne.

l2l Eiendommen overdras fri 'or

I

t5l Selger er innforstått med ¿ : det ikke bl'i foretatt op¡rgiør, eller delopp g¡ør, før:

e og sikringrrobligasjon (ref. $ 5, pkt2) er tinglyst.- Tilfredsstillende sikkerhet,

Kjøper har overl rtt og at megler i den forbindelse har mottatt signert
overtakelsesprot rkoll

Selger gjøres oppmerkson på at det l11 5 virke<lager fra tinglyst skjøte er megler i hende,
til oppgjør overfor selger i vil oppgjør' ta ca. 14 dager. Eventuelle
transaksj onsdager banker et beregnes rente til selger på innbetalt

et % rettsgebyr (pt. kr. 524,50).

$4

utskift boken for eiendommen og har gjort seg kjent med

Eksister'¡:nde pengeheftelser skal slettes

1gn. 3av8 Sign



t3] Selger opplyser videre at let ikke ekr;iste'er pengehef telser av noen art, herunder utpantings-
ogleller utleggsforretning; 'r, utover dr.:t sr 'm pantattesit:en viser. Selger forplikter r"g tll
urniddelbart å undenette : regler dersom rrlike fonetninger blir avholdt innen tinglysing av
skjøtet skal finne sted, Vj lere forplikt er r,elger seg til å betale alle avgifter rn.u. Ào* vedrører
eiendommen og som er fi. rfalt eller f:,rfa Ier før overtagelsen (ifr. S

g).

L4) Selger gir herved megler gjenkalleliì¡ fu llmakt til å i,nnfri, eventuelt rnidlertidig innfri for
overføring til annet panto ¡jekt de lån sou r fremgår ar¡ bekreftet grunnbokkopi/ õppgiørss(ema
og som det ikke er avtalt r t kjøper sk: I o.,erta.

1 5] Kjøper er kjent med følge tde anmerkrin¡:¡er som foreligger på eiendommens grunnbokblad:
o 25.02.1 760 Dok.nr. 9000( 4 Erklærinr,;/Ar,tale-Grensegangssak (Ikke å finne)

' 01 '1 2.1 869 Dok.nr. 9000: 9 Bestemnr:lse om beiteretl rn.fl.-Rettighetshaver 26515 iRingerike
kommune (Ikke å finne)

o 01 .1 2.1 879 Dok.nr. 90001 i Bestemnr¡lse om beiterel.t-Rettighetshaver 26516 i Ringerike
kommune (Ikke å finne)

o 08.04.1 893 Dok.nr. 9082:.5 Urskiftin¡,; (Ilrke å finne)

' 1 2.71 1914 Dok.nr. 6362 ilektriske l:raft injer-Besternmelse om trafostasjon/kiosk

' 1 6.02.1 982 Dok.nr. 961 E:stemmelsr: on:veg-Rettiglretshaver 266120 i Ringerike kommune
o 17 .10.201 1 Dok,nr. 84455 ) BestemrL,:lse, om kloakkl,:dning- Bestemmelse om

infi ltrasj ons grøft er-Rettig retshaver 2 t:i 5 ¡ 3' |, i Ringeril,r, ; kommune
. 01 .03.201 6 Dok.nr.1757", i Jordskiftç:-sai; 0600-201 5-0034 Tajet

Çøper aksepterer å overt¿ disse slik r1e fii:mgår av de tinglyste dokumenter.

ss

t1l

i TI NGL|I¿SI]{G/SI KKI]RII ET

Selger utsteder s(øte til k øper samticlig j:aed denne kontrakts underskrift. Skjøtet skal
oppbevares hos meglers o rpgjørsavdr:,lin¡ som foretar tinglysing når kjøper hãr innbetalt fullt
oppgjør inkl. omkostninge I (fr. g 2).

tstede sikrjLrgsr,ibligasjon pÉilydende salgssum samt meglers
: Dialog Eirndr rmsmegling AS oppgjørsavdelingen, Drammen, som
for selgers rep ning i salgsobjektet umiddelbart etter kontraktens

sjonen skal inn :holde urådl ghetserklæring.

l2l Selger forplikter seg til å i
omkostninger og utlegg, t:
foretar tinglysing av denn,
underskrift. Sikringsobligr

l3l Megler skal vederlagsfritt
oppgjøret mellom partene

l4l All tinglysning av dokumr
Dokumenter som skal tinç
stand,

tll Eiendommenstilbehør'ov'

L2l Med eiendommen følger p

S

vedtak ska



SELGERS OPP, YSNI NçI¡ PI-. U<T

$7

I KJØP,. ERS UNDERSØKELSESPLI KT

t1 l Selger har plikt til å o¡
måtte kjenne til. Dersc

l2l Kjøperen kan ikke gjør
med ved besiktigelsen.
al.talen ble inngått.

FOR

$8

r( )M EI ENDOI4. MENS TI LSTAN DI EII OLD

med
vegne av
et inn på

ill Kjøper har besiktiget ei rndommen serlges i den stand den var ved kjøpersbesiktigelse, jfr. avhenc ngsloven ç.a
!,J Bestemmr:,lsen her innebærer at avhendingslovensregler om når eiendomr en har vikes tiì ugunst for (øper

l2l Eiendommen har likeve mangel i tilfelle:

Når kjøper ikke har faû forhold r¡,¡d eiendomlnen som selger kjente ellermåtte kjenne til, og sor: til å r,:gne med å få. Dette gjelder likevel baredersom man kan gå ut I 'a at det har inn på artalen at opplysningene ikke ble gitt.

o Når selger har gitt urikti
eiendommen ikke er i sa
annen markedsføring på
at opplysningene har vir.

om eiendornmen. Det samme gjelder dersom

Når eiendommen er i ve¡o

a

kjøpesummen og forholc

Når eiendommens tomt l.

enn k jøper hadde grunn til å regne med ut fra

areal enn opplyst av kommunen.

'1e

tll

L2l K,jøper svarer fi.a oveftagrrlsen for

t3l Kjøper forplikter seg vide 'e til ågi
at fullt oppg¡ør er overfør blir sendt

t4l Ved overtagelsen skal eie; dommen
aksepterer rengjøring ved

t5l Selger er ansvarlig for å k
at megler kan oppgi om fi;

Eiendommen overtas av ) iøper den
tilhørt selger, under forut etning at
uten leieforhold av noen í ft, slik at

.2017 med rille rettigheter og
har oppf,ilt sine forpliktelser

forpliktelser slik den har
. Eiendommen overtas

leveres ledig for (øper

utgiftel og oppebærer eventuelle inntekter

beskjed om at faks, med bekreftelse på
kontor i god tid til overtagelsen.

og rengjort stand. Kjøper

før nøkler utleveres kj
disponibelt på meglETS

irgnermg OV

leveres ryddig

Sign.

ik

e)



Ved overtakelsen skal
megler sû'aks overtager
disse tas med i protokr.
Oppgjør vil ikke bli fo
hende. Dersom selger
oppgjør ved bekreftels

l6l

KONSEK'/ENSER

t1l

l2l

13l

t1 l Eiendommen er fullverdi

L2l Selger er forpliktet til å h
jfr. g 9.

l3l De¡som eiendommen blir.
forsikringen før overtakel

t8] Dersom partene ønsker i fravike o.,
skriftlig bekrefte at opp jør og over
finansieringskilde og m ,gler.

-

ert¿ kelsestidspunktetjfr denne paragrafs pkt.1, må paftene
tak fse endres r, rl ny dato overfôr båãe kjåpers

s10

V I {I SLI GHC}LD _ REKLAMASJON

17l

Risikoen går over på (' zper når ha n h¿rr overtatt bruken av eiendommen. oveftar kjøper ikke tilfastsatt tid, og årsaken igger hos tr rm, har han risilioen fra det tidspunktet han kunne oveftattbruken.

nm:n :r gãrT o',ier på kjøper., faller ikke hans plikt til å betale
rt eiendomLnen brir øderagt eller skadet sorn førge av en henderse som

fu J
Sign. sel

e)



tll Kjøper er gjort kjent r red at
det kun hovedhus og ¡ arasJe
med sin undersøkelsei rlikt i
utarbeidet egenerklæri rgsskj
å være kjent med denr

L2l Konsesjonspliktigeier
KJØPER HAR RISIK,
grunn Iag i konsesjonsÌ
ligger på kjøpers hånd
konsesjonspliktig Kjø
mulig etter budaksept <

konsesjonsgebyr
I det tilfelle konsesjon
likevel skal gjelde, mer
Kjøper har konsesjonsr
første ledd nr. 2-5 eller
eiendommen må overt¿t
konsesjonssøknaden, E
nevnt over, skjer etter a

t3l Ifølgelandbrukskonror
eiendommens størrelse
eiendommen, men at de

$12

DIVERSì'

sls

t1 l Kjøper har filt seg forel gt

'sargsoppsavesom'-"n"'í,iJ*ffi

I ' H ïH îîîiilifr , Tii::;"sninger

Elektri¡il<e kraft linj er_Bestemmelse om
emmelsi 266/20 i
9 Bester Bestemmelse
Ringeri oot.nr. ll577|

o Ligningsverdi ',

. Kopi av forsikringsbevis vec . eierskifteforslL<ring

Sign. e)



Denne kontrakt er i3 -tre-
og ett beror hos megler

Sted/dato: Hønefoss, ll -t7

Som

Even Westby

88
Sign. selger(e)

av
Sign.

soF

hvorav partene far hvert sitt eksemplar

v/Herman Henrik



Fra: Herman Bay [herman@borger.no] 

Til: Lisa Grenlund Helgesson [Lisa.Grenlund.Helgesson@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 14.08.2017 15:49:25 

Emne: VS: Utdypning av forholdet mellom Borger AS og SFPH AS 

Vedlegg: image001.jpg; image002.jpg 

  
Hei 
Jeg viser til telefonsamtale med deg og redegjør her nærmere for selskapet SFPH AS og dets rolle rundt driften av virksomheten ved Borger AS. 
  
SFPH AS er etablert for å eie aktiva herunder selskapet Borger AS og eiendommer som selskapet Borger AS, trenger for å utøve sin virksomhet. SFPH AS er 
etablert av 6 personer med følgende erfaring og bakgrunn. 
  

- Gunnar Henden, Psykiater med 20 års erfaring fra Gaustad Sykehus og de siste ti år, som overlege ved sikkerhets psykiatrisk enhet ved Gaustad / 
Oslo Universitets Sykehus 

- Gjermund Guttormsen, Psykiater med over 20 års erfaring og de siste 8 år som overlege ved akuttpsykiatrisk avdeling ved Akershus Universitets 
Sykehus. 

- Synne Myhre Henden, Spesialsykepleier med erfaring fra sikkerhets psykiatrisk enhet ved Gaustad / Oslo Universitets Sykehus. 
- Hilde Strøm Dahl, Spesialisert sosionom med erfaring fra avdeling spesialpsykiatri ved Akershus Universitets Sykehus 
- Erik Hansen, miljøarbeider med 20 års erfaring fra ved akuttpsykiatrisk mottak ved Akershus Universitets Sykehus. 
- Herman Henrik Bay, økonom med over 20 års erfaring fra det private næringsliv som råd rådgiver i ledelse og endringslede for mange av Norges 

største selskaper. 
  
Borger AS som driver all sin virksomhet med kommuner som oppdragsgivere, har som et kontraktsmessig krav at selskapets regnskaper skal være 100 % 
transparente, gjenspeile det reelle bildet av virksomhetens drift og fremlegges alle oppdragivere. For å kunne presentere et regnskap som gir et reelt bilde 
av virksomheten, er det nødvendig å holde større aktiva som eksempelvis ervervede eiendommer utenfor den daglige driften. En ervervelse av en eiendom 
innebærer så vidt mange andre kostnader som ikke nødvendigvis har noe med selve driften å gjøre. 
  
De eiendommer som erverves i Borger AS, vil umiddelbart bli utleiet til Borger AS, som så etablerer sin drift ved disse eiendommer. Borger AS vil således kun 
ha vanlige leie og driftskostnader herunder ordinært vedlikehold, som driftskostnader i sine regnskaper. 
  
Alle selskaper som vi sammenligner oss med, har innrettet sitt eierskap på tilsvarende må. 



  
Jeg stiller gjerne og på kort varsel for å gi utdypende informasjon ved alle sider vår virksomhet. 
  
  
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Herman Henrik Bay 
Daglig leder 

Borger AS 

  
Mobil: +47 906 11 078 
herman@borger.no 
  

 
  
  
  



 
  



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5576-20   Arkiv: GNR 318/374  

 

 

Klage - Vedtak om tvangsmulkt Gnr/bnr 318/374 - Stabells gate 1 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen viser til kommunens vedtak om tvangsmulkt (31.5.17), til klagen fra Braathen 

eiendom (18.6.17), brev fra Braathen datert 29.6.17 og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger som tilsier at 

vedtaket om tvangsmulkt bør endres.  

2. Klagen tas ikke til følge. Kommunens vedtak om tvangsmulkt fra 31.5.17 

opprettholdes. Eier av stikkledning må betale påløpt tvangsmulkt og fremtidig løpende 

tvangsmulkt ihht vedtaket inntil pålegget blir oppfylt. 

3. Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf forvaltningsloven § 49, 1.ledd. 

4. Saken sendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

  

Utskrift sendes: 

- Marianne Fic Braathen v/Braathen Eiendom AS 

- Anders Bjerke, v/Bjerke & co. Eiendomsselskap AS, Fossveien 3, 3510 Hønefoss 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Ringerike kommune Utbygging v/Svein Morten Lillevik Westgård 

- Ringerike kommune, Kommunelegen v/fagansvarlig miljørettet helsevern Unni Suther 

 

Sammendrag 

Ringerike kommune ga i vedtak av 14.12.16 pålegg til Braathen Eiendom AS, som eier gnr/bnr 

318/374 (Stabells gate 1), om å utbedre avløpet etter kloakklekkasje i oktober 2016. Vedtaket 

ble påklagd av Marianne Fic Braathen, på vegne av Braathen Eiendom AS. Verken 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) eller Fylkesmannen tok klagen til følge. 

Rådmannen vedtok i brev av 31.5.17 tvangsmulkt (engangsmulkt på kr 500 000,- fra og med 

1.7.17 og månedsmulkter på kr 50 000,- for hver påfølgende måned pålegget ikke er oppfylt). 

Opprinnelig varslet frist for retting var 15.3.2017, og i skrivende stund er avløpet ennå ikke 

reparert.  

Hovedpoengene i klagen er at eier ønsker å få kloakkledningen reparert, men at hun hindres på 

grunn av ytre forhold, det vil si utfordringer med å få tak i gravefirma og privatrettslig uenighet 

med naboen om å få rehabilitert ledningen gjennom hans kjeller.  



- 

Rådmannen mener ledningen må repareres snarest, særlig på grunn av opplysninger fra 

Ringerike Septikservice om at den er i enda dårligere forfatning nå enn i 2016. Rådmannen har 

forståelse for at oppdraget er komplisert, og har vært imøtekommende med å stille seg 

disponibel til å ha møter og veilede. Kommunen har også utsatt fristen for pålegget flere 

ganger.  Rådmannen anser det som miljø- og helsemessig uforsvarlig at kloakken fortsetter å 

lekke ut til grunnen, spesielt på grunn av risiko for smittefare (spredning av bakterier, virus og 

parasitter i kloakken) og forekomst av skadedyr i bysentrum. Rådmannen mener derfor, i likhet 

med Fylkesmannens vurdering av klagesaken på vedtak om pålegg, at forholdet er for alvorlig 

til at kommunen kan avvente en løsning på en privatrettslig konflikt. Rådmannen mener også at 

i all den tid eier har visst om det dårlige kloakkforholdet, også etter at hun i vinter fikk vite at 

tilbudet fra Tronrud ikke lenger var gyldig (slutten av mars 2017), så burde det vært mulig å få 

tak i et gravefirma og å sørge for en tilfredsstillende løsning på den privatrettslige konflikten. 

Det er derfor nødvendig at vedtak om tvangsmulkt opprettholdes.  

 

Innledning / bakgrunn 

På bakgrunn av kloakklekkasje i Stabells gate i oktober 2016, fikk eier av eiendommen, 

Braathen eiendom AS, pålegg av kommunen om å utbedre privat stikkledning for avløp 

(vedtak av 14.12.16). Vedtaket ble påklagd av Marianne Fic Braathen, på vegne av Braathen 

Eiendom. Klagen ble behandlet i HMA 6.2.17 (sak 9/17) hvor rådmannens forslag til vedtak 

om å ikke gi klager medhold, ble enstemmig vedtatt. Saken ble endelig avgjort av 

Fylkesmannen, som heller ikke tok klagen til følge (vedtak av 25.4.17).   

 

Etter at fristen for pålegget, 20.4.17, hadde gått ut, fattet kommunen vedtak om tvangsmulkt 

(31.5.17). Vedtaket ble påklaget av Marianne Fic Braathen (brev av 18.6.2017), som i tillegg 

har sendt enda et brev (29.6.17) med orintering om fremdriften.  

I forkant av at vedtak om tvangsmulkt ble fattet, har rådmannen gjennom dialog med Ringerike 

septikservice fått informasjon om at tilstanden på avløpsrøret har blitt ytterligere forverret 

siden videoinspeksjonen i 2016, noe som fører til at avløpsvann renner helt eller delvis ut i 

grunnen.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedinnholdet i klagen fra Marianne Fic Braathen (brev av 18.6.17) er at hun er interessert i 

å rehablitere avløpet, men at hun forhindres av ytre forhold som hun skriver at hun ikke har 

herredømme over, det vil si at hun ikke får tak gravefirma som kan gjøre jobben innen fristen. 

Hun skriver at hun har kontaktet nærmere 100 gravefirmaer, også i distriktene rundt Ringerike, 

men at det på grunn av travle tider er vanskelig å få noen til å ta jobben.  

Videre skriver hun at hun i 2016 ønsket å godta det opprinnelige tilbudet fra Tronrud eiendom 

om å utbedre avløpet, men at hun ikke fikk tak i kommunens prosjektleder på telefon.  

Avslutningsvis i klagebrevet skriver hun hvorfor hun ikke ønsker å pumpe avløpet opp til 

Stabells gate, en løsning som kommunen flere ganger har anbefalt å vurdere. Hun begrunner 

dette med at det vil innebære stor fare for kloakkoversvømmelse hvis strømtilførselen til 

pumpene skulle svikte, og at det vil være fare for komplikasjoner ved lave temperaturer.  

 

Marianne Fic Braathen har også sendt et nytt brev til kommunen i etterkant av klagen. Brevet 

er datert 29.6.17, det vil si etter at klagefristen er gått ut. Innholdet i brevet legges likevel frem 

her, for å sørge for at saken blir så godt som mulig opplyst. Etter hennes ønske legger vi også 

ved vedleggene til brevet, som går mer i dybden på hva som har skjedd i saken.  

 



- 

I brevet starter hun med å argumentere for hvorfor hun mener tvangsmulkt ikke er egnet som 

virkemiddel i denne saken. Hun viser til Miljødirektoratets veileder «Bruk av tvangsmulkt (TA 

2758)» fra 2011 pkt 4.2 hvor det står: «Dersom det er tvil om det i det hele tatt er mulig å 

overhold plikten, for eksempel på grunn av mangelfull teknologi eller andre forhold utenfor 

den ansvarliges herredømme, bør ikke tvangsmulkt anvendes». Hun mener at det i denne 

saken er andre forhold utenfor hennes herredømme som gjør at hun ikke får oppfylt kravet. 

Hun viser også til pkt 1.1. i veilederen hvor det står at «Formålet med tvangsmulkten er at den 

ansvarlige for den ulovlige tilstanden skal få en økonomisk motivasjon for å etterleve de 

kravene som er fastsatt.» og pkt 4.3 om at «Tvangsmulkt bør brukes når det etter 

forurensningsmyndighetens skjønn er viktig og nødvendig å bruke et ekstra pressmiddel for å 

få gjennomført de kravene som er brutt eller som et forebyggende tiltak mot framtidige 

overtredelser». Hun skriver at hun ikke trenger økonomisk motivasjon eller et ekstra 

pressmiddel, siden hun selv har interesse av å reparere forholdet og skriver at hun gjør det som 

står i sin makt for å få arbeidet utført. Hun skriver også at tvangsmulktens størrelse er et helt 

uforståelig stort beløp, at det ikke er tatt noe hensyn til den økonomiske situasjonen i Braathen 

Eiendom og at det eliminerer enhver mulighet for å kunne skifte ut avløpsledningen da det ikke 

er økonomi til å betale begge deler. Etter hennes vurdering har ikke Ringerike kommune hatt 

hjemmel i forurensningsloven § 73 til å fastsette tvangsmulkt når man legger til grunn 

anvisningen vist i veilederen til Miljødirektoratet. 

 

Videre ber hun om at klagen gis utsettende virkning. Hun viser til punktet i veilederen hvor det 

står: «Hvis det er fastsatt tvangsmulkt til det opprinnelige forvaltningsvedtaket og dette 

påklages, bør ikke tvangsmulkten iverksettes/innkreves før klagen er endelig avgjort.» 

 

I brevet skriver Marianne Fic Braaten også om den siste utviklingen i saken etter at klagebrevet 

ble sendt inn til kommunen. I slutten av juni hadde hun endelig fått et gravefirma, 

Microtrenching AS, til å utføre jobben. Hun skriver at hun 12.6.17 hadde fått en muntlig 

tillatelse fra Bjerke til å utføre nødvendige arbeider på hans eiendom for å få oppfylt pålegget. 

19.6.2017 inngikk hun avtale med gravefirmaeet Microtrenching AS om utførelse av 

oppdraget. Da de skulle starte arbeidet 26.6.17 skriver hun at Bjerke likevel kom og stanset 

graverne på hans eiendom. Dette resulterte i at gravefirmaet trakk seg fra jobben. Braathen har 

sendt inn dokumentasjon på at hun har gått til retten for å få kreve at ledningen kan gå over 

hans eiendom.  

 

Til sist ber hun om at fristen forlenges til 31.10.2017 slik at hun kan få anledning til å bli enig 

med naboen og få tak i et gravefirrma som kan ta jobben.  
 

Juridiske forhold  

Vedtak om pålegg er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 7, 4.ledd, § 22, 1. og 2.ledd og 

§ 26, 5.ledd. Vedtak om tvangsmulkt er fattet med hjemmel i forurensningsloven § 73. 

Tilfellet er også å anse som brudd på folkehelselovens bestemmelser.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Klage på vedtak om pålegg om utbedring av avløpet ble behandlet av HMA 6.2.17 (saksnr 

9/17) og endelig behandlet av fylkesmannen 25.4.2017. 

Fylkesmannens vedtok å ikke ta klagen til følge.  

 

Økonomiske forhold 



- 

I vedtak om tvangsmulkt er det fastsatt en engangsmulkt som er satt er til kr 500 000,- dersom 

pålegget ikke ble oppfylt innen 1.7.2017. Deretter påløper det en løpende tvangsmulkt på kr 

50 000,- per måned som går inntil kommunen får dokumentasjon på at avløpet er reparert. 

Rådmannen erkjenner at det er høyt beløp, men mener det er satt riktig ut fra de store 

konsekvensene for helse og miljø i sentrumsområdet som avløpet i dagens tilstand kan 

medføre, og ut fra det det koster å få reparert avløpet. 

 

Rådmannens vurdering  

Grunnlag for tvangsmulkt og størrelse på tvangsmulkten: 

Rådmannens vurdering er at det er kritisk at en avløpsledning i et tettbebygd sentrumsområde 

ikke er tett. Dette kan gi betydelig negative konsekvenser for helse og miljø i byen, spesielt 

knyttet til smittefare (spredning av bakterier, virus og parasitter) og forekomst av skadedyr. 

Siste informasjon fra Ringerike septikservice, basert på inspeksjon 8.5.17, viser at 

ledningstilstanden er ytterligere forverret siden 2016.  Eier har ansvar for sin stikkledning for 

avløpet, og dette innebærer blant annet å sørge for at stikkledningen er hel og intakt / ikke 

lekker og ikke medfører fare for forurensning. Det er også ledningseiers ansvar å sørge for 

nødvendige privatrettslige avtaler og lignende knyttet til rettighter til utbedring av ledningen.  

 

Forurensningsmyndigheten har plikt til å følge opp pålegg som ikke blir fulgt, og har dermed 

tatt i bruk tvangsmulkt som virkemiddel. I HMAs vedtak i sak 9/17 ble det vedtatt at 

rådmannen ble delegert myndighet for å varsle og å fatte vedtak om tvangsmulkt. Hensikten 

med å gi tvangsmulkt, er ikke å straffe, men et virkemiddel for å sørge for at anleggseier får 

incentiv til å oppfylle pålegget istedenfor å betale tvangsmulkten. I følge veilederen til 

Miljødirektoratet om tvangsmulkt, står det at beløpet ikke må settes urimelig høyt i forhold til 

tiltakets kostand og i forhold til viktigheten av at tiltaket blir gjennomført. Rådmannen har tatt 

utgangspunktet i veilederen for fastsettelse av beløp. Rådmannen er klar over at kr 500 000,-, 

er et høyt beløp, men beløpet må være så stort at det eliminerer de fordeler som den ansvarlige 

kan ha av en overtredelse (det vil si «kjøpe seg fri»).  Det ble anslått av Tronrud anlegg at 

kostnaden for å utbedre avløpet lå i størrelsesorden kr 800 000,- kroner, altså høyere enn beløp 

for tvangsmulkten.  

 

Klager ber om utsatt frist i saken og viser til at det bør være lang nok frist for å oppfylle 

pålegget:  

Til klagers punkt om at det bør gis lang nok frist for at at oppfyllelse av kravet slik at det 

objektivt sett lar seg gjøre å overholde den, mener rådmannen at anleggseier har hatt 

tilstrekkelig med tid på seg til å sørge å utbedre avløpet. Ut fra saksopplysninger har eier visst 

om forholdet minst siden januar 2016. Rådmannen viser også til at eier har fått utsatt frist flere 

ganger. Den første fristen som ble varslet, var tre måneder fra vedtaksdato, det vil si 14.3.17. 

Rådmannen kunne samtidig som å varsle pålegg, ha varslet vedtak om tvangsmulkt. Da kunne 

tvangsmulkten blitt gitt allerede fra 14.3.17. Rådmannen viser også til at Fylkesmannen i 

forrige klagesak mente at opprinnelig frist (tre måneder) burde være tilstrekkelig for å få 

jobben gjort. De nye opplysninger fra Ringerike Septikservice om forverret tilstand på 

avløpsrøret taler også for at hun ikke bør få utsatt frist.  

 

Utfordring med å få tak i gravefirmaer:  

Utfordringer med å få tak i gravefirma, må anses å ha nær sammenheng med tiltakets 

kompleksitet (bl.a. pigging av kjeller hos naboen). Dersom klageren hadde fulgt kommunens 

råd om å heller vurdere muligheten for å pumpe avløpet opp til Stabells gate, antar rådmannen 

at  prosjektet ville vært gjennomført mye raskere, og problemer med naboen ville ikke vært et 



- 

tema. Bekymring knyttet til komplikasjoner ved strømstans og kulde anses av rådmannen til å 

ikke være relevant. Ved strømstans vil det ikke være mulig å pumpe avløpet, men det vil ikke 

føre til oversvømmelse, for avløpet renner ikke tilbake. Det vil uansett være en tank som 

avløpet går til før det pumpes videre. Dette vil fungere som en buffer ved evt strømstans. Det 

understrekes at pumping av avløp er en vanlig løsning, selv om det naturligvis er vanligere med 

selvfall.  

 

Braathens ønske om å godta tidligere tilbud fra Tronrud: 

Dette forholdet har vi kommentert tidligere, blant annet i forrige saksframlegg. Kommunen har 

som kjent ikke noe plikt til å gi klageren tilbud, men var serviceorientert og videreformidlet 

tilbud fra Tronrud. Rådmannen viser for øvrig til det forrige saksfremlegget for rådmannens 

vurdering av dette forholdet. Nytt i saken er at kommunen stilte seg i vår disponibelt til å være 

med på møte med Braathen sammen med Tronrud for å se på en mulig løsning, se e-post fra 

Svein Morten L. Westgaard 24.3.17. 

 

Om utsettende virkning av tvangsmulkten: 

Marianne Fic Braathen har bedt om utsettende virkning på vedtaket inntil klagen er behandlet. 

Etter forvaltningsloven har kommunen plikt til å vurdere utsettende virkning. På grunn av 

ferietider og saksbehandlingstid både hos kommunen og Fylkesmannen på det tidspunket da 

klagen kom inn (medio juni), antok rådmannen at klagen ikke ville kunne være endelig avgjort 

før senhøsten 2017. Rådmannen vurderte da at saken var så alvorlig at tvangsmulkten ikke 

kunne utsettes i påvente av klagesakens behandling av HMA og Fylkesmannen. 

 

Når det gjelder klagers punkt hvor hun refererer til Miljødirektoratets veileder om at at 

tvangsmulkten ikke bør kreves inn før klagesaken er avgjort, refererer veilederen til klagesaken 

på det opprinnelige vedtaket, det vil si vedtak om pålegg, ikke vedtak om tvangsmulkt. 

Klagesaken om vedtak om pålegg er endelig avgjort av Fylkesmannen, så rådmannen kan ikke 

se at dette punktet i klagen er relevant.  

 

 

Konklusjon:  

Rådmannen mener det er bekymringsfullt at den dårlige tilstanden på avløpet har vedvart over 

lang tid og er blitt ytterligere forverret siden sist saken var oppe til politisk behandling. 

Rådmannen viser til at kommunen har vist forståelse for at oppdraget er komplisert og har vært 

imøtekommende med å stille seg disponibel til å ha møter og veilede, i tillegg til å gi utsatt frist 

flere ganger. Det anses ikke lenger som forsvarlig at kloakken fortsetter å lekke ut til grunnen, 

med alle helse- og miljømessige konsekvenser dette kan få i et tettbebygd byområde. 

Rådmannen mener derfor, i likhet med Fylkesmannens vurdering i behandlingen av den forrige 

klagen, at forholdet er for alvorlig til at en privatrettslig konflikt skal stå i veien for at forholdet 

blir rettet. Det anses derfor nødvendig at vedtak om tvangsmulkt opprettholdes.  

 

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Saksprotokoll fra HMA-møte 6.2.2017 (sak 9/17) 

2. Fylkesmannens vedtak (25.4.17)  

3. Kommunens vedtak om tvangsmulkt (31.5.17) 



- 

2. Klage fra Braathen eiendom (18.06.17) 

3. Brev fra Braathen eiendom vedr framdrift (29.06.2017)  

4. vedlegg til brev fra Braathen eiendom 29.6.17 

5. E-post fra Ringerike septikservice 

6. E-post fra Svein Morten Westgaard 24.3.2017 

7. Saksframlegg, arkivsaksnr 16/5576-5  (16.1.2016) 

 
 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5576-6  Arkiv: GNR 318/374  

 

Sak: 9/17 

 

Saksprotokoll - Klage - Pålegg om utbedring av avløpsledning  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om utbedring av stikkledning, til klagen fra 

Braathen eiendom AS og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det er fremkommet opplysninger som tilser at vedtaket 

om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge. Kommunens vedtak om pålegg fra 14.12.2016 opprettholdes, 

og eier av stikkledning på gnr/bnr 318/374 må utbedre stikkledningen og i tillegg koble 

ut slamavskiller. Dokumentasjon på at dette er blitt gjort må sendes til kommunen 

innen 20.4.2017.  

3. Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf. forvaltningsloven § 49, 1.ledd. 

4. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

5. Myndighet for å varsle tvangsmulkt og fatte vedtak om tvangsmulkt dersom tiltaket 

ikke blir gjennomført innen fristen delegeres til Rådmannen. 

 

 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 
 



Vår dato: 25.04.2017 
Vår referanse: 2017/1155 
Arkivnr.: 461.2 
Deres referanse: 14.02.2017 
 
Saksbehandler: Linda Boldvik 
 
Innvalgstelefon: 32266643

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
fax: 32 26 66 56 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502 Hønefoss  
 
 
 
 
Ringerike kommune- behandling av klage på pålegg om utbedring av 
avløpsledning, Ringerike gnr 318/374 - Stabells gate 1.  
 

VEDTAK 
  
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 14. 
desember 2016.  
  
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
  
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 14. februar 2017.  
 
Bakgrunn 
Ringerike kommune gav 14. desember 2016 pålegg om utbedring av stikkledning samt 
utkobling av slamavskiller.  Frist for å sende inn dokumentasjon på utførte arbeider er satt til 
20. april 2017. Vedtaket lyder:  
 

«Ringerike kommune fatter med hjemmel i forurensningsloven §§ 7 4.ledd, 22 1. og 2. 
ledd og 26 5.ledd vedtak om at:  
- Privat stikkledning for avløp må utbedres 
- Slamavskilleren må kobles ut 
- Avløpet må separeres. Det vil si at alt overvann (taknedløp etc.) og drensvann, 

som i dag er tilkoblet spillvannsledning, må ledes i egen ledning til kommunens 
overvannsledning. Eventuelt kan takvann ledes til gate/terreng. 
 

Utbedring av stikkledningen deres kan skje uavhengig av arbeidene i Fossveien. Dere 
må selv innhente tilbud for dette, og arbeidene må utføres av godkjent entreprenør 
med ADK1-bevis.  
Frist for å sende inn dokumentasjon på utførte arbeider er 20.4.2017. » 
 

Vedtaket er påklaget av Braathen Eiendom AS i brev av 2. januar 2017. Klager har 
kommentert hvert enkelt punkt i vedtaket.  
 
Klager skriver at de har jobbet med prosjektet siden januar 2016. Det hevdes at tidsfristen satt 
til 20. april 2017 er altfor kort tid til å få fullført dette vanskelige arbeidet, og at dette er den 
mest ugunstige perioden av året. Dersom fristen opprettholdes gjøres det oppmerksom på at 
det kun vil gjøres det som er nødvendig for å hindre forurensning.  
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Klager skriver at de har begynt å innhente anbud fra andre entreprenører, og det viser seg at 
ingen av dem kan gjennomføre jobben på så kort tid, da de er opptatt med andre prosjekter.  
 
Også situasjonen med nabo er uavklart, og klager skriver at dersom nabo ikke gir skriftlig 
tillatelse til å gå igjennom kjelleren hans med prosjektet, vil man måtte gå rettens vei.  
 
Når det gjelder alternativet med å pumpe avløpet opp til ledning i Stabellsgaten, skriver 
klager at etter å ha pratet med fagpersoner anses dette som helt utelukket.  
 
Klager hevder på denne bakgrunn at den fastsatte oppfyllelsesfristen er for kort og anses som 
urimelig.  
 
Det hevdes at overvann og drensvann ikke er tilkoblet spillvannsledning i dag, og at kravet 
derfor er feilaktig.  
 
Klager skriver at det ikke er dokumentert lekkasjer fra avløpsledningen, og klager hevder 
derfor at en ikke kan se noen nevneverdig risiko for negative miljø- og helsekonsekvenser.  
 
Det bes videre opplyst hvilken dokumentasjon kommunen baserer sitt vedtak på. Det bes 
videre om at det ikke fastsettes noen eksakt ferdigstillelsesdato, men at arbeidene skal utføres 
innen rimelig tid i løpet av 2017.  
 
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av forurensningsloven § 85, jf. 
forvaltningsloven § 28, da kommunen her har truffet sin avgjørelse på grunnlag av myndighet 
som er delegert fra departementet.  
 
Fylkesmannens vurdering 
 
Klagerett og klagefrist 
Klager er part i saken. Klager har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven 
§ 28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Vurdering av klagers anførsler 
 
Grunnlag for pålegget 
Med hjemmel i forurensningsloven § 22 andre ledd kan kommunen:  
 

«Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten 
kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. 
Også ellers kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av 
stikkledning, når særlige grunner tilsier det.» 

 
Bakgrunnen for at kommunen krever utbedring av stikkledning er både generell utskifting av 
kommunal avløpsledning i Fossveien og at avløpsledning på eiendom ikke tilfredsstiller krav 
til tetthet. Det fremgår av rapport fra Ringerike Septikservice AS datert 29. januar 2016 at 
røret er svært slitt med sprekker og hull. Fylkesmannen anser derfor her klart at kommunen 
har hjemmel til å kreve utbedring av stikkledningen.  
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Når det gjelder utkobling av slamavskiller har kommunen hjemmel for pålegget i § 26 siste 
ledd. Det fremstår ikke som klager har kommentarer til dette, og vi vurderer derfor ikke dette 
nærmere.  
 
Klagers påstand om at avløpet er separert allerede i dag er ikke kommentert av kommunen. 
Dersom det er korrekt at dette er gjort vil pålegget være oppfylt på dette punkt, og 
Fylkesmannen ser ikke grunnlag for å gå nærmere inn på dette.  
 
Tidsfrist 
Det skal settes en frist for oppfyllelse av pålegg som er gjennomførbar, og gir mulighet til å 
gjennomføre pålegget. Her er pålegget fattet 14. desember 2016, med tidsfrist for 
gjennomføring 20. april 2016. Det er derfor gitt tiltakshaver 4 måneder og 6 dager til å 
gjennomføre pålegget. Arbeidet som er krevd gjennomført er utbedring av stikkledning for 
avløp.  
 
Bakgrunnen for at klager hevder at det ikke er gitt tilstrekkelig med tid er både knyttet til 
vanskeligheter med å få til enighet med nabo hvor deler av stikkledningen går under kjeller. 
Videre mener også klager at det generelt er gitt for kort tidsfrist.  
 
Klager har ikke gitt noen tilbakemelding på hvor lang tid det ventes at utbedringen vil ta, men 
skriver at det ikke ønskes noen konkret dato for ferdigstillelse. I tilbud fra Tronrud Anlegg AS 
fra september 2016 er selve arbeidet anslått til å ta 3-5 uker. Kommunen har dermed gitt ca. 3 
måneder lenger tid enn tiden selve arbeidet vil ta. Fylkesmannen har ikke merknader til denne 
fristen, selv når fristen er lagt i en periode med ferier.  
 
Klager hevder at det ikke er mulig å innhente anbud fra bedrifter. Dette er ikke videre 
konkretisert med hvilke bedrifter det er forsøkt innhentet anbud fra, og når bedriftene 
eventuelt har mulighet til å utføre jobben innen. Fylkesmannen ser derfor ikke tilstrekkelig 
grunnlag til å legge vekt på denne anførselen.  
 
Videre er det hevdet at utbedringen fører til vanskeligheter på grunn av uavklarte 
privatrettslige forhold knyttet til adkomst til ledningen via Fossveien 3. Fylkesmannen har 
forståelse for at dette kan medføre noe ekstra tidsbruk. Det å sikre tilfredsstillende kvalitet på 
ledninger vil likevel være ledningseiers ansvar, og det vil også være ledningseiers ansvar å 
sikre tilfredsstillende privatrettslige forhold knyttet til rettigheter til utbedring av ledninger. I 
dette tilfellet hvor det fremgår av rapport at ledningen er svært slitt vil det kunne føre til 
negative miljømessige konsekvenser om man ved fristfastsettelse skal avvente utfallet av en 
eventuell privatrettslig konflikt.  
 
Kommunen skriver videre:  
 

«Denne saken skiller seg ut fra andre tilknytningssaker ved at det er betydelig risiko 
for negative miljø- og helsekonsekvenser. Den private rørledningen er defekt, og det 
medfører lekkasje av kloakk i grunn. I sentrumsnære områder er dette å se på som en 
akutt og alvorlig situasjon, som må rettes opp snarlig. Utbedringen kan gjøres 
uavhengig av arbeidene i Fossveien.» 

 
Kommunen har derfor ansett at saken innebærer spesielle forhold som gir grunnlag for en 
kortere tidsfrist enn for vanlige saker. Klager har etterlyst dokumentasjon på kommunens 
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bekymring for ledningens tilstand. Fylkesmannen finner rapporten fra Ringerike Septikservice 
AS for å gi tilfredsstillende dokumentasjon for at ledningen er svært slitt, og at dens tilstand 
er bekymringsverdig. Det er nok at bare en del av ledningen er slitt for at kommunen skal 
kunne kreve utbedring, og det er derfor ikke behov for kontroll av hele røret for kommunens 
pålegg. Fylkesmannen anser videre i utgangspunktet tidsfristen for å være rimelig, selv uten 
ekstraordinære forhold. Det forholdet at det her er tale om delvis sprukket rør i 
sentrumsområde vil likevel gjøre situasjonen enda mer prekær.  
 
Det vil for øvrig være ledningseiers ansvar å sikre tilfredsstillende kvalitet på 
avløpsledninger. Om dette gjøres ved å pumpe avløpet opp til Stabellsvei eller på annen måte 
vil være ledningseiers valg. Fylkesmannen kan ikke se at klager har kommentert nærmere 
hvorfor dette ikke er mulig, men løsningen vil uansett være ledningseiers valg, og 
Fylkesmannen kan ikke se at dette har betydning i vurderingen av klagesaken.  
 
Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler, men har etter en samlet vurdering kommet 
til at disse ikke kan føre frem. 
 
Vedtak 
Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes pålegg av 14. desember 2016. Fylkesmannens 
vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
Med hilsen 
 
Hilde Skålevåg 
fagsjef 

  Linda Boldvik 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Dokumentet blir bare 
sendt elektronisk. 
 
Vedlegg 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5576-13 18485/17 GNR 318/374  31.05.2017 

 
Vedtak om tvangsmulkt 

Gnr/bnr 318/374 - Stabellsgate 1 

Vi viser til ditt brev datert 15.5.2017, mottatt 22.5.17, med uttalelse til vårt brev datert 4.5.17 

med varsel om tvangsmulkt. Vi viser også til Fylkesmannens brev datert 25.4.17 med 

behandling av klage på pålegg fra kommunen om utbedring av avløpsledningen i Stabellsgate 1. 

Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak om pålegg (brev datert 14.12.2016). 

 

Vedtak 

Ringerike kommune fatter med hjemmel i forurensningsloven § 73 vedtak om tvangsmulkt for å 

sikre at ledningen for avløpet fra gnr/bnr 318/374, Stabells gate 1, blir utbedret og at 

slamavskilleren blir koblet ut, jf vedtak om pålegg fra kommunen 14.12.2016. 

Arbeidene må utføres av godkjent entreprenør med ADK1-bevis. Du har selv ansvar for å 

innhente tilbud for arbeidene.  

 

Dersom kommunen innen 1.7.17 ikke har mottatt dokumentasjon som viser at ledningen er 

utbedret og at slamavskiller er koblet ut, påløper en tvangsmulkt på kr 500 000,-. Deretter 

løper det en tvangsmulkt på kr 50 000,- per måned inntil pålegget er oppfylt.  

 

Pålegg om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jfr. lov 26.juni 1992 nr.86 om 

tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring (tvangsfullbyrdelsesloven) § 7-2, og tvangsmulkten 

kan inndrives umiddelbart av Statens innkrevningssentral. Bakgrunnen for vedtaket om 

tvangsmulkt er at dette anses som nødvendig for å sikre gjennomføring av pålegget. 

Tvangsmulktens størrelse er basert blant annet på bakgrunn av kostnaden for å utbedre den 

private avløpsledningen.   

 

Vi minner om at det ved omlegging til ny rørtrasé må søkes om tillatelse etter plan- og 

bygningsloven. Ta kontakt med byggesaksavdelingen (tlf 408 04 506)  eller sentralbordet 

kommunen (tlf 32 11 74 00) ved spørsmål.  

 

 

Innhold i uttalelsen: 

Kommunens rett til å kreve opprydding innen en tidsfrist: 

I brevet ditt av 15.5.17 skriver du at Ringerike kommune har ingen rett til å gripe inn i et 

pågående prosjekt, og legge tidspress på deg når du arbeider med saken for å få utbedret 

avløpet. Du skriver at saken oppleves som meget komplisert og tidskrevende fordi avløpsrøret 
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skal føres gjennom naboeiendommen Fossveien 3, og at du ennå ikke har kommet til enighet 

med ham om gjennomføringen.  

 

 

Forsinkelsen skyldes kommunen og Tronrud anlegg: 

Du skriver at det er kommunen, ved Utbygging v/Svein Morten Lillevik Westgård, og Tronrud 

Anlegg som er skyld i at prosjektet har tatt lang tid. Dette begrunner du med at kommunen og 

Tronrud Anlegg påtok seg oppdraget med utbedringen av avløpet, og at «dere jobbet sammen 

med prosjektet helt fra 2016». Du skriver at du ble «satt tilbake til start» og viser til e-post fra 

Westgård datert 14.3.17 hvor du fikk rede på at tilbudet som kommunen videreformidlet fra 

Tronrud Anlegg ikke lenger var gyldig. Videre skriver du at du ikke var fornøyd med 

kommunens informasjon om plassering av kummer i Fossveien. Du trengte denne 

informasjonen i vår når du hadde begynt å undersøke muligheten for å sette strømpe på 

eksisterende stikkledning, og i den forbindelse ønsket å videokjøre stikkledningen.  

  

Mangel på foretak som kan utføre de pålagte arbeidene: 

Du viser til at du har innhentet tilbud fra andre firmaer enn Tronrud Anlegg for å utbedre 

stikkledningen. Du skriver at ingen av firmaene du har tatt kontakt med har kapasitet til å utføre 

jobben før høsten 2017. Det er ikke utdypet hvilke firmaer du har tatt kontakt med eller navn på 

firmaer. 

 

Anmodning om utsettelse av fristen og frafallelse av tvangsmulkt 

I brevet ditt søker du om utsettelse av fristen til 31.10.17, og at tvangsmulkten frafalles.  

Når det gjelder størrelsen på tvangsmulkten, skriver du at den oppleves som kjempestor. 

 

Søknad om tillatelse til graving 

Til sist i brevet søker du om tillatelse til å foreta graving i Fossveien for å kunne videokjøre 

stikkledningen og at du håper å motta tillatelse så snart som mulig.  

 

 

 

Kommunens vurdering 

Kommunens rett til å kreve opprydding innen en tidsfrist: 

Kommunen er forurensningsmyndighet på dette området og har dermed hjemmelsgrunnlag 

gjennom forurensningsloven § 7 til å fatte vedtak om pålegg for å rydde opp i forurensning. 

Kommunen plikter også å føre tilsyn med forurensningssaker. Vi har også hjemmel for å gi 

tvangsmulkt når påleggene ikke blir etterkommet innen fristen som er satt (forurensningsloven 

§ 73). 

 

Forsinkelsen skyldes kommunen og Tronrud Anlegg: 

Det medfører ikke riktighet at kommunen har «påtatt seg arbeidet» sammen med Tronrud 

Anlegg. Private stikkledninger er eiers ansvar. Endelig ansvar for å oppfylle pålegget ligger hos 

hjemmelshaver. Det betyr at det er eiers ansvar å finne ut hvilke løsninger som er aktuelle.  

Kommunen har likevel vært serviceinnstilt og tilrettelagt ved å videreformidle tilbud fra 

Tronrud Anlegg. Vi har også innhentet konsulentbistand fra COWI for å utarbeide en mulig 

løsning for avløpstraséen. Kommunen mottok ikke svar på det videreformidlede tilbudet innen 

fristen 23.10.16.  

Kommunen har i vedtak om pålegg (brev av 14.12.2016) informert om at det er Braathen 

Eiendom som har ansvar for å innhente tilbud, og at siden vi ikke mottok svar på tilbudet vi 
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videreformidlet fra Tronrud anlegg (svarfrist var 23.10.16), skrev vi i vedtaket at vi ikke lenger 

anså tilbudet til å være gyldig. Vi mener derfor at du har hatt god nok tid til å sjekke andre 

mulighet for å oppfylle pålegget. 

 

Vi har flere ganger anbefalt deg å vurdere å pumpe avløpet opp til Stabellsgate. Dette oppgir du 

at du har fått vurdert av fagfolk til ikke å være en egnet løsning, uten at du har utdypet dette. 

  

Mangel på foretak som kan utføre de pålagte arbeidene: 

Vi har forståelse for at det er mange firmaer som er travle på denne tiden av året, men vi anser 

at det burde være mulig å finne et firma som kan utføre jobben innen fristen. Vi understreker 

igjen at du lenge har visst om at ledningen måtte utbedres, og har hatt god tid til å finne et 

firma, om ikke i Ringeriksregionen, så i omkringliggende regioner. 

 

Anmodning om utsatt frist og at tvangsmulkten frafalles: 

Ut fra saksopplysningen ser vi at du har visst om tilstanden på kloakken lenge, og minst i 1,5 

år. Som nevnt flere ganger ovenfor, er det eiers ansvar å sørge for at privat stikkledning for 

avløp er i god stand. Kommunen har gitt deg utsatt frist flere ganger. I forhåndsvarslet om 

pålegg var det varslet at pålegg om utbedring måtte gjennomføres innen tre måneder fra 

vedtaksdato. I vedtaket ble fristen forlenget med to måneder og én uke, til 20.4.17. Vedtak om 

pålegg hadde ikke oppsettende virkning, det vil si at kommunen kunne ha myndighet til å kreve 

inn tvangsmulkt allerede fra 20.4.17, forutsatt at dette hadde blitt varslet . Kommunen valgte 

imidlertid å avvente Fylkesmannens endelige behandling av klagesaken, og varslet om 

tvangsmulkt dersom pålegget ikke ble utført innen 1.7.17. 

 

Dette er en sak som haster siden det er lekkasje av avløp i tettbebygd byområde, og som er 

forbundet med betydelig miljø- og helserisiko. Vi har snakket med Ringerike Septikservice på 

telefon 30.5.17 som etter videokjøring av stikkledningen på ny i 8.5.17, ikke kom lenger enn 

om lag 1-2 meter inn med kamera før skjermen ble svart. Dette innebærer at ledningen trolig 

har kollapset. Ringerike septikservice vurderer tilstanden til å være «fryktelig dårlig». Hvordan 

ledningen er under bygningen i Fossveien 3 (nabo) er ikke påvist siden det må graves i 

Fossveien for å videokjøre denne strekningen. Tilstanden på ledningen påvist under den nye 

videokjøringen understreker at det haster med å få gjennomført pålegget. Basert på en 

helhetsvurdering kan ikke kommunen se at det er forsvarlig å utsette fristen ytterligere, og ser 

det ikke riktig å innvilge søknad om utsettelse.  

 

Når det gjelder størrelsen på tvangsmulkten, skal denne settes i en slik størrelsesorden at  

det fører til at handlingen (pålegget) blir gjennomført. Det har ikke i uttalelsen kommet opp 

momenter som gjør at vi ser at det er riktig å justere beløpets størrelse. 

 

Søknad om tillatelse til graving 

For tillatelse til å grave i Fossveien, må det firmaet som er utførende entreprenør (gravefirmaet) 

søke om gravetillatelse. Søknaden går gjennom Geomatikk før den blir behandlet av Teknisk 

drift i kommunen. Gravefirmaet må sende søknaden via www.gravemelding.no. 

 

 

 

 

Klageadgang og innsynsrett  
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Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 

senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens bestemmelser 

om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no. Vi gjør 

oppmerksom på din rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter (Forvaltningsloven §§18 

og 19). I slike saker er det de folkevalgte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning som er 

klageinstans.  

 

Tvangsmulkten løper uavhengig av om tvangsmulktvedtaket påklages, jfr forvaltningsloven § 

42. Dersom klagen tas til følge, medfører det at eventuell påløpt og innbetalt tvangsmulkt må 

tilbakebetales. 

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Arne Hellum   
Leder   
  Ingrid Strømme 

  Rådgiver 

  ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Ringerike kommune, Utbygging (Svein Morten Lillevik Westgård) 

Ringerike kommune, Miljørettet helsevern (Unni Suther) 
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17054405
(16/5576-16)
Klage - Vedtak om tvangsmulkt

Hønefoss, den 18.06 .2017

VEDTAK OM TVANGSMULKT - KLAGE - DERES REF: SAKSNR. 1615576-13
- LøPENR. LA485íL7 - ARKTVKODE GNR. 3tAl374

Det vises til tidligere korrespondanse, senest Deres brev av 31.05.2017 med vedtak
om tvangsmulkt.

Vedtaket påtlages herved. Klagen er rettidig. Jeg krever at vedtaket må oppheves.

Formålet med reglene om tvangsmulkt er for å få moWillige personer til å
gjennomføre de tiltak som de er blitt pålagt.

Det er helt feil av Ringerike kommune å true med tvangsmulkt overfor meg som
jobber intenst for å få utført en frivillig utskifting av en stikkledning m.m.
Ringerike kommune har ingen rett til å gripe inn og legge tidspress på meg og sette
urealistisk korte frister.

Fristen 01. juli 2OL7 som er satt for å få ferdigstilt mitt prosjekt, lar seg ikke
overholde på grunn av forhold som jeg ikke har noe som helst herredømme over.
Det har nemlig vist seg fullstendig umulig å få engasjert et gravefirma til å utføre
arbeidet innen denne fristen.

Jeg vil derfor hevde at i et tilfelle som mitt er det ikke lovhjemmel for å
ilegge tvangsmulkt da lovbestemmelsen må tolkes innskrenkende med dens
formål for øye.
Jeg kan ikke ilegges tvangsmulkt da jeg gjør mitt ytterste for å få utført
prosjektet, men hindres av forhold jeg ikke har noe herredømme over (force
majeur), nemlig at det ikke har vært mulig å få et eneste gravefirma til å ta
oppdraget innen den fristen som er satt.

Jeg har kontaktet nærmere hundre gravefirmaer; dvs. nesten alle gravefirmaer på

Østlandet, men ikke'et eneste firma kunne utføre jobben innenfor den fristen som
kommunen har satt, dvs. 01. juli 2OL7, men flere kunne utføre det på et senere
tidspunkt i september/oktober.

Jeg ringte til alle gravefirmaer i Buskerud og fulgte listen over gravefirmaer som jeg
fant på 1881 og Gule Sider. Jeg ringte til gravefirmaer helt opp til Nesbyen, Gol og Åt i

Hallingdal og nedover mot Krokstadelva og Drammen, til Hole og Jevnaker, men de
var alle veldig opptatt og kunne ikke påta seg oppdraget mitt med en så kort frist.

t
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Jeg kan sette
vil ta noe tid,

Jeg antar at jeg som nevnt har ringt til nærmere hundre gravefirmaer uten at det har
lykkes å få i stand en avtale. Ikke alle firmaene svarte på telefon, og det var også
flere som lovet å ringe tilbake når de fikk sjekket litt nærmere om de kunne presse
inn mitt oppdrag i kalendren sin, men som ikke ringte tilbake likevel.
Firmaer som ikke svafte ved første henvendelse, ringte jeg opp igjen senere.

Ringerike kommune kan selv ta en telefonrunde til gravefirmaen så vil de forstå at det
er helt umulig å finne et eneste firma som kan utføre jobben omgående. Hvis de mot
formodning skulle finne et firma som har anledning til å påta seg oppdraget nå, så vil
jeg med glede bruke det firmaet.

Det er veldig lett for Ringerike kommune å f¡nne frem paragrafer, hele tiden gjenta at
jeg er ansvarlig og må få oppdraget utført umiddelbart og tvinge meg med
tvangsmulkt helt uten grunn, når de ikke har kjennskap til de faktiske forhold i

gravemaskinbransjen.

opp
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Det er tydeligvis høykonjunktur for gravefirmaer for tiden og alle er opptatt frem til
fellesferien og mange har også booket oppdrag langt utover høsten og helt frem til jul.
Ingen har væft villig til å ta en pause i pågående oppdrag for å komme og utføre
denne jobben. Det er for tungvint å flytte maskinene hit bare for noen dagers arbeid.
Dette har særlig kommet frem når jeg har snakket med graveentreprenører som hører
hjemme i andre distrikter.

Hvorfor skal et gravefirma påta seg et slikt oppdrag når det er fullt opp med andre
kurante oppdrag ?

Kun fire firmaer har tatt bryderiet med å komme på befaring, men på grunn av at det
er et veldig komplisert oppdrag hvor det blant annet må gås gjennom kjelleren med
rørene hos naboen i Fossveien 3 med pigging i gulvet, har dette virket avskrekkende
på dem spesielt med den korte fristen til å utføre jobben.

Det er også problematisk å transpoftere masse ut og inn gjennom tunnellen i

Fossveien 3 på grunn av begrenset belastning på dekket med fare for at tunnellen kan
kolapse. Det må derfor benyttes mindre lastebiler enn normalt og det fører til at det
vil ta mye lengre tid å utføre jobben.

Arbeideet må utføres i fred og ro og gravemaskinfirmaet må få bruke den tiden som
er nødvendig på grunn av at prosjektet som nevnt er veldig kompliseft, og uten
tidspress og trusler om tvangsmulkt fra Ringerike kommune.

Men hovedsaken nå er å få et gravefirma til å ta jobben.

Jeg går ut i fra at Ringerike kommune har egne gravemaskiner, og jeg inviterer herved
kommunen til å komme og utføre dette arbeidet øyeblikkelig.

Det hadde vært fint om kommunen kunne gjøre noe konstruktivt i stedet for å true og
presse meg med tvangsmulkt til å utføre dette innenfor en frist som er umulig på
grunn av forhold (gravemaskinfirmaer) som jeg ikke har noe herredømme over,

en nøyaktig liste over alle firmaene jeg har kontaktet, men da dette
den ettersendes. Ber derfor opplyst om en slik liste er av interesse.
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Vedtaket kan ikke oppfylles innen den fastsatte frist da det er faktisk umulig å få et
gravefirma til å utføre arbeidet.

Jeg vil understreke at dette er et prosjekt som jeg ikke på noen måte kan utføre på
egenhånd, men hvor jeg helt og holdent e avhengig av medvirkning fra et
gravefirma.

Jeg vil også understreke at det ikke er noen uvilje fra min side mot å få Oette utfø¡t.
Minner igjen om det jeg har skrevet tidligere om at det var jeg som tok initiativet til
utskifting av kloakken da utbyggingen på Brutorget begynte ijanuar 20L6, og jeg
ønsker å få g¡ennomført dette snarest mulig.

Jeg fastholder at Ringerike kommune sammen med Tronrud Anlegg RS påtok seg å
utføre dette prosjektet for BRAATHEN EIENDOM AS i januar 2OL6 slik som jeg har
nevnt i tidligere korrespondanse. Jeg fastholder videre at forsinkelsen skyldes
kommunen og Tronrud Anlegg AS da de trakk seg fullstendig fra prosjektet den
24.03.2OI7 da jeg mottok epost fra Svein Morten Lillevik Westgård.

Dermed ble jeg satt tilbake til staftpunktet og det er fra denne datoen den
24.O3,2OL7 at man må regne hvor mye tid jeg har hatt til disposisjon for å få utført
mitt prosjekt.

Frem til Tronrud Anlegg AS og Ringerike kommune trakk seg fra prosjektet den
24.O3.2OL7, hadde jeg ingen mulighet til å påvirke fremdriften da de bestemte alt
som måtte gjøres og når det skulle gjøres, og utbyggingen av Brutorget hadde
øverste prioritet og jeg måtte bare tilpasse meg det arbeidet til tross for at jeg ønsket
å fullføre mitt prosjekt så fort som mulig. Men mitt prosjekt ble hele tiden forskjøvet
fremover i tid helt fra starten i janur 2016.

Visertil brev fra Svein Moften Lillevik Westgård date¡t fredag den 14.10.2016 (uke
41) hvor han skriver følgende :

<< På grunn av forestående inntransportering av betongelementer og montasjearbeider
pâ Brutorget mâ arbeider i Fossveien være utfø¡t før uke 44, dersom stikkledningene
skal legges i 2016. Vi trenger derfor en tilbakemetding pâ hva dere ønsker â gâ for sâ
raskt som mulig, men senest i uke 42. Alternativt mâ arbeidene utføres vâren 2077 >>.

Det er ikke riktig som dere skriver i brevet at jeg ikke svarte på det videreformidlede
tilbudet fra Svein Moften Líllevik Westgård innen fristen 23.tO.2OL6.
Jeg ble bedtom å svare iløpetav uke 42; dvs. senestfredag den 21.tO.2OI7.
Jeg ringte i uke 42flere ganger til Svein Morten Lillevik Westgård, men han svafte
ikke på telefonen og ringte meg heller ikke tilbake. Jeg ringte til han for å akseptere
tilbudet og høre hvordan han hadde tenkt å gjennomføre dette arbeidet på bare en
uke, dvs. uke 43 nâr det i tídsplanen fra Tronrud Bygg AS var avsatt 3 uker til mitt
prosjekt.
Dessuten hadde jeg ennå ¡kke fått tillatelse fra Anders Bjerke, eier av Fossveien 3.
Anders Bjerke var også negativt innstílt på dette tidspunktet til at jeg skulle føre
rørene gjennom kjelleren hans.

Det sa seg selv at dette ikke lot seg gjennomføre på en uke og derfor måtte det
forskyves til våren som Svein Morten Lillevik Westgård nevnte som et alternativ i

forannevnte brev.
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Alternativet å føre kloakken ut i Stabellsgaten er ikke noe alternativ for meg da jeg
har blitt frarådet dennne løsningen av fagpersoner. Det medfører stor fare for
kloakkoversvømmelse hvis strømtilførselen til pumpene skulle svikte og det er også
fare for komplikasjoner ved lave temperaturer. Da vil det bli betydelig forurensning i

bygget og på gårdsplassen.

Jeg har rett til å ha kloakkledning i grunnen over eiendommen Fossveien 3, og jeg har
rett til å skifte den ut og det er dèt þg arbeider for å få g¡ennomført.

Jeg har ingen illusjoner om at g har hele tiden hatt
følelsen av at det har manglet vanskelig dette
prosjektet er å gjennomføre, s alle gravefirmaene er
beskjeftiget med mer enn nok oppdrag og I å ta på seg mer.

Hovedregelen er imidleftid at den forvaltningsmessige klagebehandlingen må være
avsluttet før saken kan bringes inn for domstolene til overprøving av vedtaket, og jeg
håper derfor at klagebehandlingen vil skje hurtig slik at stevning til retten kan bli tati
ut snarest.

Jeg vil imidlertid foftsette å kontakte gravefirmaer, men vil ikke nevne noe om frister
da det bare er ødeleggende og medfører uholdbaft stress.
Arbeidet må gjøres i fred og ro som tidlgiere nevnt når en graveentreprenør har tid.

Jeg vil holde Ringerike kommune oppdatert om utviklingen i saken.

Jeg ber om at vedtaket av 31.O5.2OL7 om tvangsmulkt oppheves da som
nevnt lovhjemmel mangler i mitt tilfelle på grunn av at jeg arbeider og har
arbeidet fra starten av prosjektet for å få utført en frivillig utskifting av
stikkledningen i Fossveien 1 B m. m, men blir forhindret i utførelsen av
prosjektet på grunn av forhold som jeg ikke har herredømme over da det
ikke finnes et eneste gravemaskinfirma som har kunnet ta på seg oppdraget.

Med vennlig hilsen
BRAATHEN EIENDOM AS

l\aníanne ffdål rro
r?

c

Marianne Fic
Ad m . d i rektør/ Daglig led er
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BRAATHEN EIENDOM AS
(oRG. NR. 93O 381 82e)
POSTBOKS 2 SENTRUM
3502 HøNEFOSS
Telefon 32 L2 68 80 Mobil 99 59 74 Aa
Epostr mariannaficb@hotmail.com

F*.î , -l

!tl!1 i

, , ,l ;'i-, ir I !

tJi" Ìtii'i

Ringerike kommune

Miljø og a realforva ltn ing

Postboks 123 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Hønefoss, den 29.06.2OL7

VEDTAK OM TVANGSMULKT . ORIENTERING OM STATUS VEDRøRENDE
FREMDRIFTEN . DERES REF: SAKSNR. T61 5576.1 3 . LøPENR. 1 8485/1 7
- ARKTVKODE GNR. 3LAl374

Det vises til tidligere korrespondanse, senest mitt brev av 18.06.2OL7 med klage.
Ber om at nærværende brev med alle vedleggene blir ettersendt til HMA og videre til
fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Jeg har nå fordypet meg i materien om tvangsmulkt og har funnet frem til Klima-og
forurensnings direktoratets veileder for forurensningsmyndigheten om <<Bruk av
tvangsmulkt>>, utgitt januar 2OLt.

Når det gjelder den innsendte klagen, vil jeg lørst be om at klagen gis
oppsettende (utsettende) virkning.
Det vises til punkt 4.4 , veiledning€nr jf forvaltningslovens g 42.

Det heter videre at : <<Hvis det er fastsatt tvangsmulkt til det opprinnelige
forvaltningsvedtaket og dette påklages, bør ikke tvangsmulkten
iverksettes/innkreves 1ør klagen er endelig avgjoÊ.>>

lfølge denne veilederen ser jeg at Ringerike kommune ikke har fulgt de anvisninger
som angis der.

Det står i punkt 1.1 at :

<<Formålet med tvangsmulkten er at den ansvarlige for den ulovlige tilstanden skal få
en økonomisk motivasjon for å etterleve de kravene som er fastsãft.>>

I mitt tilfelle er det ikke nødvendig med noen økonomisk motivasjon for å få oppfylt
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vedtaket om utskifting av avløpsledningen.

Jeg har nå mange ganger påpekt at det var jeg som selv tok initiativet til å få ¿ette
arbeidet utføft helt fra begynnelsen ijanuar 2Ot6, så det trengs ikke noen ekstra
motivasjon. Jeg har som også nevnt arbeidet intenst for å få ãefte gjennomført, men
uheldigvis. er det forhold utenfor min kontroll som gjør at dette ikke har blitt realisert
ennã, og jeg minner om at dette er et meget komplisert prosjekt som skal utføres
midt i Hønefoss sentrum og hvor avløpsledningen som skal skiftes går gjennom
naboeiendommen Fossveien 3 og under kjellergulvet i den bygningen.

I punkt 4.2, annet avsnitt står det at :

<<Dersom det er tvil om det i det hele tatt er mulig å overholde plikten, for eksempel
på grunn av mangelfull teknologi eller andre forhotd utenfor den ansvartiges
herredømme, bør ikke tvangsmulkt anvendes>>

I siste avsnitt i punkt 4.2 står det at :

<<Det må gis så lang frist for oppfyllelse av kravet at det objektivt sett lar seg
giøre å overholde den. Det er imidlertid anledning til å sette fristen slik at det
kreves ekstra arbeid og kostnader for at den ansvarlige skal klare å overholde den>>.

Fristen i mitt tilfelle er satt altfor kort og den må forlenges når det viser seg umulig å
finne gravefirma til å utføre arbeidet.
Under henvisning til uttalelse fra fylkesmannen i brev av 25.O4.2OL7 som har bedt om
at jeg selv angir en^frist, ber jeg om at fristen forlenges t¡l 31. LO.2OI7, men jeg håper
selvfølgelig at jeg fär utføft prosjektet tidligere.

I punkt 4.3første avsnitt står det at : <<Tvangsmulkt bør brukes når det etter
forurensningsmyndighetens skjønn er viktig og nødvendig å bruke et ekstra
pressmiddel for å få g¡ennomføft de kravène som er brùtt eller som et forebyggende
tiltak mot framtidige overtredelser. >>

Som nevnt er det ikke nødvgnQig med noe ekstra pressmiddel overfor meg som gjør
alt som står i min makt for å få ãefte gjort.

I tredje avsnitt står det videre : <<Tvangsmulkt bør derfor ikke brukes i utrengsmå|,
og myndigheten bør alltid giøre_en aweining av om tvangsmulkt er et
hensiktsmessig virkemiddel for å oppnå etterÈvetse av gjLlaenae krav i det
enkelte tilfelle.>>

Det fremgår ikke av Deres vedtak om tvangsmulkt at det er foretatt en slik avveining.

Når det gjelder tvangsmulktens størrelse, så er det et helt uforståelig stort beløp som
er blitt fastsatt. En vil bemerke at det ved beregning av tvangsmulktens størrelse
ikke er tatt noe hensyn til den økonomiske situasjonen i BRAATHEN EIENDOM AS. Det
er en svakhet ved vedtaket. Størrelsen er i alle fall hinsides enhver fornuft og
elíminerer enhver mulighet for å kunne skifte ut avløpsledningen da det ikke er
økonomi til å betale begge deler.

Etter min vurdering har ikke Ringerike kommune hatt hjemmel i forurensningslovens
S 73 til å fastsette tvangsmulkt imin sak når man leggertil grunn de anvisninger som
Kl i m a - o g foru re n s n i n g sd i re kto ratet bes krive r.
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Vedtaket om tvangsmulkt er et eksempel på at kommunen bruker lovbestemmelsen i

utrengsmå1.

DEN SISTE UTVIKLINGEN I SAKEN :

1. Mandag den L2.O6.2OI7

Jeg hadde møte med Anders Bjerke som er eier av Fossveien 3 på hans kontor i over
to timer den 12.06.2OL7, og jeg informefte han detaljeft om prosjektet og opplyste
om at jeg den 15.06.2017 skulle signere avtale med gravefirmaet.

Arbeidet skulle påbegynnes omgående slik at det kunne ferdigstilles innen 30.O6.20L7
som var siste frist for ferdigstillelse ifølge kommunen.

Anders Bjerke var veldig positivt inns
om at det var veldig viktig å få utføt
tillatelse til å utføre nødvendige arbei
avløpsledningen over hans eiendom, samt
trekkerør for kabler i samme grøft som avløpsledningen og foreta pigging i

kjellergulvet i Fossveien 3.

Anders Bjerke bekreftet at han hadde ringt flere ganger til kommunen og purret på at
arbeidet måtte utføres omgående.

Jeg informerte Anders Bjerke om at arbeidet skulle utføres i løpet av de siste ukene av
juni og senest innen 30.06.2017.

Videre informefte jeg han om at jeg vil holde han oppdatert om fremdriften hver dag
etter arbeidets avslutning og hva som skal gjøres den påfølgende dagen. Han syntes
det var fint at han ville bli oppdatert daglig da dette prosjektet også var viktig for han.

Torsdag den 22.06.2OL7 sendte jeg epost til Anders Bjerke med detaljert informasjon
om at det dagen ette4 fredag den 23.06.2OI7 ville komme et gravefirma for å utføre
arbeidet som jeg hadde orienteft han om på møtet.
Vedlegg 1

2. Mandag den 19.06.201 7

Etter at jeg sendte mitt brev med klage d
meldte en av de fire gravefirmaene som h
tilbake om at de kunne presse inn mitt pr
at de kunne utføre oppdraget med expres
prísen ville bli tre ganger normal pris. På grunn av det forferdelige tidspresset og
trusselen om tvangsmulkt fra Ringerike kommune måtte jeg bare akseptere detìyre
tilbudet fra Microtrenching AS som var eneste muligheten etter å ha kontaktet
nærmere h und re gravefirmaer.

Den 19.O6.2fJ17 inngikk jeg derfor avtale med Microtrenching AS om utføring
av oppdraget.
Vedlegg 2

De var klare til å starte dagen etteç men de måtte vente til GEOMATIKK hadde påvist
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kablene og kommunen hadde gitt gravetillatelse. Arbeidet skulle senest avsluttes
fredag den 30.06.2OL7.

Mandag den 19.06.2OL7 ba Microtrenching AS om kabelpåvisning fra GEOMATIKK

3. Onsdag den 2Í-.O6.2OL7

Onsdag den 21 .O6.2OL7 mottok Microtrenching AS tilbakemelding fra GEOMATIKK på
gravehenvendelsen som var blitt godkjent (nr. 0605 - 5437393 Ringerike Fosssveien 1
B, gnr. 318/374).
GEOMATIKK opplyste at første mulighet for kabelpåvisning var fredag 23.06.2017
klokken 09.00.
Vedlegg 3

4. Fredag den 23.O6.2OL7

Microtrenching AS kom fredag den 23.O6.20t7 klokken 08.00 og staftet med å frakte
gravemaskinen, asfaltkutteren og materialer (rør) m.m. til Fossveien 1 B.

GEOMATIKK kom den samme dagen fredag den 23.06.2Ot7 klokken 09.00 og påviste
kablene.
Vedlegg 4

Den 23 .06.2OL7 mottok jeg også tillatelse til tilknytning av overvannsledning til
kommunalt nett fra Ringerike kommune ved Magne Lohre.
Vedlegg 5

Alt var da klaft for å stafte opp med gravingen mandag morgen den 26.06.20L7
klokken 07.00.

5. Mandag den 26.O6.2OL7

Mandag den 26.06.20L7 klokken 07.00 kom Ringerike Septikservice AS for å tømme
septiktanken da gravefirmaet skulle begynne arbeidet sitt med å grave opp den gamle
septiktanken. Septiktanken skulle transporteres vekk da det er forbudt ifølge
Ringerike kommune å ha gammel septiktank midt i byen.

Jeg kom til Fossveien 1 B kl. 07.20 og da var Ringerike Septikservice AS allerede
ferdig med tømmíng av septikktanken m.m.

Siden septiktanken ikke ble fjernet mandag 26.O6.2OL7, se nedenfoç må Ringerike
Septikservice AS komme en gang til og tømme på nytt noe som pâfører megèkstra
omkostninger.

Klokken 07.30 kom Microtrenching AS for å stafte gravearbeidet. Det kom 8 arbeidere
som skulle utføre forskjelllige arbeidsoppgaver. Noen skulle skjære asfalten,
transpottere den vekk, og noen andre grave. Mens andre igjen skulle stafte med
pigging i kjellergulvet under Fossveien 3.

Det kom så mange arbeidere fordi arbeidet skulle - som nevnt - utføres ekspress
for å bf i feridigst-it innen fredag 30.06.2017. Normal tid til á utføre ã"nn" jobben er
ifølge andre gravefirmaer tre uker.



5

Anders Bjerke møtte opp klokken 07.30 sammen med sin entreprenør,Terje Bakken.
Jeg gikk bort til Anders Bjerke og Terje Bakken og begynte å snakke. Arbeiderne fra
Microtrenching AS var også kommet og de sto oghørte på hva som ble sagt og deltok
i samtalen.

Anders Bjerke informerte om at han ikke tillot at gravefirmaet skulle stafte med å

utføre arbeidet på gårdsplassen hans iFossveien 3 med gravíng eller med pigging i

kjellergulvet.

Han krevde at mine arbeidere skulle reise vekk omgående fra gårdsplassen og hvis de
forsøkte å utføre jobben, ville han gå t¡t politianmelãelse av mõg og Microtrenthing
AS.

Microtrenching AS og alle arbeiderne måtte bare reise og de forlot da gårdsplassen.

Ca. to timer senere så ¡eg en politibil som kjørte i Fossveien og som stoppet foran
innkjøringen til Fossveien 1 B og sto der en kort stund og observefte. Regner med at
det er Anders Bjerke som har vært i kontakt med politiet og bedt om at det sjekkes
om det foregår noe arbeid på hans del av gårdsplassen.

Ved den overraskende vending som saken tok ved at Anders Bjerke plutselig nektet
meg å skifte min egen, eksisterende avløpsledning, så ¡eg ingen annen mullghet enn å
gå tit retten og be om en midlertidig forføyning. 

-

Det gjorde jeg samme dagen mandag den 26.06.2OL7.
Vedlegg 6

6. Tirsdag den 27.O6.2OL7

Tirsdag den 27.O6.2OL7 mottok jeg epost fra Ringerike tingrett hvor det fremgår at
Anders Bjerke fikk oversendt min begjæring med svarfrist fredag den 30.06.20L7
klokken 14.45.
Vedlegg 7

7. Onsdag den 2A.O6.2OL7

Onsdag den 28.06.2OL7 mottok jeg epost fra Ringerike tingrett med krav om betaling
av gebyr Braathen Eiendom AS - Bjerke & CO Eiendomsselskap AS.
Vedlegg 8

Den samme dagen onsdag den 28.06.2017 fikk jeg også epost fra Microtrenching AS
om at de kanselefte avtalen mellom Braathen Eiendom AS og Microtrenching AS, og
de hentet alle maskinene og materialene og opplyste at de skulle sende faktura til
Braathen Eiendom AS.
Vedlegg 9

Det blir en meget stor økonomisk ekstrabelastning i tillegg til alle utgiftene som
utskifting av stikkledningen isolert sett koster. BRAATHEN EIENDOM AS har ikke
økonomi til å betale noen tvangsmulkt på toppen av det hele.

8. Fredag den 3O.O6.2fJ17

Fredag den 30.06 .2OL7 mottok jeg faktura på gebyret, kr. 2.622,50. Forfall den
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06.07.20t7.
Når gebyret^er-betalt, vil Ringerike tingrett behandle saken. Jeg har allerede betalt
gebyret for å få fortgang i saken.
Vedlegg 10

KONKLUSJON :

Som det fremgår^med all tydelighet i alt jeg har skrevet i denne saken så har jeg gjort
mitt ytterste for å få sk¡ftet avløpsledningeñ m.m. innenfor fristen som kommunen har
satt den 30.06.2017.

Til tross for all motgangen fant jeg til slutt et gravefirma av nærmere de hundre som
jeg hadde henvedt meg til, nemlig Microtrenching AS.
Microtrenching AS kunne utføre jobben ekspress fra 23.06.2017 til 30.06.2017 mot en
betaling som var tre ganger høyeer enn normalt.

Fredag den 30.06.2OL7 skulle Microtrenching AS levere meg dokumentasjon på at
tilkobling av stikkledningen fra Fosssveien 1 B til kommunens hovedledning var utlørt
og som ¡eg måtte levere videre til kommunen som bevis på at tilkoblingen var utført i

tide.

Hele prosjektet mitt ville vært avsluttet den 30.06.2017 dersom Anders Bjerke ikke
hadde kommet og krevd at arbeidet skulle stanses øyeblikkelig med trusler om
politianmeldelse av meg og Microtrenching AS.
Jeg ble veldig sjokkeft over hans uventede oppføresel for dette var noe helt annet
enn det vi var blitt enige om på møtet den 12.06.2OL7.

Jeg trodde faktisk at jeg kunne stole på det vi var blitt enige om på mØtet da
utskifting av avløpsledningen også var til hans fordel, og han hadde flere ganger ringt
til kommunen og purret for å legge press på meg for å få fortgang i utskiftingen,

Jeg akter absolutt ikke å betale noen tvangsmulkt på Kr. 500.000 og løpende
tvangsmulkt på kr. 50.000 pr. måned da jeg ikke kan se at det kan være lovehjemmel
for det i mín sak med den innsatsen som jeg har ydet for å få ¿ette gjennomført.

Det er nå opp til Ringerike tingrett hvordan denne saken vil utvikle seg videre. Selv
om retten beslutter at jeg har rett til å skifte stikkledningen som går g¡ennom
Fossveien 3, så har jeg ikke lenger noe gravefirma som kan utførè ar¡ãi¿et omgående
da Microtrenching AS som nevnt har trukket seg fullstendig fra oppdraget.

Microtrenching AS kan eventuelt utføre oppdraget i september 2OL7, men da må vi
inngå ny avtale.

Jeg vil selvsagt lete videre etter et annet gravefirma for om mulig å få utføn
oppdraget så fort som mulig, forutsatt at jeg får medhold i retten.

Fellesferien kommer nå om noen dager og det vil sikkeft ikke bli mulig å få tat i et
eneste gravefirma før tidligst utpå høsten i september - oktober 2Ot7.

Jeg kan ikke lenger akseptere det press som Ringerike kommune har utsatt meg for
og som har utaftet til ren trakkasering.
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Som nevnt utallige ganger er det ikke bare opp til meg å utføre dette oppdraget. Som
nevnt må nå først retten samtykke i at jeg kan gå videre med prosjektet mitt over
eiendommen Fossveien 3, og for det andre er jeg helt og holdent avhengig av å få et
gravefirma til å utføre denne jobben.
Disse to betingelsene må være oppfylt for at dette skal gå i orden.

Jeg minner om det jeg har sagt foran om at jeg ber om at fristen forlenges til
31.10.2017, menvil gjøre mitt beste for å få utføft dette så snaft som mulig.

Dersom Ringerike kommune fastholder tvangsmulkten, vil jeg gå rettens veg mot
kommunen for å få ¿en opphevet.

Med vennlig hilsen
BRAATHEN EIENDOM AS

JQ"qt íanne
a
c

Marianne Fic Braathen
Ad m.d i rektør / Daglig leder

Vedlegg :

1. Epost av 22.O6.2OL7 fra BRAATHEN EIENDOM AS til Anders Bjerke
2. Avtale av 19.06.2Ot7 mellom BRAATHEN EIENDOM AS og Microtrenching AS
3. Epost av 2L.O6.2OL7 fra Microtrenching AS til BRAATHEN EIENDOM AS

Tilbakemelding gravehenvendelse nr. 0605 - 5437393. Ringerike Fosssveien 1 B
Gnr. 318/8nr.374

4. Epost av 23.06.2Ot7 fra Microtrenching AS til BRAATHEN EIENDOM AS
Påvisning ordre nr. 0605 - 5437393 i Ringerike kommune

5. Epost av 23.06.2OL7 fra Ringerike kommune v/Magne Lohre til BRAATHEN
EIENDOM AS - Tilknytning for stikkledning Fosssveíen 1 B

6. Begjæring om midlertidig forføyning av 26.06.2OL7 fra BRAATHEN EIENDOM AS
til Ringerike tingrett

7. Epost fra Ringerike tingrett av 27.06.2OL7 til BRAATHEN EIENDOM AS
B. Brev av 28.06.2Ot7 fra Ringerike tingrett til BRAATHEN EIENDOM AS med krav

om betaling av gebyr
9. Epost av 28.06.2017 fra Microtrenching AS t¡l BRAATHEN EIENDOM AS om

kansellering av avtale
10. Faktura av 29.06.2017 fra Domstolene i Norge om betaling av gebyr



















































































Fra: Martin Johnsrud [martin.johnsrud@ringseptik.no] 

Til: Ingrid Strømme [Ingrid.Stromme@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 07.08.2017 15:11:49 

Emne:  

Vedlegg: image001.png; 20160129_Stabelsgate 1.pdf 

Dette er rapport fra 2016. Tilstand var da kritisk. 
Det ble forsøkt å ytterligere kartlegge ledningens Trase tidligere i år, vi kom da til konklusjon at utløp fra tanken nå har kollapset.  
På tross av kollaps ser vi at vann ser ut til å passere i utløpet, og at ledningen således kan være inntakt lenger ned.  
Nevnte skade fører til at avløpsvann nå renner helt eller delvis ut i grunn. 
Det ble sluppet på farge i utløpet men vi finner ikke spor etter farge i kommunalt anlegg eller kummer. 
 
 

 
martin.johnsrud@ringseptik.no   mail@ringseptik.no   www.ringseptik.no   www.norva24.no   
 



From: Marianne Fic Braathen <mariannaFicB@hotmail.com> 

Sent on: Monday, April 03, 2017 12:34:13 AM 

To: Svein Morten Westgård <Svein.Morten.Westgard@ringerike.kommune.no>; Bjørn 

Egil Solvang <bes@tronrudanlegg.no>; Dordi Skjevling <dosk@cowi.com> 

Subject: Utskifting av stikkledning - gnr/bnr 318/374 Stabells gate 1 

    

 

 

Hønefoss, den 02.04.2017 

 

 

 

 
 

Hei ! 

 

Takker for svar ! 
 

Viser til min epost av 14.03.2017 hvor jeg opplyste at jeg 

fortsatt vurderer alternativet med å sette strømpe på det opprinnelige 

avløpsrøret på traseen A - B - C. 
 

For å kunne avgjøre om dette er et realistisk alternativ må vi først foreta 

lokalisering av resten av det gamle, eksisterende avløpsrøret på traseen B 

- C med utgangspunkt fra Fossveien og videre må vi foreta rørinspeksjon 
ved videokjøring. 

 

I forbindelse med dette ønsker jeg å få dokumentasjon fra kommunen og 

Tronrud Anlegg i form av kart og eventuelt andre opplysninger med 

angivelse av offentlige kummer og rør som befinner seg i Fossveien, og 
hvor man eventuelt kan gå inn med kamera for å foreta slik inspeksjon 

som beskrevet. 

 

I de nærmeste dagene vil jeg ta kontakt med Ringerike Septikservice AS 
for å avtale tid for å foreta inspeksjonen ved bruk av videoopptak av 

avløpsledningen i traseen B - C så fort som mulig, helst før påske. 

 

Når rørinspeksjonen er gjennomført, ønsker jeg å ha et møte med 
kommunens representant Svein Morten Lillevik Westgård, Bjørn Egil 

Solvang fra Tronrud Anlegg og Anders Bjerke hvor vi foretar en befaring i 

kjelleren i Fossveien 3 og ser på mulighetene for å føre rørene gjennom 

kjelleren. 

 
Etter dette møtet vil jeg ta endelig stilling til hvilket alternativ jeg skal 

velge. 

 



Har dere noe kjennskap til hvorvidt Bjerke ønsker et samarbeid med 

meg om dette prosjektet eller om han tar sikte på å gjennomføre sitt eget 

prosjekt.  

 
 

 

 

Med vennlig hilsen 
BRAATHEN EIENDOM AS 
 

Marianne Fic Braathen 

Postboks 2 Sentrum 

 3502 HØNEFOSS 
     Mobil 99597488 
 

 
Fra: Svein Morten Westgård <Svein.Morten.Westgard@ringerike.kommune.no> 
Sendt: 24. mars 2017 06:02 
Til: Marianne Fic Braathen 
Kopi: 'Bjørn Egil Solvang (bes@tronrudanlegg.no)'; Dordi Skjevling (DOSK@cowi.com) 
Emne: SV: Utskifting av stikkledning - gnr/bnr 318/374 Stabells gate 1  
  
Hei! 
  
Jeg har vært i kontakt med Tronrud Anlegg vedr. dette, og de har dessverre ikke mulighet til å utføre 
dette arbeidet. Tilbudet som ble gitt via oss i fjor høst er derfor ikke lenger gyldig. 
  
Jeg kan stille på et møte, hvis det er behov for det. Bjørn Egil Solvang har også sagt seg villig til å være 
med på et møte, hvis dere har behov for informasjon som Tronrud Anlegg sitter på. Fint om du gir 
beskjed om når møtet skal være, dersom det er ønskelig at vi stiller. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Svein Morten Lillevik Westgård 
Prosjektleder Samfunn Utbygging  
Mobil: 909 61 790    
e-post: svein.morten.westgard@ringerike.kommune.no 
  

Fra: Marianne Fic Braathen [mailto:mariannaFicB@hotmail.com]  
Sendt: 14. mars 2017 14:45 
Til: Svein Morten Westgård <Svein.Morten.Westgard@ringerike.kommune.no>; Bjørn Egil Solvang 
<bes@tronrudanlegg.no>; Dordi Skjevling <dosk@cowi.com> 
Emne: Utskifting av stikkledning - gnr/bnr 318/374 Stabells gate 1 

  

  
Hønefoss, den 14.03.2017 

  



  
  
  
Ringerike kommune 
Utbygging 
Postboks 123 
3502 HØNEFOSS 
  
  
  
UTSKIFTING AV STIKKLEDNING   -    GNR/BNR 318/374 STABELLS GATE 
1  -   SAKSNR. 15/5974-12  -   LØPENR. 38150/16  -  ARKIVKODE 1.81 & 

01 
  
Viser til Deres brev av 14.10.2016 bilagt kostnadsoverslag med forskjellige 

alternativer for tilkobling av spillvannsledning, overvannsledning og trekkerør for 

kabler. 
  
Dere skriver i brevet at på grunn av forestående inntransportering av 

betongelementer og montasjearbeider på Brutorget må arbeidene i 

Fossveien utføres våren 2017, da det ikke ble tid til å utføre dette i 2016.  
  
Etter å ha vurdert Deres kostnadsoverslag som jeg fant urimelig høyt, bestemte 

jeg meg for å innhente anbud fra forskjellige firmaer som kunne være interessert 

i å  påta seg dette oppdraget.  
  
Det meldte seg flere som var interessert i å utføre dette oppdraget og til rimelige 

priser, men det viste seg at alle var engasjert i andre prosjekter allerede og 

kunne ikke utføre arbeidet før etter sommerferien 2017. 
  
I de alternativene med kostnadsoverslag som jeg har mottatt fra kommunen er 

det ingen spesifikasjon som viser hvordan man har kommet frem til de største 
beløpene.  
  
I alternativ 2.1 står det for eksempel kr. 237.000 som gjelder trase B - C 

bygningsmessig arbeider, oppskjæring gulv i Fossveien 3, håndgraving grøft Kr. 
37.000 og reetablering av kjeller, kr. 96.000.  
  
Totalbeløpet blir kr. 373.250 og i tillegg  kommer 25 % moms; dvs. nærmere en 
halv million kroner for bare å gå igjennom kjelleren.  
Er dette faste, bindende beløp som jeg skal betale hvis jeg aksepterer 

tilbudet, eller kan det bli mer eller mindre når arbeidet er utført ? 
  
Jeg har hatt et møte med en bygningsingeniør og vi gikk grundig gjennom 

kostnadsoverslaget fra kommunen, og han stilte seg uforstående til de enorme 

beløpene. Det var helt uforstående for han hvordan traseen gjennom kjelleren 
kan koste nærmere en halv million kroner.   
  
Og jeg forstår ikke hvorfor jeg skal belastes alle utgiftene alene hvis jeg skal 

samarbeide med Bjerke om dette prosjektet ? 



  
Ber vennligst om detaljert spesifikasjon over trase B - C som viser hvordan man 

har kommet frem til de store beløpene som jeg har nevnt ovenfor.  
  
Ber også opplyst hvor lang tid (dager, uker) som er lagt til grunn for hver av 

traseene i kostnadsoverslaget ? 
  
Under befaringen den 01.09.2016 diskuterte vi også muligheten å sette strømpe 

på opprinnelig avløpsrør på traseen A - B - C.  Jeg vurderer fortsatt om jeg 

kan benytte dette alternativet på denne trasen.   
  
Derfor ber jeg vennligst om skriftlig, spesifisert kostnadsoverslag også for dette 

alternativet. 
  
For å kunne vurdere dette alternativet må vi først foreta lokalisering av resten av 

det gamle, eksisterende avløpsrøret (trasen B - C) med utgangspunkt fra 

Fossveien og en rørinspeksjon ved videokjøring.  
  
Den 29.01.2016 utførte Ringerike Septikservice AS inspeksjon ved bruk av 

videoopptak av avløpsledningen i trasen A  -  B.  
Derfor må det som nevnt ovenfor foretas videoopptak av avløpsledningen i 
trasen B - C og på befaringen den 01.09.2016 var det enighet om at man må gå 

inn fra Fossveien for å få lokalisert rørledningen og klarlagt dens tilstand. 
  
Jeg ber om et møte med kommunens representant, Svein Morten Lillevik 
Westgård, Bjørn Egil Solvang fra Tronrud Anlegg og gårdeier Anders Bjerke hvor 

vi foretar en befaring i kjelleren i Fossveien 3 og ser på mulighetene for å føre 

rørene gjennom kjelleren.  
  
  
  
  
  
Med vennlig hilsen 

BRAATHEN EIENDOM AS 
 

Marianne Fic Braathen 

Postboks 2 Sentrum 
 3502 HØNEFOSS 
     Mobil 99597488 

  

 
Fra: postmottak@ringerike.kommune.no <postmottak@ringerike.kommune.no> 
Sendt: 14. oktober 2016 05:36 
Til: mariannaficb@hotmail.com 
Emne: Utskifting av stikkledning - gnr/bnr 318/374 Stabells gate 1  
  
VÅR REFERANSE: Saksnr: 15/5974-12 
Saksbehandler: Svein Morten LillevikWestgård 
Deres ref.:   



 
Oversender vedlagte dokument.  
 
Med vennlig hilsen  
Svein Morten Lillevik Westgård 
Utbygging 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5576-5   Arkiv: GNR 318/374  

 

Klage – Stabells gate 1 - Pålegg om utbedring av avløpsledning  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om utbedring av stikkledning, til klagen fra 

Braathen eiendom AS og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det er fremkommet opplysninger som tilser at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge. Kommunens vedtak om pålegg fra 14.12.2016 

opprettholdes, og eier av stikkledning på gnr/bnr 318/374 må utbedre stikkledningen 

og i tillegg koble ut slamavskiller. Dokumentasjon på at dette er blitt gjort må sendes 

til kommunen innen 20.4.2017.  

3. Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf. forvaltningsloven § 49, 1.ledd. 

4. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

5. Myndighet for å varsle tvangsmulkt og fatte vedtak om tvangsmulkt dersom tiltaket 

ikke blir gjennomført innen fristen delegeres til Rådmannen. 

 

 

Utskrift sendes:  

- Marianna Fic Braathen v/Braathen Eiendom AS 

- Fylkesmannen i Buskerud 

- Kommuneoverlegen v/fagansvarlig miljørettet helsevern Unni Suther 

- Ringerike kommune Utbygging, v/Svein Morten Lillevik Westgård 

 

Sammendrag 

19.10.2016 fikk kommuneoverlegen i Ringerike melding om kloakklekkasje i Stabells gate 

1, gnr. 318, bnr. 374,som er eid av Braathen eiendom AS. Etter befaring ble bygning og rør 

innvendig rengjort umiddelbart. Kommunen ga varsel om pålegg om utbedring av 

avløpsledningen på bakgrunn av funn på befaring og rapport fra rørinspeksjon utført av 

Ringerike Septikservice som avdekket betydelige skader på stikkledningen. Etter skriftlig 

uttalelse fra eier til forhåndsvarslet, ble fristen for pålegget utsatt fra tre til fire måneder. Eier 

klager nå på vedtaket og mener fristen er for kort på grunn av at vanskelige 

samarbeidsforhold med naboen tilsier at de ikke vil komme i mål innen fristen, at det er 



fordyrende å få utført jobben med kulde og is, at det er vanskelig å få tak i firmaer som kan 

utføre jobben og at miljøulempene er av en slik grad at det ikke er hast med å få utbedret 

stikkledningen.  

 

Rådmannen mener at det, bortsett fra opplysning om at avløpet er separert, ikke er kommet 

frem nye punkter i klagen som tilsier at vedtaket bør endres. Rådmannen mener det er riktig 

og gjennomførbart at eier Braathen eiendom AS utbedrer stikkledningen innen fristen 

20.4.2017. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommuneoverlegen i Ringerike kommune fikk 19.10.2016 melding fra Mattilsynet om feil 

på avløpssystemet i Stabells gate 1 (gnr/bnr 318/374). Braathen eiendom AS v/Marianna Fic 

Braathen, er eier av eiendommen, og restauranten Taj Mahal leide tidligere restaurantlokale i 

1. etasje. Kjelleren benyttes av advokat Per Johan Braathen til advokatvirksomhet, og de 

andre etasjene benyttes til utleieformål. I følge Marianna Fic Braathen er det totalt tre 

leietakere/personer i bygningen på nåværende tidspunkt. I meldingen fra Mattilsynet ble det 

opplyst om at septiktanken var overfylt, at det rant avløp ut i kjelleren på bygget og at 

avløpsrørene angivelig var sprukne. Det var advokat Per Johan Braathen som hadde meldt 

fra til Mattilsynet, og ment at forholdet skyldtes at restauranten ikke hadde sørget for å 

tømme septiktanken ofte nok på grunn av manglende fettutskiller.  Kommuneoverlegen, ved 

miljørettet helsevern, var på befaring på eiendommen dagen etter (20.10.2016) sammen med 

eier. De fikk da se at det var kloakklekkasje inne i bygget og at det var tegn på at kloakken 

hadde stått enda høyere. Marianna Fic Braathen opplyste om at Ringerike Septikservice 

skulle komme for tømming og rengjøring av tanken og rør morgenen etter.  Dette er 

bekreftet utført av Ringerike Septikservice. Samme dag kom også renholdsfirma for å 

rengjøre og desinfisere berørte områder i bygningen.  

 

Det kommer frem av uttalelse til forhåndsvarsel om pålegg at Marianna Fic Braathen skal ha 

visst om avløpsforholdene i hvert fall siden starten av 2016. Rådmannen har fått tilsendt 

rapport fra rørinspeksjon utført av Ringerike Septikservice (vedlegg 1). Denne viser at 

stikkledningen er svært slitt, det er sprekker og hull og at den ser ut til å være kollapset 

mellom kummen og bygget til Fossveien 3. Stikkledningen ledes til kommunens 

hovedledning for avløp som ligger i Fossveien.  

 

Det har vært dialog mellom kommunen v/Utbygging og Marianna Fic Braathen om 

utbedring av stikkledning i forbindelse med graving for rør til Brutorget. Se vedlagt brev fra 

16.9.2016 med videreformidling av tilbud fra Tronrud Anlegg som er utførende 

ledningsentreprenør for Tronrud eiendom, tiltakshaver på Brutorget. Kommunen mottok 

imidlertid ikke noe svar på dette tilbudet.  

 

27.10.16 ble det holdt et møte mellom kommuneoverlegen, fagansvarlig for miljørettet 

helsevern, kommuneadvokaten, Utbygging og forurensningsmyndigheten i kommunen.  I 

møtet ble det enighet om å skriftlig varsle vedtak om pålegg om utbedring av 

stikkledningen, utkobling av septiktank, separering av overvann og etablering av fettutskiller 

(se vedlegg 2). Det ble varslet en relativt kort frist på tre måneder på grunn av sakens 

alvorlighet (fare for helsekonsekvenser med kloakklekkasje i tettbebygd strøk i bysentrum). 

  

I uttalelsen til forhåndsvarslet (e-post sendt 21.11.2016, se vedlegg 3) uttaler Braathen 

eiendom AS, v/Marianna Fic Braathen at de har siden starten av 2016 jobbet for å få 

utbedret avløpet, men har møtt utfordringer ved at eier av Fossveien 3 (hvor stikkledningen 



går gjennom kjelleren) ikke ønsker at ledningen blir utbedret, til tross for at det i følge 

Braathen skal være en tinglyst avtale om dagens ledning på eiendommen til Fossveien 3. 

Braathen viser i uttalelsen også til at det har vært utydelige signaler fra kommunens side når 

det gjelder aktuelt tidspunkt for utbedring i forhold til fremdriften på Brutorget. Videre 

skriver Braathen at siden leieforholdet med restauranten er opphørt, er det dermed ikke 

lenger behov for fettutskiller.  

 

Rådmannen tok uttalelsen til etterretning og valgte å utelate kravet om fettutskiller og gir i 

vedtak om pålegg (vedlegg 4) eier én måned lengre frist for å oppfylle de andre punktene i 

forhåndsvarselet, det vil si frist 20.4.2017. Braathen sendte kommunen klage på dette, se 

brev av 2.1.17 (vedlegg 5). 

 

Beskrivelse av saken 

Braathen Eiendom AS, v/Marianna Fic Braathen klager i brev av 2.1.17 i all hovedsak på at 

fristen er kort. Klager begrunner dette med følgende: 

- Eier har jobbet med saken lenge og er innstilt på å få til en utbedring 

- Vinter og kulde/frost gjør det fordyrende å utbedre ledningen innen fristen på  

grunn av at grunnen må tines. 

- Det er vanskelig å få tak i entreprenører som kan gjøre jobben med så kort frist 

- Det er vanskelig å få til enighet med eier av Fossveien 3 angående utbedring av 

stikkledningen på hans grunn og at det anses som utelukket å pumpe avløpet til Stabells 

gate, slik kommunen har foreslått.  

- Miljøproblemene er ikke akutte fordi det ikke kan fastslås med sikkerhet at det siver vann i 

grunnen fra avløpsledningen. 

 

Når det gjelder de andre punktene i pålegget (separering av overvann og utkobling av 

septiktank, viser eier til at avløpet allerede er separert og at utkobling av septiktanken vil 

skje når stikkledningen for avløp kobles ut).  

 

Punktene i klagen er behandlet under «Rådmannens vurdering».  

 

Juridiske forhold  

Det er huseier som er ansvarlig for privat stikkledning og har ansvar for at den er tett. Det 

rettslige grunnlaget for dette er forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensning) og § 

22 (krav til utførelse av avløpsanlegg). Utkobling av slamavskiller er krevd med hjemmel i 

forurensningsloven § 26, 5.ledd.  Det er også eier av septiktanken som er ansvarlig for 

tømming, og ikke leietaker.  

 

Dersom hele ledningen må skiftes ut, er dette søknadspliktig etter plan og bygningsloven § 

20-1, første ledd bokstav a.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Vi viser til kommunens vedtak om pålegg behandlet på delegert myndighet (vedlegg 4). 

Saken har ikke tidligere vært behandlet politisk. 

 

Økonomiske forhold 

I forbindelse med arbeider ved oppføring av Brutorget har kommunen formidlet 

kostnadsoverslag fra Tronrud Anlegg (utførende foretak for tiltakshaver Tronrud Eiendom) 

for utskifting av stikkledningen til Braathen Eiendom AS. Kostnaden for dette er høy, kr 



800 000,-. Riktignok inkluderer kostnaden også fettutskiller, som ikke er påkrevd så lenge 

det ikke er restaurant i bygget. 

Siden rørarbeidene i forbindelse med Brutorget er ferdig, må Braathen selv innhente tilbud 

for arbeidet. Kulde og is kan gjøre det noe fordyrende, fordi man må tine grunnen der det er 

kabler. Kommunen, v/Teknisk utbygging anslår at det høyst sannsynligvis er rimeligere å 

pumpe avløpet opp til Stabells gate.   

 
Rådmannens vurdering  

Rådmannen mener det er positivt at eier ønsker å rette opp forholdene, og blant annet at rør 

ble rengjort innvendig umiddelbart etter befaring. Rådmannen har forståelse for at kostnaden 

for utbedring av stikkledning (om lag kr 800 000,) er høy. Saken skiller seg likevel ut fra 

andre tilknytningssaker fordi det er snakk om kloakklekkasje i et tettbebygd område i 

sentrum. Ut fra rørinspeksjonsrapporten fra Ringerike Septikservice mener rådmannen det 

ikke er tvil om at det er store skader på ledningen og at det er høy risiko for lekkasje.  

Rådmannen ser at det kan være noe fordyrende å utbedre stikkledningen nå på vinterstid, 

men har forstått det slik at den fordyrende effekten ved vinterarbeid er liten i forhold til de 

totale kostnadene som også inkluderer fettutskiller (noe som ikke er påkrevd når det ikke 

lenger er restaurantvirksomhet i bygget). Rådmannen mener at merkostnaden ved 

vinterarbeid ikke må bli vektlagt tyngre enn å bli kvitt ulempene med kloakklekkasje i 

sentrum (helseskader, lukt, gasser og skadedyr og grunnforurensning).  

 

Rådmannen er også av den oppfatning at det bør være mulighet for å få tak i entreprenører 

som kan utføre denne jobben, om ikke i nærområdet, så i distriktet. 

Videre viser rådmannen til at eier har visst om dette forholdet lenge (minst siden januar 

2016) og allerede fått én måneds utsettelse fra varsel om pålegg til pålegg. Kommunen 

v/Utbygging har også vært behjelpelig med å legge til rette for utbedring av stikkledningen 

selv om kommunen ikke har plikt til å gjøre dette. Når det gjelder samarbeidet med naboen i 

Fossveien 3 for å få lagt ledningen over hans grunn, er dette å anse som et privatrettslig 

forhold som ikke er opp til kommunen å vurdere. Kommunen har foreslått for eier å pumpe 

avløpet opp til Stabells gate, da kommunen anslår at dette vil bli både rimeligere og det vil 

unngå konflikt med naboen. Eier skriver at dette anser hun som utelukket, men hun oppgir 

ikke hvorfor.  

 

Når kommunen mottar klage, skal det vurderes om det er aktuelt å beslutte utsatt 

iverksetting av vedtak, jf. Forvaltningsloven § 42, 1.ledd. Klager, Braathen Eiendom AS, har 

ikke bedt om utsettende virkning inntil saken er endelig avgjort, men det er riktig av 

rådmannen å vurdere om det er aktuelt. Rådmannen har vurdert at risikoen for negative 

helse- og miljøkonsekvenser er såpass høy at det tilsier at vedtaksdato som er satt i 

kommunens vedtak om pålegg bør stå ved lag, og at det ikke bør gis utsettende virkning. 

Rådmannen har vært i dialog med Fylkesmannen om dette. 

 

Konklusjonen er at Rådmannen mener det er viktig at stikkledningen må bli utbedret innen 

fristen for å hindre miljø- og helseskader i tettbebygd bysentrum. Rådmannen mener det er 

gjennomførbart for eier å få utbedret avløpet innen fristen som er satt i vedtaket (20.4.2017).  

Hovedkomiteen anbefales å ikke ta klagen til følge, men å opprettholde vedtaket om pålegg 

fra 14.12.2016.  

 

Vi anbefaler også at Hovedkomiteen delegerer myndighet til rådmannen for å ta i bruk 

virkemiddel om tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73 dersom pålegget ikke blir 

oppfylt.  



 

 

Vedlegg 

 

1. Rapport fra rørinspeksjon (Ringerike Septikservice AS) 

2. Varsel om vedtak 

3. Uttalelse til forhåndsvarsel 

4. Kommunens vedtak om pålegg 

5. Klage på vedtak om pålegg 

6. Brev fra kommunen v/Teknisk utbygging til eier med informasjon om utskifting av 

stikkledning, datert 16.9.2016 

7. Brev fra kommunen v/Teknisk utbygging til eier med informasjon om utskifting av 

stikkledning, datert 14.10.2016 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 

 



Ringerike Septikservice A/S
Follummoveien 88

3516 Hønefoss
Tel: 32171390

Fax: 32171391
E-post: mail@ringseptik.no

By/Sted :

/ Hoved strekk / Inspeksjon: 1
Prosjekt navn : Prosjekt nr : Ansvarlig : Dato :

20160129_Stabelsgate 1 22980 Per Johan Braathen 29.01.2016

20160129_Stabelsgate 1 // Side: 1

Nr. Oppstrøms Nedstrøms Insp.retning Fra gate/vei Dato Rørmateriale Lengde(m) Ins.Lengde(m)

1 Bygg Septiktank Motstrøms Stabelsgt.1 29.01.2016 Støpejern 8,50 8,50

2 Septiktank Hovedledning Medstrøms Stabelsgt.1 29.01.2016 Støpejern 20,90 20,90

3 Sept. Hovedledn. Medstrøms Stabelsgt.1 29.01.2016 Støpejern 21,10 21,10

Rør-størrelse: 125 = 50,5 m (50,5 m)

Alle strekk = 50,5 m (50,5 m)



Ringerike Septikservice A/S
Follummoveien 88

3516 Hønefoss
Tel: 32171390
Fax: 32171391

E-post: mail@ringseptik.no

By/Sted : Hønefoss

Prosjekt side / Inspeksjon: 1
Prosjekt navn: Prosjekt nr.: Ansvarlig: Dato:

20160129_Stabelsgate 1 22980 Per Johan Braathen 29.01.2016

20160129_Stabelsgate 1 // Side: 2

Kunde
Ansvarlig:
Avdeling:
Postboks:
Gate:
Sted, Postnummer:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Braathen Eiendom A/S
Per Johan Braathen

2
Stabelsgate 1
3502 Hønefoss
32123570

Prosj.-adm.
Ansvarlig:
Avdeling:
Postboks:
Gate:
Sted, Postnummer:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Entreprenør
Ansvarlig:
Avdeling:
Postboks:
Gate:
Sted, Postnummer:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:

Ringerike Septikservice A/S
Trond Bråten
Rørinspeksjon

Follummoveien 88
3516 Hønefoss
32171390
32171391
47675076
mail@ringseptik.no



Ringerike Septikservice A/S
Follummoveien 88

3516 Hønefoss
Tel: 32171390
Fax: 32171391

E-post: mail@ringseptik.no

By/Sted : Hønefoss

Graderingsforklaringer / Inspeksjon: 1
Prosjekt navn: Prosjekt nr.: Ansvarlig Dato:

20160129_Stabelsgate 1 22980 Per Johan Braathen 29.01.2016

20160129_Stabelsgate 1 // Side: 3

0: Benyttes bare for registrering av informasjon.
Avmerkes i rapporten med denne farge.

Rørinspeksjonen er utført ifølge, NORVAR - Prosjektrapport 145/2005
Vekting av observasjoner ifølge, NORVAR - Rapport 150/2007

1 : FEILGRAD 1: Liten feil. Avmerkes i rapporten med denne farge.

2: FEILGRAD 2: Noe feil. Avmerkes i rapporten med denne farge.

3: FEILGRAD 3: Mye feil. Avmerkes i rapporten med denne farge.

4: FEILGRAD 4: Svært mye feil. Avmerkes i rapporten med denne farge.

Alle observasjoner behandles statistikkmessig.



Ringerike Septikservice A/S
Follummoveien 88

Street : 3516 Hønefoss
Tel: 32171390
Fax: 32171391

E-post: mail@ringseptik.no

By/Sted : Hønefoss

Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1
Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet:

Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng:

Fra gate/vei : Fra kart: Oppstrøms:
Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms
Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning:
Ledningstype: Lagringsmedie: Insp lengde (m) :

Rengjort: Insp metode:
Formål: Vannreg tiltak:
Type foring : Dimensjon:
Foringsmateriale : Rørmateriale:

Anmerkning :

29.01.2016 T Bråten 1 Stikkledning

313 Cdi Stakekamera 0 0

Stabelsgt.1

Spillvann

Bygg
Septiktank
Motstrøms
8,50 m

Rengjort
Invisteringsplanlegging

Rørinspeksjon med videokamera

125 mm
Støpejern

1:75 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann

20160129_Stabelsgate 1 // Side: 4

0,00 SI 0% Start inspeksjon -

0,00 U B2 0% Utfelling/Belegg, reduksjon i tverrsnittsarealet er mellom 5
- 1 5%, fra 1 2 til 1 2 Kl., Utfelling, Antatt fettavleiringer

0,01 S1 KO2 0% Korrosjon/Slitasje Synlig tilslag (rørveggen er betydelig
påvirket), I støpejernsrør er det begynnende rustangrep,
fra 1 2 til 1 2 Kl., Start

0,50 ME 0% Materialendring til Pvc

8,20 RE 0% Retningsendring 03 Kl., Prefabrikkert bend

8,50 TK 0% Tilkopling Prefabrikkert grenrør. 09 Kl.

8,50 I F 0% Inspeksjon fullført godt inne i huset

Septiktank

Bygg



Ringerike Septikservice A/S
Follummoveien 88

Street : 3516 Hønefoss
Tel: 32171390
Fax: 32171391

E-post: mail@ringseptik.no

By/Sted : Hønefoss

Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1
Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet:

Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng:

Fra gate/vei : Fra kart: Oppstrøms:
Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms
Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning:
Ledningstype: Lagringsmedie: Insp lengde (m) :

Rengjort: Insp metode:
Formål: Vannreg tiltak:
Type foring : Dimensjon:
Foringsmateriale : Rørmateriale:

Anmerkning :

29.01.2016 T Bråten 2 Stikkledning

313 Cdi Stakekamera 0 0

Stabelsgt.1

Spillvann

Septiktank
Hovedledning
Medstrøms
20,90 m

Rengjort
Invisteringsplanlegging

Rørinspeksjon med videokamera

125 mm
Støpejern

Svært slitte betongrør. Sprekker- og hull der en ser ut i omfyllingsmassa. Økende grad grus/slam, der det etterhvert kommer opp
på linsa, og vi ser ingenting. Kamerastopp ved 21m. mot antatt grusfylling

1:165 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann

20160129_Stabelsgate 1 // Side: 5

0,00 SI 0% Start inspeksjon -

0,01 S1 KO2 0% Korrosjon/Slitasje Synlig tilslag (rørveggen er betydelig
påvirket), I støpejernsrør er det begynnende rustangrep,
fra 1 2 til 1 2 Kl., Start

0,60 ME 0% Materialendring til Teglstein

0,60 FS2 0% Forskjøvet skjøt forskyvningen er mellom halve og hele
rørtykkelsen, fra 1 2 til 1 2 Kl., Tverrforskjøvet

0,90 TK 0% Tilkopling Prefabrikkert grenrør. 09 Kl.

1 ,50 ME 0% Materialendring til Betong

1 ,50 S2 KO3 0% Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt
påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller
armering synlig, fra 1 2 til 1 2 Kl., Start

2,70 SR3 0% Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein
mangler fra sin opprinnlige posisjon, fra 06 til 1 2 Kl.,
Avskalling

5,60 RE 0% Retningsendring 03 Kl., Prefabrikkert bend

6,40 RE 0% Retningsendring 03 Kl., Prefabrikkert bend, ved påkoblet
annen ledning

20,90 I A 0% Inspeksjon avbrutt Hindring, antatt økende grusfylling

Septiktank



Ringerike Septikservice A/S
Follummoveien 88

Street : 3516 Hønefoss
Tel: 32171390
Fax: 32171391

E-post: mail@ringseptik.no

By/Sted : Hønefoss

Rapport fra inspeksjon / Inspeksjon: 1
Dato: Oppdragsgivers referanse: Avrenning Operatør Strekknummer: Ledningsidentitet:

Tilstede Inspeksjonsbil Kameratype Meter start: Standard: Skadepoeng:

Fra gate/vei : Fra kart: Oppstrøms:
Til gate/vei : Til kart: Nedstrøms
Beliggenhet : Medie nr: Insp. retning:
Ledningstype: Lagringsmedie: Insp lengde (m) :

Rengjort: Insp metode:
Formål: Vannreg tiltak:
Type foring : Dimensjon:
Foringsmateriale : Rørmateriale:

Anmerkning :

29.01.2016 T Bråten 3

313 Cdi Stakekamera 0 0

Stabelsgt.1

Spillvann

Sept.
Hovedledn.
Medstrøms
21,10 m

Rengjort
Invisteringsplanlegging

Rørinspeksjon med videokamera

125 mm
Støpejern

Svært slitt- og dårlge betongrør. Porøse rør der vi har sett sprekker- og hull i rørveggene. Ser ut i omfyllingsmassa, og det raser
grus- og stein inn i røret. Kan ikke spyle mer i fare for at det braser helt sammen. Så delvis kolaps ved 3,5m.

1:180 Posisjon Kode Observasjon Foto Vann

20160129_Stabelsgate 1 // Side: 6

0,00 SI 3_1 _1 _201 601 29_09
51 50_A. JP G

0% Start inspeksjon -

0,00 S1 KO2 0% Korrosjon/Slitasje Synlig tilslag (rørveggen er betydelig
påvirket), I støpejernsrør er det begynnende rustangrep,
fra 1 2 til 1 2 Kl., Start

0,60 M E 0% Materialendring til Teglstein

0,60 F S3 0% Forskjøvet skjøt forskyvningen er mellom hele og 2 ganger
rørtykkelsen eller skjøten er delvis åpen, fra 1 2 til 1 2 Kl.,
Tverrforskjøvet

0,90 TK 0% Tilkopling Prefabrikkert grenrør. 09 Kl.

1 ,30 M E 0% Materialendring til Betong

1 ,30 S2 KO3 0% Korrosjon/Slitasje, Manglende tilslag (rørveggen er sterkt
påvirket), I bertongrør er tilslagsmaterialet delvis borte eller
armering synlig, fra 1 2 til 1 2 Kl., Start

2,70 SR3 3_1 _8_201 601 29_09
5647_A. JP G

0% Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein
mangler fra sin opprinnlige posisjon, fra 06 til 1 2 Kl.,
Avskalling, hull i rørveggen, og vi ser ut i omfyllingsmassa

3,00 SR3 3_1 _9_201 601 29_09
5832_A. JP G

0% Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein
mangler fra sin opprinnlige posisjon, fra 03 til 09 Kl.,
Avskalling, ser ut i omfyllingsmassa

5,80 RE 0% Retningsendring 03 Kl., Prefabrikkert bend

6,30 RE 0% Retningsendring 03 Kl., Prefabrikkert bend, ved påkoblet
annen ledning

6,90 SR3 3_1 _1 2_201 601 29_1
001 1 2_A. JP G

0% Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein
mangler fra sin opprinnlige posisjon, fra 03 til 06 Kl.,
Avskalling, hull i rørveggen

21 ,1 0 I A 0% Inspeksjon avbrutt Hindring, antatt grusfylling

Sept.



Ringerike Septikservice A/S
Follummoveien 88

3516 Hønefoss
Tel: 32171390
Fax: 32171391

E-post: mail@ringseptik.no

By/Sted : Hønefoss

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1
Dato : Oppdragsgivers referanse : Fra gate/vei: Strekknummer : Ledningsidentitet:

29.01.2016 Stabelsgt.1 3

20160129_Stabelsgate 1 // Side: 7

Foto: 3_1 _1 _201 601 29_0951 50_A. JPG
0m, Start inspeksjon -

Foto: 3_1 _8_201 601 29_095647_A. JPG
2,7m, Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein mangler fra sin opprinnlige
posisjon, fra 06 til 1 2 Kl., Avskalling, hull i rørveggen, og vi ser ut i omfyllingsmassa



Ringerike Septikservice A/S
Follummoveien 88

3516 Hønefoss
Tel: 32171390
Fax: 32171391

E-post: mail@ringseptik.no

By/Sted : Hønefoss

Foto fra inspeksjon / Inspeksjon: 1
Dato : Oppdragsgivers referanse : Fra gate/vei: Strekknummer : Ledningsidentitet:

29.01.2016 Stabelsgt.1 3

20160129_Stabelsgate 1 // Side: 8

Foto: 3_1 _9_201 60129_095832_A. JPG
3m, Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein mangler fra sin opprinnlige posisjon,
fra 03 til 09 Kl., Avskalling, ser ut i omfyllingsmassa

Foto: 3_1 _1 2_201601 29_1 0011 2_A. JP G
6,9m, Sprukket rør, Rørbiter har løsnet eller mangler/teglstein mangler fra sin opprinnlige
posisjon, fra 03 til 06 Kl., Avskalling, hull i rørveggen



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Braathen Eiendom AS  

Postboks 2 

 

3502 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5576-1 39717/16 GNR 318/374  31.10.2016 

 
Varsel om pålegg om utbedring av privat stikkledning for avløp 

Gnr/bnr 318/374 - Stabellsgate 1 / Fossveien 1B 

 

Vi viser til tilsyn fra kommuneoverlegen, miljørettet helsevern, i Stabellsgate 1 torsdag 

20.10.16. Bakgrunn for tilsynet var at kommunen hadde mottatt melding fra Mattilsynet om 

kloakk-lekkasje inne i bygget og full septiktank. 

Tilsynet avdekket at forholdet i Stabellsgate 1 ikke var i samsvar med bestemmelsene i Lov 

om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) og tilhørende forskrifter. Tilsynsmyndigheten anmodet 

om umiddelbar stansing av pågående forurensning og retting av forholdet. Tilbakemelding om 

at retting var utført ble bekreftet av eier på telefon fra fagansvarlig for miljørettet helsevern 

dagen etter (21.10.16). 

  

Ringerike kommune har mottatt rapport fra rørinspeksjon som er blitt gjennomført av 

Ringerike septikservice. Rapporten fra rørinspeksjonen viser at den private stikkledningen 

ikke er tett og må skiftes ut. Videre har mangel på fettutskiller fra restauranten bidratt til 

gjentetting og hyppig tømming.  

 

Vi viser også til møte mellom dere 1.9.16 og Teknisk utbygging i Ringerike kommune, 

v/Svein Morten Lillevik Westgård og brev fra kommunen 16.9.2016 (saksnr 15/5974-9). 

Bakgrunn for dette er utskifting av kommunal avløpsledning i Fossveien, og dermed krav om 

oppgradering av privat stikkledninger, jf forurensningsloven § 22. 

I brevet opplyses om at kommunen krever utskifting av stikkledning, da denne ikke 

tilfredsstiller krav til tetthet, samt utkobling av slamavskiller og separering av 

drensvann/overvann. 

I brevet er det også et tilbud fra Tronrud Anlegg om å gjennomføre de overnevnte arbeidene. 

forbindelse med oppgradering av kommunal avløpsledning i Fossveien.   

 

 

Forhåndsvarsel om pålegg 

Vi varsler med dette om at kommunen kommer til å fatte vedtak om at den private 

stikkledningen må utbedres, at slamavskilleren må kobles ut, samt at det må monteres en 

fettutskiller.  I tillegg må overvannet separeres fra avløpsvannet. Det vil si at alt overvann 

(taknedløp etc.) og drensvann, som i dag er tilkoblet spillvannsledning, må ledes i egen 

ledning til kommunens overvannsledning. Eventuelt kan tak vann ledes til gate/terreng. 

Lovhjemlene for dette er Forurensningsloven §§ 7, 22. 1 og 2.ledd og forurensningsforskriften 

§ 15A-4. 
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Konsekvensen av et slikt vedtak er at dere fra 3 måneder fra vedtaksdato må sende inn 

dokumentasjon på at arbeidene er utført av godkjent rørlegger.  

 

Tilbakemelding til kommunen 

Dere har anledning til å komme med skriftlig tilbakemelding til dette settes til 20.11.16. 

Innen samme frist må dere også sendes inn dokumentasjon på at forurensningen som har 

oppstått fra kloakklekkasjen er fjernet (det vil si tømmekvittering, dokumentasjon på 

renhold/desinfeksjon, bilder, beskrivelse av arbeidene som er gjennomført etc, jf tilsynet 

20.10.16).  

 

 

Informasjon om tvangsmulkt 

Dersom forholdene ikke blir utbedret i tråd med pålegget her kommunen anledning til å gi 

tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73. Tvangsmulkten kan fastsettes som et 

engangsbeløp, en løpende dags-, ukes- eller månedsmulkt, eller en kombinasjon av disse.  

 

 

 

Med hilsen   

    

Arne Hellum   

Leder   

  Ingrid Strømme 

  Rådgiver 

  ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Unni Suther, Miljørettet helsevern, Ringerike kommune 

Svein Morten Lillevik Westgård, Teknisk Utbygging, Ringerike kommune 

 

 



Fra: Marianne Fic Braathen [mariannaFicB@hotmail.com] 

Til: Ingrid Strømme [Ingrid.Stromme@ringerike.kommune.no]; Arne Lange Hellum 

[Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 21.11.2016 02:23:52 

Emne: BRAATHEN EIENDOM AS - VARSEL OM PÅLEGG OM UTBEDRING AV 

PRIVAT STIKKLEDNING FOR AVLØP GNR. 318/374 - STABELLSGATE 

1/FOSSVEIEN 1 B 

Vedlegg:  

 

 
Los Angeles, den 20.11.2016 

 

 

 

 
 

Ringerike kommune 

Byggesakskontoret 

Ingrid Strømme 
 

 

 

 
Det vises til Deres brev av 31.10.2016 med varsel om pålegg om 

utbedring av privat stikkledning for avløp Gnr. 318/374 - Stabellsgate 

1/Fossveien 1 B. 

 
Jeg befinner meg for tiden i USA og sender derfor svar på Deres brev ved 

denne epost. 

 

Jeg vil for det første bemerke at jeg ikke liker den unødig krasse tonen i 

Deres brev som det overhodet ikke er noe grunnlag for.  
 

Det var faktisk BRAATHEN EIENDOM AS som tok initiativet til 

oppgradering av kloakkforholdene for eiendommen da det ble kjent at 

kloakken skulle saneres i området i forbindelse med utbyggingen av 
Brutorget.  

Den 06.01.2016 arrangerte Tronrud Eiendom AS informasjonsmøte hvor 

det ble redegjort for utbyggingen av Brutorget, og helt fra denne dato har 

jeg jobbet intenst med mitt prosjekt om oppgradering av avløpet fra 
Stabellsgate 1.  

 

Jeg meldte min interesse umiddelbart og startet samarbeidet om 

prosjektet med Tronrud Eiendom AS, Dordi Skjevling og Ringerike 

kommune ved Svein Morten Westgård. Vi hadde befaring på eiendommen 
i januar 2016 og en del korrespondanse på epost. Vi ble enige om at jeg 

skulle bestille rørinspeksjon fra Ringerike septikservice og de kom den 



29.01.2016 og utførte oppdraget. Inspeksjonen skjedde ved bruk av 

videoopptak av avløpsledningen og det ble da avdekket at ledningen var 

fjernet under tunellen til Fossveien 3.  

 
En av de tidligere eierne av Fossveien 3 har fjernet vår avløpsledning 

under tunellen i strid med loven. Eieren av Stabellsgaten 1 har aldri blitt 

informert om dette og har aldri gitt noen tillatelse til å fjerne eller 

blokkere vårt avløpsrør. Det ble bygd kjeller under tunellen og vårt 
avløpsrør ble ødelagt og fylt igjen med grus og sand helt bevisst og ender 

derfor like før tunellen og har ikke ledet avløpsvann frem til 

hovedledningen i Fossveien. Vi har selvfølgelig levd i den tro helt til januar 

2016 om at avløpet fungerte frem til kommunens hovedledning, og vi har 
betalt kloakkavgift i alle år til Ringerike kommune. 

 

Jeg har hele tiden vært fast bestemt på at mitt prosjekt må gjennomføres 

så fort som mulig, men det forutsetter selvsagt samarbeid med 
forannevnte parter.  

 

Dordi Skjevling opplyste i epost av 01.03.2016 at det ikke ville bli aktuelt 

for mitt vedkommende å starte opp mitt tiltak i begynnelsen av mars som 

tidligere var blitt antydet. Dette var på grunn av fremdriften i Fossveien 
hvor man ville ferdigstille først.  

 

Neste oppstartstidspunkt ble oppgitt til etter påske, men det ble heller 

ikke noe av. Videre fikk jeg beskjed fra Dordi Skjevling om at det kunne 
bli etter 17 mai, men før sommerferien. Hun opplyste også at jeg skulle 

samarbeide videre direkte med Svein Morten Westgård. Jeg ringte derfor 

gjentatte ganger til han for å høre nærmere om når det kunne bli aktuelt 

for meg å starte opp med tiltaket. Jeg måtte vite dette da jeg hele tiden 
vurderte om jeg kunne reise tilbake til USA. Han svarte ikke på telefonen 

en eneste gang eller på tekstmeldinger. 

 

Den 30.08.2016 sendte Svein Morten Westgård meg en epost hvor han 

opplyste at de nå ønsket en ny befaring på eiendommen og foreslo den 
01.09.2016. Alle parter møtte på denne befaringen og naboen, eieren av 

Fossveien 3 Anders Bjerke var også til stede. Representanten fra Tronrud 

Eiendom AS stilte krav til meg om skriftlig tillatelse fra Anders Bjerke til å 

gå gjennom kjelleren hans med avløpsledningen og uten slik tillatelse 
kunne de ikke få utført jobben. Eieren av Fossveien 3 Anders Bjerke 

ønsket ikke å samarbeide med meg, og han var ikke villig til å gi slik 

tillatelse. Han skaper et nytt problem fordi uten hans tillatelse kan jeg 

ikke gjennomføre mitt prosjekt. Hvis han ikke endrer mening, regner jeg 
med å måtte gå rettens veg for å få nødvendig tillatelse, men dette vil ta 

lang tid. 

 

Fra mars måned til 30.08.2016 var det ikke mulig å få noen kontakt med 
representanten for Ringerike kommune, Svein Morten Westgård som 



hadde overtatt fullstendig ansvaret for fremdriften av prosjektet etter 

Dordi Skjevling. 

Jeg er meget overrasket over at det ikke var mulig å oppnå kontakt med 

han over en så lang periode. Han hadde jo overtatt ledelsen av prosjektet 
og det var en veldig viktig sak.  

Hvordan er det mulig at en saksbehandler i kommunen fullstendig kan 

ignorere en part i en så viktig sak over så lang tid ?  

Dette er respektløs adferd overfor kommunens innbyggere !  
 

Jeg vil understreke at jeg på ingen måte er skyld i de store forsinkelsene 

som har inntruffet, men derimot må Svein Morten Westgård ta ansvar for 

det.   
 

I ny epost fra Svein Morten Westgård av 14.10.2016 opplyser han ny frist 

om at arbeidet kan utføres våren 2017. Han presiserer ikke nøyaktig 

tidspunkt for utførelse av arbeidet fordi prosjektet med Brutorget har blitt 
vesentlig forskjøvet fremover i tid og som nevnt påtar ikke jeg meg noe 

ansvar for forsinkelsen.  

 

Jeg ser det som helt urimelig hvis det blir truffet pålegg fra Ringerike 

kommune om utførelse av mitt prosjekt innen en tidsfrist på 3 måneder 
da jeg er avhengig av fremdriften av Brutorget og samarbeidet med de 

andre aktørene. 

 

Det er helt uforståelig for meg hvordan dere kan blande dere inn i et 
prosjekt som er under utførelse. Den innblandingen dere nå foretar virker 

bare forstyrrende på mitt prosjekt om oppgradering av avløpsledningen. 

 

For BRAATHEN EIENDOM AS er dette et stort prosjekt å utføre både 
arbeidsmessig og ikke minst økonomisk. Derfor må jeg ha god tid til å 

jobbe med prosjektet i samarbeid med de andre aktørene for å kunne 

fullføre det på riktig måte, og jeg fraber meg press og innblanding fra 

dere som bare blir en ekstra belastning.   

 
Jeg fortsetter med mitt prosjekt for å få fullført det og vil forholde meg til 

de fristene som jeg har fått fra Tronrud Eiendom AS og Svein Morten 

Westgård. 

 
Det hadde også vært en fordel om dere i kommunen kunne være litt 

behjelpelig i denne saken og ikke bare skrive side opp og side ned om alle 

pliktene jeg har og sette korte frister som det ikke er mulig å overholde 

på bakgrunn av de faktiske forholdene.  
 

Jeg motsetter meg derfor på det mest bestemte at det fattes vedtak om 

pålegg med frist 3 måneder for utbedring av privat stikkledning for avløp 

gnr. 318/374  - Stabellsgate 1/Fossveien 1 B  da jeg er i ferd med 
prosjektet om utbedring av kloakkforholdene og har vært det i elleve 

måneder allerede. 



 

FETTAVSKILLER 

 

Jeg opplyser herved at BRAATHEN EIENDOM AS ikke under noen 
omstendigheter kommer til å montere fettutskiller i sammenheng med 

utbedring av avløpsrørene da restaurantdriften i bygningen har 

opphørt.  Det er heller ingen lover eller forskrifter som pålegger eieren av 

en bygning med leiligheter og vanlig næringslokale å ha fettutskiller. 
Skulle det bli aktuelt med bortleie til restaurant i fremtiden, vil 

innehaveren av restauranten måtte montere fettutskiller selv i samsvar 

med lovgivningen på det aktuelle tidspunktet.  

 
Restauranten som har leid lokaler i bygningen i Stabellsgaten 1, Taj 

Mahal, er nå i ferd med å flytte ut. Det er innehaveren av restauranten 

som er pliktig til å ha fettutskiller montert ifølge gjeldende regler. Da jeg 

ble klar over at innehaveren av Taj Mahal, Abidur Rahman Chowdhury 
drev sin virksomhet uten fettavskiller, forlangte jeg at han skulle installere 

det og det samtykket han i.  

 

Inntil Abidur Rahman Chowdhury hadde ordnet med det var avtalen at 

han skulle dekke utgiftene med tømming av septiktanken, men det viste 
seg dessverre at han bare betalte for den første tømmingen. De 

påfølgende tømmingene hadde han ikke betalt for til tross for gjentatte 

purringer.  

 
Ifølge de som kom fra Ringerike septikservice og tømte tanken fikk jeg 

opplyst at på grunn av manglende fettutskiller hadde det dannet seg en 

stor klump med fett som tettet igjen avløpsrøret fra bygningen og som 

forårsaket at en skjøt i avløpsrøret ute i gangen sprakk opp og at 
avløpsvannet rant ut på gulvet.  

 

Chowdhury ble straks kontaktet da dette inntraff og bedt om å stenge 

restauranten og ordne opp med Ringerike septikservice AS, men det var 

han ikke villig til. Per Johan Braathen kontaktet Mattilsynet og ba om at de 
måtte sørge for at restauranten ble stengt umiddelbart.  

 

Jeg ble meget overrasket da det viste seg at Mattilsynet fraskrev seg 

ethvert ansvar, men henviste til kommuneoverlegen som på sin side 
hevdet at det heller ikke var hennes ansvar.  

 

Resultatet av dette ble at jeg som eier av bygningen måtte ta saken i 

egne hender og ordne opp med Ringerike septikservice slik at de kunne få 
tømt septiktanken og sugd opp avløpsvannet som hadde samlet seg på 

gulvet i gangen.  

 

Grunnen til at Mattilsynet ble kontaktet og bedt om at restauranten måtte 
stenges øyeblikkelig, var at en ikke kunne tolerere nye fettholdige utslipp 

fra restauranten etter at septiktanken var blitt tømt og spylt.   



 

Det skjedde imidlertid ikke noe som helst hverken fra Mattilsynet eller 

kommuneoverlegen, noe som en oppfatter som en alvorlig 

tjenesteforsømmelse ! Restauranten har derfor kunnet fortsette driften 
uforstyrret helt til dags dato med stort utslipp av fett og det med 

kommunens velsignelse ! 

 

Som nevnt er jeg for tiden i USA og kommer tilbake til Norge 20.12.2016. 
Dersom det er ønskelig, er jeg åpen for å komme på møte angående 

prosjektet og eventuell inspeksjon i Fossveien 1 B i gangen umiddelbart 

etter hjemkomst. 

 
Jeg kan derfor ikke oversende kopi av fakturaer eller bilder som 

dokumentasjon på at septiktanken er tømt og avløpsvann i gangen er 

sugd opp da disse dokumentene befinner seg på kontoret i Norge.  

 
Dersom dere ønsker, kan dere ringe til Ringerike septikservice og få 

bekreftet at oppdraget er utført.  

Dere kan også ringe til Hønefoss Rørleggerbedrift og få bekreftet at røret i 

gangen er reparert.  

Rengjøringsfirma har utført rengjøring i gangen som har blitt grundig 
rengjort og er desinfisert med klorin. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

BRAATHEN EIENDOM AS 
 

Marianne Fic Braathen 

Postboks 2 Sentrum 

 3502 HØNEFOSS 
     Mobil 99597488 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 
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Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Marianne Fic Braathen 

Braaten Eiendom  
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5576-3 42576/16 GNR 318/374  14.11.2016 

 
Pålegg om utbedring av privat stikkledning for avløp  

Gnr. 318/374 -  Stabellsgate 1/Fossveien 1 B 

 

Vi viser til vårt brev datert 31.10.16 med varsel om pålegg. Vi viser også til e-post fra dere 

sendt 21.11.2016 med uttalelse til dette.  

 

Vedtak 

Ringerike kommune fatter med hjemmel i forurensningsloven §§7 4.ledd, 22, 1. og 2 ledd og 

26, 5.ledd vedtak om at: 

- Privat stikkledning for avløp må utbedres 

- Slamavskilleren må kobles ut  

- Avløpet må separeres. Det vil si at alt overvann (taknedløp etc.) og drensvann, som i dag er 

tilkoblet spillvannsledning, må ledes i egen ledning til kommunens overvannsledning. Eventuelt 

kan takvann ledes til gate/terreng. 

 

Utbedring av stikkledningen deres kan skje uavhengig av arbeidene i Fossveien.  
Dere må selv innhente tilbud for dette, og arbeidene må utføres av godkjent entreprenør med 

ADK1-bevis.  

Frist for å sende inn dokumentasjon på utførte arbeider er 20.4.2017. 

 

E-post fra dere med uttalelse til forhåndsvarsel 

I e-posten med uttalelse til varsel om pålegg skriver dere at Braathen eiendom har tatt initiativ 

til oppgradering av kloakkforholdene for eiendommen da det ble kjent at kloakken skulle 

saneres i området i forbindelse med utbygging av Brutorget. Dere viser til møter med Tronrud 

Eiendom og Ringerike kommune og dere 29.6.2016, hvor det ble enighet om å videokjøre 

stikkledningen for avløp for å vurdere tilstanden. Dere skriver at utbedring av avløpsledningen 

forutsetter samarbeid med eier av Fossveien 3, og at dette har vært utfordrende å få til.  

Når det gjelder forholdet til Tronrud Eiendom og Ringerike kommune, mener dere at dere har 

fått utydelige signaler når det gjelder aktuelt tidspunkt for utbedring av stikkledningen deres i 

forhold til fremdriftsprosessen på Brutorget/Fossveien, og at det har vært vanskelig å få tak i 

prosjektleder på teknisk utbygging i kommunen.  

Angående manglende fettutskiller, skriver dere at det ikke er behov for dette lenger, ettersom 

restauranten Taj Mahal, som har leid lokaler i Stabellsgate 1, er i ferd med å flytte ut, og at 

restaurantdriften i bygningen har opphørt.  
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Kommunens vurdering av uttalelsen 

Kommunen ser på det som positivt at dere tidlig i saken har tatt initiativ og engasjert dere for å 

utbedre stikkledningen for avløp.  

 

Vedr. miljø og helse: 

Denne saken skiller seg ut fra andre tilknytningssaker ved at det er betydelig risiko for 

negative miljø- og helsekonsekvenser. Den private rørledningen er defekt, og det medfører 

lekkasje av kloakk i grunn. I sentrumsnære områder er dette å se på som en akutt og alvorlig 

situasjon, som må rettes opp i snarlig. Utbedringen kan gjøres uavhengig av arbeidene i 

Fossveien.  

 

Vedr. samarbeid med eier av Fossveien 3: 

Dere viser til dårlig samarbeidsklima med nabo i Fossveien 3. Blant annet skriver dere at dere 

mener naboen har fjernet avløpsledningen deres. Dette er privatrettslige forhold, som ikke er 

opp til kommunen å vurdere. Stikkledninger er huseiers eiendom og ansvar.  

Vi har forståelse for at det har vært utfordrende å finne en løsning med naboen, og minner om 

at dersom dette viser seg å være vanskelig å gjennomføre, har dere muligheter for å pumpe 

avløpet opp til ledningen i Stabellsgate. 

 

Vedr. samarbeidet med kommunen: 

Når det gjelder samarbeidet med kommunen, har vi til tross for at vi ikke har noen plikt til å 

påta oss å utbedre private stikkledninger, likevel bistått med å finne løsning. Vi har 

videreformidlet tilbud fra Tronrud anlegg på utskifting av stikkledningen. Kommunen har 

også kjøpt konsulentbistand fra COWI for å hjelpe dere med å finne en løsning etter deres 

ønsker, og det er blitt skissert ulike alternativer. Vi kan forstå at det har vært noe forvirring 

knyttet til tidspunkt for gjennomføring, men ut fra prosjektets natur har fremdriften vært 

tilpasset fremdriften til Tronrud Anleggs (og Tronrud Eiendoms) arbeider i Fossveien. Per 

dags dato har dere ikke svart på noe tilbud. Vi oppfatter derfor at det ikke er aktuelt at Tronrud 

anlegg utfører dette. Når det gjelder kommunikasjon med prosjektleder Svein Morten 

Westgård, kan ikke han se å ha mottatt noen telefoner, sms’er eller e-post i perioden mellom 

mars og august i år. Vi stiller oss derfor undrende til dette, og det er naturlig å spørre seg om 

hvorfor det ikke ble kontakt med andre i kommunen.  

 

Vi har forståelse for at det er utfordrende å finne en løsning i saken, og vi har derfor valgt å 

være imøtekommende ved å sette én måneds lengre frist for å utbedre ledningen. 

Når det gjelder fettutskiller, har vi på bakgrunn av informasjon i uttalelsen deres om at det 

ikke er planlagt videreføring av restaurantdrift i overskuelig fremtid, besluttet å frafalle kravet 

om dette. 

 

 

Klageadgang og innsynsrett 

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 

senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens bestemmelser 

om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no. Vi gjør 

oppmerksom på deres rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (Forvaltningsloven 

§§18 og 19).  I slike saker er det de folkevalgte i Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 

som er klageinstans. 
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Med hilsen   

    

Arne Hellum   

Leder   

  Ingrid Strømme 

  Rådgiver 

  ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

 

Svein Morten Lillevik Westgård, Ringerike kommune, teknisk utbygging  

Åge André Sandum, Ringerike kommune, teknisk utbygging 

Unni Suther, Ringerike kommune, miljørettet helsevern 

Karin Møller, Ringerike kommune, kommuneoverlegen 
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BRAATHEN EIENDOM AS
(oRG. NR. 93O 381 829)
POSTBOKS 2 SENTRUM
3502 HøNEFOSS
Telefon 32 L2 68 80 Mobil 99 59 74 88
Epost: mariannaficb@hotmail.com

Dokid:
17002288
(16t5576-4)
Klågo over pål6gg om ulbodring ¿v
privat stikkledn¡ng for âvløP

Hønefoss, den 02. januar 20t7

Ringerike kommune
Byggesakskontoret
Ingrid StrØmme

KLAGE OVER PÅLEGG OM UTBEDRI NG AV PRI VAT STI KKLEDNI NG
FOR AVLøP GNR. 3I AI374 - STABELLSGATEN I/FOSSVEIEN 1 B
- SAKSNR. 1 61 5576-3 LøPEN R.42576lt6 ARKTVKODE GNR.
3L81 374

Det vises til Deres brev datert I4, LL.20I6 (feildatert for 14.L2.2016) som
jeg ble gjort kjent med etter at jeg var kommet tilbake fra USA den
2r.r2.20L6.

Vedtaket påklages herved på grunn av følgende :

1. Privat stikkledning lor avløp må utbedres

Som tidligere opplyst i brevet av 20. Lt.201 6 har jeg jobbet intenst med
prosjektet helt-fra januar 20t6 da jeg var på mØtet om utbyggingen av
Brutorget, for å rå modernisert kloak kforholdene for eiendommen
Stabellsgaten l/Fossveien 1 B.
Jeg innledet samarbeid med Tronrud Bygg, Ringerike kommune og Dordi
Skjevling i COWI.

Mitt ønske var at de skulle fulfføre prosjektet mitt og samkjøre det med
fremdriften av Brutorget uten at det skulle bli stress og tidspress fra
Ringerike kommune, Byggesakskontoret.

Tidsfristen 2O. O4.2O1 7 som dere har satt i vedtaket er altfor koft t¡d til å
få fullført dette vanskelige arbeidet og det er den mest ugunstige perioden
av året som dere forlanger at dette aibe¡det skal utføres.
I 9enne perioden har vi for det fØrste en lang juleferie, vinterferie ogo,pasKerene.
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I tillegg er det vinter med fare for streng kulde. Det kan også bli store
ekstrautgifter og forsinkelser for Braathen Eiendom AS på grunn av kulden
da grunnen må tines.

Dersom tidsfristen fastholdes av kommunen, kan jeg ikke fullføre
prosjektet mitt slik som planlagt.

Da vil jeg bare gjøre det som er nødvendig for å h¡ndre forurensning. Det
vil bli satt strømpe på stikkledningen fra septiktanken og frem til
bygningen Fossveien 1 som eies av Bjerke. Om nødvendig settes det også
strømpe på ledningen under Bjerkes bygning forutsatt at han gir tillatelse
til å utføre jobben under kjelleren hans.

Det vil ikke bli gjort noe med strekningen fra Bjerkes bygning Fossveien 1
og frem til tilkoblingspunktet for hovedledningen da stikkledningen på
denne strekningen eksisterer og ikke er skadet ifølge kommunens
uttalelser.

Jeg har nå begynt å innhente anbud fra andre entreprenØrer og det viser
seg at ingen av dem kan gjennomføre jobben på så kort tid, innen fristen
20.04.20t7 da de er opptatt med andre prosjekter.

o
Som ogsã nevnt tidligere er situasjonen i forhold til naboen Bjeke uavklart,
men jeg vil forsøke igjen å få ¡ stand et mØte med han i uke 3.

På møtet med Bjerke ønsker jeg at representanten fra kommunen, Svein
Morten Lillevik Westgård også er til stede.
Formålet med mØtet er å f¡nne ut om Bjerke er villig til å gi meg skriftlig
tillatelse t¡l å fullføre prosjektet mitt gjennom kjelleren hans.

Alternativet som dere nevner om å pumpe avløpet opp til tedningen i

Stabellsgaten har jeg vurdert og diskutert med fagpersoner, og det
alternativet anser jeg som helt utelukket.

Hvis eieren av Fossveien 1 ikke gir meg skriftlig tillatelse til å gå igjennom
kjelleren hans med prosjektet mitt, vil jeg måtte gå rettens veg for å få
fastslått min rett t¡l å ha stikkledningen gjennom hans bygning, en rett
som har eksistert i over 50 år. Dette har jeg redegjort for nærmere i

tid ligere korrespondanse.

Konklusjolren blir at Ringerike kommune med sitt vedtak stiller urimelige
krav ved å fastsette så kort oppfyllelsesfrist for et så stort og komplisert
prosjekt på grunn av problemer med naboen.
Vil idenne forbindelse også gjøre oppmerksom på at offentlige vedtak kan
kjennes ugyldige på grunn av sterk urimelighet.

2. Slamavskiller må kobles ut
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Slamavskilleren vil bli satt ut av bruk når stikkledningen er utbedret.

3. Avløp må separeres

Jeg siterer fra Deres brev datert 14.Lt.2016:

<Avløp mâ separeres. Det vit si at alt overvann (taknedtøp etc.) og
drensvann som i dag er tilkoblet spillvannsledning, mâ ledes i egen
ledning til kommunens overvannsledning. Eventuelt kan takvann ledes til
gate/terreng.>>

Som beskrevet i tidligere brev av 20.It.2016 så er overvann (taknedløp
etc.) og drensvann ikke tilkoblet noen spillvannsledning og har aldri vært
det.
Det er feil av dere å kreve at avløpet må separeres da taknedløp og
drensvann aldri har blitt fØrt sammen med spillvannsledningen.
Dette kravet/vedtaket er derfor feilaktig og uhjemlet da vår eiendom
Stabellsgate¡llFossveienl B oppfyller og har alltid oppfylt kravet om at
overvann mã være atskilt fra spillvannsledningen.

4. Miljø og helse

Dere påstår at <<denne saken skiller seg ut fra andre tilknytingssaker ved
at det er betydelig risiko for negative miljø-og helsekonsekvenser.>>

Dette er sterkt overdrevet da det er minimalt med vannforbruk i

bygningen for tiden.
Restaurantdriften har opphØrt og lokalet står tomt, og det er kun 3
leietakere/personer i bygningen.

Septiktanken er nettopp tømt og den kontrolleres jevnlig slik at den vil bli
.o

tømt igjen nãr det er nødvendig.

Det at utslippet fra avlØpsrØret fører til negative miljø-og helsekon-
sekvenser i nærområdet, er en rent hypotetisk teori. Det er ikke fastslått
med sikkerhet at det siver vann ut i grunnen fra avløpsledningen.

Ringerike Septikservice AS videofilmet avløpsrØret den 29.01.2016 med
utgangspunkt i septiktanken og i retning Fossveien.

Videoen viser ifølge en ingeniørkonsulent som jeg hadde møte med at
avlØpsrØret har skader i øvre halvdel, men det er ingen tegn til at vannet
blir stående stille i rØret eller siver ut i grunnen. Det er helt klart ifølge
ingeniØrkonsulentens vurdering av videoen at vannet renner fremover i

ledningen hele vegen mot Fossveien.

På grunn av utbyggingen på arutorget hadde ikke Ringerike Septikservice
AS tilgang den 29.0L.2016 til de nødvendige kummene for filming av
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avlØpsrøret fra offentlig ledning i Fossveien og innover mot vår bygning
Stabellsgatenl/ Fossveien 1 B. Det ble da heller ikke mulig å fitme under
bygningen Fossveien 1 som tilhører Bjerke.

En ber derfor om at Ringerike kommune for egen regning tar kostnaden
ved å filme avlØpsrØret med utgangspunkt fra offentlig ledning i Fossveien
og inn mot vår bygning.

Det er kommunens prosjekter i samarbeid med Tronrud Bygg som er
årsaken til at Ringerike Septikservice AS ikke fikk filmet avlØpsrøret fra
Fossveien den dagen de filmet avløpsrØret.

Den manglende dokumentasjonen innebærer at en fullstendig
situasjonsanalyse av kvaliteten på vårt avløpsrør ikke kan gjennomføres.

Konklusjonen blir at det ikke er dokumenteft lekkasjer fra avløpsledningen
og en kan ikke se noen nevneverdig risiko for negative miljø-og helsekon-
sekvenser. Ifølge ingeniørkonsulenten er det ikke grunnlag for å hevde at
det er en akutt og alvorlig situasjon, som må rettes opp snarest.

5. Samarbeid med kommunen

Jeg ønsker fortsatt samarbeid med Tronrud Bygg og kommunen, men
fraber meg tidspress fra Ringerike kommune, Byggesakskontoret.

I løpet av de nærmeste dagene vil jeg ta kontakt med prosjektleder Svein
Morten Lillevik Westgård og be han utarbeide kostnadsoverslag når det
gjelder alternativet bruk av strømpe på stikkledningen.

Når det gjelder kommunikasjon med Svein Morten Lillevik Westgård, er
det for meg uforståelig at han ikke har registrert telefoner og meldinger
fra meg. Jeg har ringt fra både fasttelefon og mobil, samt lagt igjen
talebeskjeder, og tillater meg å spørre hvilke telefonnummer han har
sjekket ?

.o
Jeg ringte ogsã til kommunens fasttelefon og spurte etter Svein Morten
Lillevik Westgård, men han var aldri til stede. Jeg ble satt over til en
annen person, men han kunne ikke gjøre noe i saken og sa at jeg bare
måtte snakke med Westgård som var saksbehandler.

6. Mangelfull informasjon

En tillater seg å be opplyst hvilken dokumentasjon som har blitt tatt i

betraktning da kommunen vurdefte saken og fattet sitt vedtak.
Dette fremkommer ikke av vedtaket eller tidligere korrespondanse.

7. Konklusjon
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Vedtaket lider av vesentlige feil og mangler i det faktiske grunnlaget og er
fattet med en urimelig og urealistisk kort ferdigstillelsesdato.
Jeg vil hevde at vedtaket er ugyldig og ber om at det blir omgjort
og at det ikke fastsettes noen eksakt ferdigstillelsesdato, men at
arbeidene skal utfØres innen rimelig tid i løpet av 20t7.

Med vennlig hilse
BRAATHEN EIENDOM AS

JUq.cianne rrqûhen
ô

C-

Marianne Fic Bra



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Utbygging 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Braathen Eiendom AS  

Postboks 2 

 

3502 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/5974-12 38150/16 L81 &01  14.10.2016 

 

Utskifting av stikkledning - gnr/bnr 318/374 Stabells gate 1 

 

Vi viser til deres e-post av 25.09.2016, samt vårt brev av 16.09.2016. 

Vedlagt ligger en kostnadsoversikt som viser kostnadene for de forskjellige alternativene for 

ledninger til Stabells gate 1 og Fossveien 3. 

 

Kostnadsoversikten viser følgende alternativer: 

 Alt. 1. – Kun overvannsledning for Fossveien 3. 

 Alt. 2.1 – Kun spillvannsledning for Stabells gate 1via kjellergulv i Fossveien 3. 

 Alt. 2.2 – Kun spillvannsledning for Stabells gate 1ved utblokking av eksisterende 

ledning. 

 Alt. 3 – Felles løsning med overvann, spillvann og trekkerør via kjeller i Fossveien 3. 

 

Det presiseres at følgende forutsetninger gjelder: 

 Alt. 2.1 og 2.2 løser ikke overvannsproblematikk for Stabells gate 1, og man får ikke 

med trekkerør. 

 Alt. 2.2 forutsetter at eksisterende rør ligger i løsmasser og at det er mulig å få gjennom 

trekkestenger i røret. Dette får man ikke sjekket før man graver opp på begge sider av 

Fossveien 3. 

 Ved valg av alt. 3 kan utblokking av eksisterende rør med større dimensjon være et 

alternativ, dersom eksisterende rør ligger i løsmasser. Hvis dette er mulig, vil dette 

trolig gi en lavere kostnad. 

 Det er innhentet pris på boring, men dette alternativet er ikke tatt med da pris overstiger 

kostnad ved å gå i kjellergulv. Det er heller ikke anbefalt å bore mht. risiko for skader 

på bygg. 

 

På grunn av forestående inntransportering av betongelementer og montasjearbeider på 

Brutorget må arbeider i Fossveien være utført før uke 44, dersom stikkledningene skal legges i 

2016. Vi trenger derfor en tilbakemelding på hva dere ønsker å gå for så raskt som mulig, men 

senest i uke 42. Alternativt må arbeidene utføres våren 2017. 
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Vi vil presisere at dere står fritt til å innhente priser fra andre. Stikkledningsarbeider i Fossveien 

må utføres våren 2017 før Fossveien blir reetablert med asfalt og kantstein, dersom dere velger 

å benytte noen andre til å utføre arbeidene. 

 

 

Med hilsen 

 

Svein Morten Lillevik Westgård 

Ingeniør 

svein.morten.westgard@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Kostnadsoversikt 

Tegning 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Utbygging 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Braathen Eiendom AS  

Postboks 2 

 

3502 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/5974-9 35085/16 L81 &01  16.09.2016 

 

Utskifting av stikkledning - gnr/bnr 318/374 Stabells gate 1 

 

Vi viser til møte 01.09.2016 vedr. utskifting av stikkledning til deres eiendom, Stabells gate 1. 

Tronrud Anlegg AS har beregnet følgende kostnader for legging av nye ledninger til deres 

eiendom: 

Strekning Rør Kostnad 

Strekning 1 - fra kommunal ledning i 

Fossveien via Fossveien 1 til bakgård 

Ø250 mm overvann 

Ø160 mm spillvann 

Ø40 mm trekkerør 

Kr 350 000  

Strekning 2 - Fossveien 1 til Stabells gate 1 Ø200 mm overvann 

Ø160 mm spillvann 

Ø40 mm trekkerør 

Fettutskiller og stakekum 

Kr 290 000  

Totalt eks. mva.  Kr 640 000  

Mva.  Kr 160 000  

Totalt inkl. mva.  Kr 800 000 

 

Strekning 1 fra Fossveien til bakgården er delt mellom dere og Fossveien 1. Kostnaden som er 

presentert her er deres andel av strekningen. 

Alternativt kan strekning 1 bores. Dette er imidlertid ikke anbefalt da det i følge borefirma er 

stor risiko for skader på bygg. Det er også store usikkerheter ved en slik løsning pga. ukjente 

grunnforhold. 

Et annet alternativ er pumping av avløp til Stabells gate. Det er ikke gitt pris på dette i denne 

omgang. 

Tronrud Anlegg (TA) tar følgende forbehold: 

 TA tar ikke ansvaret for eventuelle ubehag eller skader som følge av graving eller 

boring under bygg. 

 Dersom det forekommer fjell i grøfter eller groper vil dette føre til et pristillegg. 

Arbeidet vil ta 3 – 5 uker avhengig av grunnforholdene. 
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Vi vil påpeke at kommunen, som forurensningsmyndighet for stikkledninger i henhold til 

rundskriv T-5/98 fra Miljøverndepartementet, vil sette de samme krav til private stikkledninger 

som til kommunale hovedledninger med hensyn på kvalitet, tetthet osv. Dette gjøres med 

hjemmel i forurensingslovens § 22, hvor det heter:  

”Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til 

avløpsledning, herunder om den skal være lukket og vanntett. Forurensningsmyndigheten kan 

avgjøre om alt avløpsvann skal ledes i felles ledning eller om det skal kreves særskilte 

ledninger for ulike typer avløpsvann.  

Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier 

av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan 

forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige 

grunner tilsier det.” 

Kommunen vil på grunnlag av dette kreve utskifting av stikkledning for avløp, da denne ikke 

tilfredsstiller krav til tetthet. I tillegg stilles det krav om at alt overvann (taknedløp etc.) og 

drensvann, som i dag er tilkoblet spillvannsledning, ledes i egen stikkledning til kommunens 

overvannsledning. Eventuelt kan takvann ledes til gate/terreng. Vi vil også kreve at eventuelle 

septiktanker/slamavskillere settes ut av drift. 

Vi ber om et raskt svar på om dere aksepterer tilbudet fra Tronrud Anlegg mht. forestående 

ferdigstillelse av Fossveien. 

 

 

Med hilsen 

 

Svein Morten Lillevik Westgård 

ingeniør 

svein.morten.westgard@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Vedlegg: Tegning. 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/2904-21   Arkiv: GNR 317/341 

317/343  

 

 

Fornyelse av bebyggelse Gnr/bnr 317/341, 317/343 - Lagesens gate 10 og 12 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse for 

rehabilitering av Lagesens gate 10 og 12 med tilhørende dispensasjonssøknad, kommunens 

godkjennelse av tiltaket i vedtak med delegasjonssaksnummer 271/17, klage fra Statens 

Vegvesen, SG Arkitektur AS sitt tilsvar til klagen og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det er fremkommet opplysninger som tilsier at innvilget 

rammetillatelse for rehabiliteringsarbeidene bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge, og kommunens vedtak i sak 271/17 opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

  

 

Utskrift sendes: 

- Ringerike boligstiftelse c/o Eiendomsservice AS, Askveien 6, 3510 HØNEFOSS 

- SG arkitektur AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

- Statens vegvesen region sør, postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL 

- Hammersbrogaten 9A og B AS c/o BA tec AS, Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS 

- Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

Sammendrag 

Vegvesenet har påklaget kommunens vedtak i delegasjonssak 271/17. Klagen er begrunnet i 

behovet for å få avklart trafikkløsningen i Hønefoss. Rådmannen anbefaler at klage fra Statens 

vegvesen ikke tas til følge, og at saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig 

avgjørelse. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok 30.04.2017 søknad om rammetillatelse til 

istandsetting/tilbakeføring av bygninger på gnr/bnr 317/341 og 317/343, med adresse Lagesens 

gate 10 og 12.  



- 

 

Da naboene ble varslet om dette tiltaket, kom Hammersbrogaten 9A og B AS med et 

innspill/merknad til tiltaket hvor de stilte spørsmål ved om rehabiliteringsarbeidene i Lagesens 

gate 10 og 12 kunne få byggetillatelse når forslag til reguleringsplan 0605-395 

«Detaljregulering av Nordre Park boligsameie» ble stoppet av innsigelser fra Statens vegvesen 

med hjemmel i reguleringsplan som viste «vesttangenten» over eiendommene. For øvrig var 

Hammersbrogaten 9A og B AS positive til rehabiliteringen. Statens vegvesen er ikke nabo, og 

ble følgelig ikke nabovarslet om tiltaket. 

 

01.06.2017 ga byggesaksavdelingen rammetillatelse til rehabiliteringsarbeidene. Vedtaket ble 

fattet på delegert myndighet. Siden man var kjent med den uavklarte veiløsningen i området, 

ble kopi av vedtaket sendt til Statens vegvesen. 

 

21.06.2017 påklager Statens vegvesen kommunens vedtak. Vegvesenet begrunner klagen i at 

deler av Lagesens gate 10 og 12 er regulert til kjøreveg, og at man ikke bør behandle saken før 

det foreligger ny områdeplan for Hønefoss. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Søknad om rammetillatelse – 16/2904-10: 

SG Arkitektur AS sendte den 30.04.2017 inn søknad om rammetillatelse på vegne av 

tiltakshaver, Ringerike Boligstiftelse AS. I forkant av søknaden har det vært kontakt mellom 

Ringerike Boligstiftelse og Buskerud Fylkeskommune om hvordan man kan ivareta den 

verneverdige bebyggelsen i Lagesens gate 10 og 12 på en best mulig måte. Restaureringen, slik 

den er beskrevet i rammesøknaden, bygger på og følger opp Buskerud fylkeskommune sine råd 

og innspill. Tiltaket innebærer å tilbakeføre og sette i stand to bolighus, et uthus og en utedo i 

Lagesens gate 10-12. Huset i Lagesens gate 12 vil få to boenheter, og huset i Lagesens gate 10 

får én boenhet. 

 

Det vil rives flere tilbygg som er satt opp på boligene i ettertid, slik at husene tilbakeføres til 

opprinnelig utseende. I følge søknadspapirene blir også total BYA for eiendommene 76,4 m2 

mindre enn det er i dag. 

 

Kommunen etterlyste søknad om dispensasjon for tiltaket, da deler av eiendommen er regulert 

til kjøreveg. En rehabilitering krever i utgangspunktet ikke dispensasjon, men siden 

eksisterende bebyggelse tas helt ned og nye murer/plater etableres på mark, vurderte 

kommunen det til at kravet om dispensasjon fra planformålet utløses, jf. pbl. § 31-2. 

 

Søknad om dispensasjon fra planformålet – 16/2904-12: 

Det ble søkt om dispensasjon fra reguleringsplan nr. 09-04 Blybergshaugen og nr. 64-02 

Hønefoss sentrum. Begge disse planene regulerer kjørevei et stykke inn mot Lagesens gate 10 

og 12.  

 

I dispensasjonssøknaden argumenterer ansvarlig søker for at tiltaket bygger opp under 

kommunens egne intensjoner for ivaretakelse av byhistorie. Boligene er blant de eldste 

gjenstående boligene i Hønefoss, og eiendommene inngår i Ringerike kommunes foreslåtte 

verneområde nr. 8 Nordsida/Blyberghaugen. Videre skriver ansvarlig søker at bygningene har 

et betydelig oppgraderingsbehov, og tiltak er nødvendig for å hindre forfall. Prosjektet vil gi 
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moderne, sentrumsnære boliger disponert av Ringerike kommune. Ansvarlig søker skriver også 

at reguleringsplan 09-04 er nær 30 år gammel, og må sees på som lite relevant for en fremtidig 

utvikling av området.  

 

Som ulemper ved å gi dispensasjon peker ansvarlig søker på at oppgraderingen må antas å øke 

bygningenes verdi, og dette kan gi større kostnader dersom man på et senere tidspunkt velger å 

utvide Lagesens gate som regulert i Blyberghaugen 09-04. 

 

Innvilget rammetillatelse – 16/2904-15: 

Kommunen innvilget søknad om rammetillatelse for istandsetting/tilbakføring av bygninger i 

delegasjonssak nr. 271/17, datert 01.06.2017. 

 

Det ble fattet vedtak hvor man ga dispensasjon fra kjøreveg og arealformål veg i 

reguleringsplanene Blyberghaugen 09-04 og Hønefoss sentrum 64-02, med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2. Søknaden om rammetillatelse ble godkjent i henhold til plan- og 

bygningslovens § 21-2 5. ledd. Det ble stilt vilkår om at råd gitt av Buskerud fylkeskommune i 

brev datert 01.01.2017 tas til følge. 

 

I kommunens vedtak er følgende beskrivelse av tiltaket: 

«I følgeskriv datert 30.04.2017 skriver ansvarlig søker blant annet: 

«Lagesens gate 10 og 12 ligger på nordsiden av fossen i Hønefoss sentrum i et område kalt 

Blyberghaugen. Dette området er et av de eldste boligområdene i Hønefoss og ble bebygd i 

forbindelse med sagbruksdriften i Hønefoss på slutten av 1700 tallet. Lagesens gate 10 og 12 

inngår i Ringerike kommunes foreslåtte verneområde nr 8. Nordsida/Blyberghaugen. Begge 

bolighusene er vurdert å ha middels verneverdi i kommunens kulturminneregistrering. 

Buskerud Fylkeskommune har også vurdert at uthuset i Lagesensgate 10 har verneverdi. 

Bygningene i Lagesens gate 10 og 12 har vært bygget på- og om flere ganger, og har nå også 

betydelige bygningsmessige skader. Prosjektet tar sikte på å tilbakeføre bygningsmassen til en 

form og et utrykk som ligger nærmere de opprinnelige bygningene. Samtidig løftes 

bygningene opp mot dagens tekniske nivå.» 

Det er av tiltakshaver utarbeidet en grundig redegjørelse for tiltakene som er planlagt 

gjennomført, se vedlegg Q-1 og Q-2. 

 

På situasjonsplan «etter restaurering» datert 03.02.2017 er det vist oversikt over bygning og 

bygningsdeler som fjernes. 

Slik vi forstår det er bygningen i utgangspunktet oppført i laftet tømmer. Begge husene 

trenger i følge beskrivelse (vedlegg Q) ny grunnmur/fundamentering, noe som skal løses ved 

at bygningene heises/plukkes ned og flyttes vekk fra eksisterende mur og fundamentering 

mens ny plate på mark bygges som ny fundamentering og byggene heises tilbake på samme 

plass som tidligere. 

 

En rehabilitering ville i utgangspunktet ikke kreve dispensasjon fra formål i plan, men siden 

bygningen fjernes i sin helhet og bygges opp på nytt, mener vi på byggesaksavdelingen at 

krav om dispensasjon utløses.» 

 

Klage fra Statens vegvesen – 16/2904-16: 

Statens vegvesen skriver i klagen, datert 21.06.2017, at de synes det er positivt at gamle 

bygninger blir bevart, men påklager vedtaket da «Lagesensgate 10 og 12 ligger i område som 

er regulert til kjøreveg og fortau i reguleringsplan Blyberghaugen 64-02. Det er viktig med 
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gjennomgående fortau. Lagesensgate 10 og 12 ligger tett inntil reguleringsplanen Hønefoss 

sentrum 09-04 som regulerer en avlastningsveg /sentrumstangent for sentrum. Husene vil 

vanskeliggjøre gjennomføring av avlastningsveg slik som den ligger i reguleringsplanen i 

dag. 

Det er igangsatt et arbeide med områderegulering for Hønefoss hvor trafikkplanen har en 

sentral del. Inntil områdeplanen er ferdig vil vi råde Ringerike kommune til å avvente 

istandsetting av Lagesens gate 10 og 12.» 

 

Ansvarlig søkers kommentar til klagen – 16/2904-20: 

SG arkitektur AS (ansvarlig søker) har i brev datert 09.08.2017, kommentert klagen fra 

Statens vegvesen. SG Arkitektur AS skriver at Blyberghaugen som område har stor verneverdi 

for Hønefoss og at boligene i Lagesens gate 10 og 12 er viktige for å bevare byens videre 

utvikling. Videre skriver de at veien i reguleringsplanene, heretter kalt vesttangenten, vil 

komme i konflikt med andre nylig oppførte bygninger og nylig godkjente reguleringsplaner i 

Hønengaten, slik at denne uansett ikke kan bygges som forutsatt i reguleringsplan nr. 9-04. 

 

Videre skriver ansvarlig søker at områdereguleringen i Hønefoss hadde som hovedpoeng å 

avregulere vesttangenten, og at den regulerte veien vil kunne komme i konflikt med adkomst til 

stasjonsområde i forbindelse med Ringeriksbanen.  

 

Avslutningsvis skriver ansvarlig søker at boligene i Lagesens gate 10 og 12 ligger der i dag, 

men at nr. 12 vil bli lavere etter tiltaket, og at tiltakshaver kunne valgt å pusse opp boligene i 

stor grad uten at dette hadde blitt et søknadspliktig tiltak. Valgt grad av 

oppussing/oppgradering, sikrer boligene og området for fremtiden. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommene er omfattet av flere forskjellige gjeldende reguleringsplaner. Hele eindommen er 

også innenfor planområdet til reguleringsplan nr. 431 – Områderegulering Hønefoss. Denne 

områdeplanen er ikke vedtatt. 

 

Reguleringsplan 64-02 dekker deler av gnr/bnr 317/343. Planen ble vedtatt 02.02.1974 og 

avsetter noe av eiendom 317/343 til veg. Boligen i Lagesens gate 10 ligger delvis på området 

plan nr. 64-02 avsetter til veg. 

 

Reguleringsplan 9-04 Blyberghaugen regulerer veitraseen i Lagesens gate, og berører deler av 

Lagesens gate 10 og 12. Planen ble vedtatt 22.02.1990. Boligene både i Lagesens gate 10 og 

12 ligger delvis på området som plan nr. 9-04 avsetter til kjøreveg. 

 

Resten av eiendommen er dekket av plan nr. 7 Hønefoss. Denne planen regulerer eiendommen 

til boliger, og legger ingen spesielle begrensninger på bruken av eiendommen som er relevante i 

denne klagesaken.  

 

 

 

Juridiske forhold  

Rammetillatelsen utgjør et enkeltvedtak, og kan dermed påklages av «en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken». Statens vegvesen var ikke part i saken, men da klagen er 

begrunnet i at den kan vanskeliggjøre en god veiløsning i Hønefoss, og det er regulert en vei 

over eiendommen, er det klart at Statens vegvesen har «rettslig klageinteresse».  



- 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er behandlet som delegert vedtak nr. 271/17, saksnummer 16/2904-15, datert 

01.06.2017. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom man på et senere tidspunkt vedtar å ekspropriere deler av eiendommene for å utvide 

veien i Lagesens gate, kan høyere standard på boligene i Lagesens gate 10 og 12 føre til økte 

kostnader til erstatning. Planen som regulerer utvidelsen av Lagesens gate ble vedtatt i 1990, 

og det er enda ikke foretatt noen konkrete skritt for å realisere veiutvidelsen i 

reguleringsplanen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Naboer ble varslet før rammesøknaden ble sendt Ringerike kommune, og Statens vegvesen fikk 

kopi av kommunens vedtak. Rådmannen kan ikke se at det er ytterligere behov for høringer 

eller lignende for behandlingen av vegvesenets klage. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse for 

rehabilitering av Lagesens gate 10 og 12 med tilhørende dispensasjonssøknad, kommunens 

godkjennelse av tiltaket i vedtak med delegasjonssaksnummer 271/17, klage fra Statens 

Vegvesen, SG Arkitektur AS sitt tilsvar til klagen og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Saken utsettes for befaring 

 

Alternativ 2 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse for 

rehabilitering av Lagesens gate 10 og 12 med tilhørende dispensasjonssøknad, kommunens 

godkjennelse av tiltaket i vedtak med delegasjonssaksnummer 271/17, klage fra Statens 

Vegvesen, SG Arkitektur AS sitt tilsvar til klagen og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Etter en samlet vurdering finner Hovedkomiteen at klagen bør tas til følge. Vedtak av 

01.06.2017 omgjøres, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd. 

2. Hovedkomiteen avslår søknad om dispensasjon og rammetillatelse. 

3. Vedtaket kan påklages. Rådmannen delegeres ansvaret for å sende ut en nærmere 

orientering om klageadgang. 

 

Begrunnelse: 

Hovedkomiteen kan velge å legge avgjørende vekt på at man ønsker å avklare 

trafikksituasjonen i Hønefoss gjennom ny byplan før man gir tillatelse til tiltak som potensielt 

kan vanskeliggjøre eller fordyre en ny veiløsning. Hovedkomiteen kan mene at de vanskelige 

trafikkforholdene gjør at vilkårene for å innvilge dispensasjon etter pbl. § 19-2 ikke er oppfylt. 

 

Prinsipielle avklaringer 

I sin nabomerknad/innspill har Jan Solberg på vegne av Hammerbrogaten 9A og B AS 

bemerket at hans reguleringsplan for Nordre Park Boligsameie ble stoppet som følge av 

innsigelser fra Statens Vegvesen. Solberg ber videre om at «alle oppsittere i området 

likebehandles iht gjeldende plan». 



- 

 

Rådmannen bemerker at reguleringsplan for Nordre Park Boligsameie er et mye større 

prosjekt, som blant annet innebærer bygging av to boligblokker med inntil 44 nye leiligheter. 

Dette vil føre til en stor økning i trafikkbelastningen i området, og stiller helt andre krav til 

vurdering av samferdselsløsninger og lignende enn hva rådmannen mener det er naturlig å 

kreve for rehabiliteringsarbeidene i Lagesens gate 10 og 12. Videre er det tre boenheter i 

Lagesens gate 10 og 12 også i dag. Rehabiliteringen vil ikke føre til flere boenheter, og tiltaket 

medfører ingen økt trafikkbelastning i området, utover hva som er tillatt i dag. Rådmannen 

mener dermed at reguleringsplanarbeidet for Nordre Park Boligsameie ikke er sammenlignbart 

med byggesaken i Lagesens gate 10 og 12.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at vedtaket i delegasjonssak 271/17 er riktig og skal opprettholdes. 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon fra planformålet er til stede, jf. pbl. § 19-2. 

 

Rådmannen erkjenner at trafikksituasjonen i Hønefoss er vanskelig, og at det er viktig at man 

ikke godkjenner tiltak som fører til at det blir vesentlig vanskeligere å få på plass en god 

løsning på problemet. Det er imidlertid ikke lagt ned midlertidig forbud mot tiltak i området, jf. 

pbl. § 13-1, og man kan derfor ikke sette ethvert tiltak på vent til ny områdeplan foreligger. 

 

I denne saken er det snakk om rehabilitering av allerede eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen 

er vurdert til å ha middels verneverdi. Noe bebyggelse vil rives, slik at total BYA vil bli mindre 

etter tiltaket. Dagens bebyggelse er i svært dårlig forfatning, og en rehabilitering er dermed 

avgjørende for å bevare bygningene og hindre ytterligere forfall.  

 

Rådmannen ser det som svært positivt at bygningene i Lagesens gate 10 og 12 settes i stand og 

tilbakeføres til sitt opprinnelige utseende. Boligene ligger i et av de eldste boligområdene i 

Hønefoss, kalt Blyberghaugen, som ble bebygd og bebodd av sagbruksarbeidere i forbindelse 

med sagbruksdriften i Hønefoss på slutten av 1700-tallet. Huset i Lagesens gate 10 er antatt 

bygd rundt 1800 i følge kulturminneregistreringen, men huset kan ha en enda eldre 

tømmerkjerne. Bolighuset i Lagesens gate 12 ble trolig oppført på slutten av 1800-tallet. 

Nesten alle husene på Blyberghaugen har fått til- og påbygg gjennom årene, slik at det er svært 

få eksempler igjen på hvordan den opprinnelige bebyggelsen så ut. Rådmannen ser det derfor 

som svært positivt at Ringerike boligstiftelse ønsker å tilbakeføre bygningene til opprinnelig 

utseende. Dette vil være et viktig bidrag til ivaretakelsen av byens historie.  

 

Videre har rådmannen lagt vekt på at Ringerike Boligstiftelse kunne gjort en ganske 

omfattende oppussing av bygningene uten å søke. Vanlig innvendig oppussing er ikke 

søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det er først når endringen eller reparasjonen blir 

«vesentlig» at søknadsplikten utløses, jf. pbl. § 20.1 bokstav b. Inngrep i den bærende 

konstruksjonen eller andre konstruksjoner av vesentlig betydning for sikkerheten vil normalt 

utløse søknadsplikt. Dette betyr at Ringerike Boligstiftelse kunne foretatt en ordinær 

oppussing, hvor de for eksempel skiftet alle overflater innvendig, uten å søke. De ville 

imidlertid ikke hatt muligheten til å støpe nytt fundament og bytte ut råtne bjelker i 

konstruksjonen. Resultatet ville dermed blitt en oppussing som ville gitt dårligere sikkerhet for 

beboerne av eiendommen, og mindre mulighet til å ivareta den gamle boligbebyggelsen.  

 

Arbeidene Ringerike Boligstiftelse ønsker å utføre er imidlertid så omfattende at 

søknadsplikten utløses. Da de demonterer hele bygningene, støper ny plate og setter det opp 
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igjen, har kommunen også vurdert det til å være nødvendig med dispensasjon fra planformålet. 

Rådmannen ser det som svært uheldig dersom Ringerike Boligstiftelse skal få avslag på å 

utføre arbeidet på en måte som sikrer en best mulig gjennomføring av prosjektet. Dersom 

klagen til Statens vegvesen tas til følge, og søknaden om rammetillatelse avslås, sitter 

Ringerike Boligstiftelse igjen med to valg: enten kan de gjøre en mindre omfattende oppussing 

som ikke utløser søknadsplikten, eller så kan de la byggene stå som de er i påvente av ny 

byplan og eventuelt søke på nytt når denne foreligger. 

 

Dersom man velger bare å utføre oppussingsarbeider som ikke utløser søknadsplikt, vil man 

ikke kunne gjennomføre de store bygningstekniske rehabiliteringsarbeidene som planlegges.  

Dette vil kunne føre til at man ikke får en like god fundamentering av byggene eller at man ikke 

kan utbedre takkonstruksjoner som planlagt. Selv om en slik enklere oppussing vil kunne gi 

bygningene et penere inntrykk, så gir det ikke de samme mulighetene til å ivareta selve 

bygningskonstruksjonene. Rådmannen synes ikke en slik løsning er tilfredsstillende ut fra et 

ønske om å ivareta byggene som et viktig eksempel på den gamle boligbebyggelsen fra 

sagbrukstida.  

 

Å la byggene stå som de er i påvente av ny byplan, vil føre til ytterligere forfall i minst to år 

fremover, og dermed fare for at en senere rehabilitering blir både dyrere og vanskeligere å 

gjennomføre. Rådmannen kan ikke se at det er en aktuell eller tilfredsstillende løsning.  

 

Rådmannen legger dermed avgjørende vekt på at det er paradoksalt om den beste løsningen for 

ivaretakelsen av bebyggelsen i Lagesens gate 10 og 12 skal hindres av reguleringsmessige 

forhold, når en dårligere løsning kunne vært gjennomført uten søknadsplikt/dispensasjon fra 

reguleringsplanen, jf. henholdsvis pbl. § 20-5 og §§ 31-2 jf. 19-2. 

 

Tiltakets omfang utløste krav om dispensasjon fra arealformål veg, som er regulert over deler 

av Lagesens gate 10 og 12, jf. pbl. § 31-2 og 19-2. 

 

Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at reguleringsplanene som regulerer vei over deler av 

eiendommene, plan nr. 9-04 og 64-02, er gamle. Plan nr. 9-04 er fra 1990, og plan nr. 64-02 er 

fra 1974. Etter pbl. § 16-2 har kommunestyret en frist på 10 år etter at planen er kunngjort på 

å fatte vedtak om ekspropriasjon i medhold av reguleringsplan. Dette betyr at kommunestyret 

ikke har noen hjemmel i gjeldende reguleringsplaner til å ekspropriere deler av eiendommene til 

veiformål. Det fremstår urimelig om en ikke-gjennomført regulerinsplan skal stenge for 

rehabilitereingen. Når gjeldende plan heller ikke gir kommunen hjemmel til å fatte vedtak om 

ekspropriasjon er dette etter rådmannens vurdering et tungtveiende argument for å 

opprettholde vedtaket om dispensasjon fra planformålet. Riktignok gir oreigningslova andre 

mulige ekspropriasjonshjemler, men det er ingen tradisjon for å benytte seg av disse i Ringerike 

kommune. 

 

Videre ligger det allerede boliger på samme sted i dag. Det betyr at selv om man vedtar ny 

reguleringsplan som regulerer deler av eiendommene til vei, kan man ikke gjennomføre planen 

uten å ekspropriere, eller på annen måte overta, eiendommene. Eksisterende bebyggelse ligger 

altså allerede som et hinder for en eventuell vei, og selv om en eventuell fremtidig 

ekspropriasjon kan bli dyrere som følge av økt standard på bygningene, finner ikke rådmannen 

dette å være et tilstrekkelig tungtveiende argument til å nekte dispensasjon. Rådmannen 

henviser igjen til at det ikke er lagt ned midlertidig forbud mot tiltaket i området, og mener på 

bakgrunn av dette at man ikke har tilstrekkelig tungtveiende grunnlag for å avslå søknad om 
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dispensasjon og rammetillatelse med begrunnelse at det vil gjøre det dyrere å få realisert en 

eventuell fremtidig veiløsning. Da det allerede er boliger der i dag, vil tiltaket heller ikke 

medføre noen økt belastning på trafikksituasjonen i området.  

 

For øvrig henviser rådmannen til begrunnelsen for dispensasjon i kommunens vedtak om 

rammetillatelse (16/2904-15). Rådmannen kan ikke se at Statens Vegvesens klage inneholder 

momenter som tilsier at kommunens vedtak bør omgjøres. HMA anbefales å ikke ta klagen til 

følge, men å opprettholde vedtaket i delegasjonssak 271/17 og å sende saken til Fylkesmannen 

i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Vedlegg 

- Oversikt over reguleringsplaner på eiendommen 

- Reguleringsplan 9-04 Blyberghaugen 

- Reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum 

- Utnsnitt av 64-02 med markering 

- Vedtak med delegasjonssaksnummer 271/17 

- Følgeskriv rammesøknad 

- Situasjonskart eksisterende 

- Situasjonskart nytt 

- Situasjonsplan 

- Perspektiv 

- Boliger fasader 

- Boliger snitt 

- Uthus fasader og snitt 

- Utedo fasader og snitt 

- Bod plan og fasader 

- Beskrivelse av bygningsdeler 10.01.17 

- Antikvarisk istandsetting dokumentasjon 

- Dispensasjonssøknad 

- Merknad til nabovarsel – Hammersbrogate 9A og B AS 

- Klage fra Statens vegvesen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Rammetillatelse 
etter plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd 

 
ISTANDSETTING/TILBAKEFØRING AV BYGNINGER 

GNR/BNR 317/341 OG 343 - LAGESENS GATE 10 OG 12 
 

Det vises til søknad om rammetillatelse mottatt 06.05.2016 og tilleggsdokumentasjon 
mottatt 09.05.2017 (søknad om dispensasjon) og tilleggsdokumentasjon mottatt 
29.05.2017, (avstandserklæringer samt tilbakemelding vedrørende nabovarsling av 
dispensasjonssøknad). 

Søknaden er innsendt som en to-trinns søknad og gjelder:               

Tiltakshaver – Ringerike Boligstiftelse ønsker å tilbakeføre og sette i stand boliger, 
uthus og utedo i Lagesensgate 10 gnr/bnr 317/341 og Lagesensgate 12 gnr/bnr 
317/343. 

 

Bygningsspesifikasjoner i følge søknaden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

BYA etter 

ombygging 

(bebygd areal) 

Lagesens 

gate 10 

55 

m² 

Lagesens 

gate 12 

86 

m² 

Utedoer 15.5
m² 

Uthus 22.5
m² 

Sum 179

m² 

BRA(bruks areal) 

 Bolig Annet I alt 

Lagesens 

gate 10 

Ca.50m² m² m² 

Lagesens 
gate 12 

Ca.76m² m² m² 

Utedoer  Ca.13m²  

Uthus  Ca19m²  

Sum m² m² m² 

Antall Bruksenheter 

  Bolig Annet I alt 

Lagesensgate 

10 

1 

stk. 

0 1stk. 

Lagesensgate 
12 

2 
stk. 

0 2 
stk. 
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Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 7 «Hønefoss» 
vedtatt 18. 02.1956. 
Dette er en plan av eldre dato som enhver tids gjeldende kommuneplanbestemmelser 
skal gjelde foran tilsvarende bestemmelser i planen. 
Arealformål: Boligformål - Nåværende 
Maks utnyttingsgrad: 25 %. 
 
Deler av eiendommen ligger innenfor reguleringsplan 09-04 «Blyberghaugen» vedtatt 
21. 03.1990. 
Arealformål: Kjøreveg 
 
I tillegg ligger deler av eiendommen innenfor reguleringsplan 64-02 Hønefoss 
Sentrum. 
Arealformål: veg 
 
Tiltaket: 
I følgeskriv datert 30.04.2017 skriver ansvarlig søker blant annet: 
«Lagesens gate 10 og 12 ligger på nordsiden av fossen i Hønefoss sentrum i et 
område kalt Blyberghaugen. Dette området er et av de eldste boligområdene i 
Hønefoss og ble bebygd i forbindelse med sagbruksdriften i Hønefoss på slutten av 
1700 tallet. Lagesens gate 10 og 12 inngår i Ringerike kommunes foreslåtte 
verneområde nr 8. Nordsida/Blyberghaugen. Begge bolighusene er vurdert å ha 
middels verneverdi i kommunens kulturminneregistrering. Buskerud Fylkeskommune 
har også vurdert at uthuset i Lagesensgate 10 har verneverdi. 
Bygningene i Lagesens gate 10 og 12 har vært bygget på- og om flere ganger, og har 
nå også betydelige bygningsmessige skader. Prosjektet tar sikte på å tilbakeføre 
bygningsmassen til en form og et utrykk som ligger nærmere de opprinnelige 
bygningene. Samtidig løftes bygningene opp mot dagens tekniske nivå.» 
Det er av tiltakshaver utarbeidet en grundig redegjørelse for tiltakene som er planlagt 
gjennomført, se vedlegg Q-1 og Q-2. 
 
På situasjonsplan «etter restaurering» dater 03.02.2017 er det vist oversikt over 
bygning og bygningsdeler som fjernes. 
Slik vi forstår det er bygningen i utgangspunktet oppført i lafter tømmer. Begge 
husene trenger i følge beskrivelse (vedlegg Q) ny grunnmur/fundamentering, noe 
som skal løses ved at bygningene heises/ plukkes ned og flyttes vekk fra 
eksisterende mur og fundamentering mens ny plate på mark bygges som ny 
fundamentering og byggene heises tilbake på samme plass som tidligere. 
 
En rehabilitering ville i utgangspunktet ikke kreve dispensasjon fra formål i plan, men 
siden bygningen fjernes i sin helhet og bygges opp på nytt, mener vi på 
byggesaksavdelingen at krav om dispensasjon utløses.  
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Dispensasjoner: 

Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
§ 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike 
disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og 
beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd. Det vil 
normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen 
det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

 
Det er søkt om dispensasjon fra arealformål kjøreveg og arealformål veg i 
reguleringsplanene Blyberhaugen 09-04 og Hønefoss sentrum 64-02. 

 

Ansvarlig søker begrunner søknad om dispensasjon med blant annet: 

 
«Fordeler ved å gi dispensasjon: 
Lagesensgate 10-12 ligger på Blyberghaugen, som har spilt en stor rolle i utviklingen 
av Hønefoss som by. Det gamle arbeiderstrøket som ble etablert mot slutten av 1700- 
tallet er en viktig del av historien rundt fossen og nordsiden av Hønefoss. Områdets 
historie har hatt betydelig fokus de siste årene, og er blant annet beskrevet av Trond 
Hilton i hefte utgitt i 2015. Lagesensgate 10 og 12 inngår i Ringerike kommunes 
foreslåtte verneområde nr.8 Nordsida/Blyberghaugen. Det er også registrert som 
byområde med nasjonal kulturminneinteresse (ref. sak 09/38-69). 
Vår vurdering er at det omsøkte tiltaket bygger opp under kommunens egen 
intensjoner for området. Det planlegges en tilbakeføring av bygningenes form og 
volum som vil bidra til å få frem områdets opprinnelige karakter. 
Vi vil også påpeke at bygningen har et betydelig oppgraderingsbehov, tiltak er 
nødvendig for å hindre forfall. Prosjektet vil også gi moderne, sentrumsnære boliger 
disponert av Ringerike kommune. 
Her må det også påpekes at reguleringsplanen Blyberghaugen 09-04 er nær 30 år 
gammel og derfor må ses på som lite relevant for en fremtidig utvikling av området. 
 
Ulemper ved å gi dispensasjon: 
Oppgradering av Lagesensgate 10 og 12 må antas å øke bygningenes verdi, og dette 
kan gi større kostnader dersom man på et senere tidspunkt velger å utvide Lagesens 
gate som regulert i Blyberghaugen 09-04. 
Etter vår vurdering må fordelene ved å gi dispensasjon i dette tilfellet være vesentlig 
større enn ulempene.» 

 

Vi finner i dette spesielle tilfellet å kunne gi dispensasjon blant annet fordi tiltakshaver 
for eksempel trolig kunne ha rehabilitert disse boligene for store beløp uten en gang 
at det ville ha vært søknadspliktig og slik sett kunne en erstatning ved en fremtidig 
vegutbygging ha vært tilnærmet like stor som det den kan bli etter denne omsøkte 
rehabiliteringen.  

Bygningene er av beskjeden størrelse, bygningen i Lagesensgate 10 har et bebygd 
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areal på 55m², (bygningen ligger så vidt det er innenfor planområdet 64-02 der 
«Vesttangenten» er vist.   

Bygningen i Lagesensgate 12 får et BRA på ca.76 m² etter at 2.etasje er fjernet. 
Begge byggene har til sammen et areal som tilsvarer en forholdsvis liten enebolig. 

Videre ser vi positivt på at det verneverdige aspektet på dette vis blir ivaretatt, og 
viser til opplysningene om at bygningene i den forestående prosessen er flyttbare.  

Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for 
dispensasjon i pbl § 19-2 er oppfylt og dispensasjon fra formål kjøreveg og veg kan 
gis. 

 
Annen myndighet: 
Tiltakshaver har sendt forslag til tiltak til Buskerud Fylkeskommune for vurdering. 

Buskerud Fylkeskommune ser på tiltaket som svært positivt jf. brev datert 
19.01.2017. (vedlegg I-2). 

I tilbakemeldingen har Fylkeskommunen kommet med noen råd som de ber om at tas 
til følge. Rådene gjelder blant annet etablering av trappetrinn til ikke funksjonell dør til 
Lagesens gate 12 og at det etableres gangvei eller hellegang og trappetrinn til ikke 
funksjonell dør i Lagesens gate 10. 

 
Fylkeskommunens, generelle innspill til de planlagte tiltakene  
 «Det er generelt svært positivt at man tar vare på så mange bygningsdeler 
som mulig, restaurerer disse der det er aktuelt, og ellers kun bytter ut skadde 
enkeltdeler. Vi vil ikke motsette oss at originale og eldre bygningsdeler skiftes ut 
grunnet skader og råte, men vi anbefaler at disse bør være gode kopier av de 
opprinnelige.  
 Vi vil ikke motsette oss at det legges nytt panel på bolighusene, men 
presiserer at dette bør være stående panel med høvlet overflate, av samme type som 
det opprinnelige. Vi anbefaler at det brukes diffusjonsåpen maling».  

 
Nabovarsling: 
Naboer forutsettes å være varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 21-3.  
 
Det er kommet et innspill/merknad datert 6.04.2017 til tiltaket fra Hammerbrogaten 9A 
og BAS hvor det står: 
«Jeg har mottatt nabovarsel for rehabilitering av Lagesens gate 10-12, Hønefoss. 
Som plangrunnlag er angitt «arealdel av kommuneplan 2007-2019». 
Men det fremstår underlig all den stund mitt forslag til regulering av eiendommen, 
plan 0605-395 «Detaljregulering av Nordre Park boligsameie» ble stoppet av 
innsigelser fra Statens vegvesen med hjemmel i reguleringsplan « Kvartal 51a) av 
1978. Disse planene viser at «vesttangenten vil gå tvers gjennom eiendommen 
Lagesensgate 10 -12 og min eiendom Lagesensgate 3 (gnr317 bnr 331) 
For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at jeg ikke har noen innvendinger mot at 
denne eiendommen rehabiliteres. Hele området trenger oppgradering og 
rehabilitering. 
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Jeg regner med at Ringerike Boligstiftelse har avklart med statens vegvesen og 
Ringerike kommune at Vesttangenten over dette området ikke er aktuell lenger før en 
omfattende og kostbar rehabilitering av Lagesens gate 10-12 iverksettes. 
Hvis så er tilfelle, vil jeg be om at Ringerike kommune ber Statens vegvesen trekke 
sine innsigelser til mitt planforslag og ta opp min plan til annen gangs behandling. 
Jeg ber også om å få mer informasjon om hva Ringerike kommune mener er 
gjeldende planstatus for området, og at alle oppsittere i området likebehandles iht. 
gjeldende plan.» 
 
Ansvarlig søker har kommentert innspillet i følgeskriv datert 30.04.2017 hvor han 
skriver blant annet:  
«Det har kommet ett innspill. Hammerbrogaten 9A og B AS stiller seg i prinsippet 
positive til tiltaket, men stiller spørsmål til forhold knyttet til den mulige veiløsningen 
Vesttangenten. Dette med bakgrunn i at planforslag for plan 0605-395 
«Detaljregulering av Nordre Park boligsameie» ble stoppet av innsigelser fra Statens 
vegvesen.» 
Vi er godt kjent med problematikken knyttet til Vesttangenten, og at denne har vært til 
hinder for flere prosjekter. Vi mener imidlertid at en mulig fremtidig avlastningsveg 
ikke kan være til hinder for ivaretakelse av eksisterende bygningsmasse. 
Lagesensgate 10-12 er i svært dårlig forfatning, og er samtidig kulturhistorisk viktige 
bygg i Hønefoss. Vi mener derfor at tiltaket må tillates.» 
 
 
Ringerike kommunes vurdering: 
Det at «arealdel av kommuneplan 2007-2019» var angitt som plangrunnlaget i 
nabovarslingen kan bero på at tiltakshaver/ansvarlig søker i utgangspunktet har 
vurdert dette som en ordinær rehabilitering som vanligvis ikke krever dispensasjon. 
Det skal heller ikke oppføres ny bebyggelse på eiendommen og tiltaket fører heller 
ikke til bruksendring.  Det kan være at det er vist til kommuneplanen fordi den delvis 
kan overstyrer forhold i reguleringsplan nr. 7 og 09-04 som gjelder for største delen 
av eiendommen. 
 
Etter at søknaden ble mottatt, ble det 02.05.17 gitt tilbakemelding til ansvarlig søker 
om at selv om tiltaket anses å være en rehabilitering så vil det å heise/plukke ned 
byggene være i grenseland til å bygge noe helt «nytt», og vi på byggesak fant det 
nødvendig at det måtte behandles dispensasjon fra formål kjøreveg og veg i 
reguleringsplanene «Blyberhaugen» 09-04 og «Hønefoss sentrum» 64-02 for at 
tiltaket skulle kunne godkjennes. 

Denne søknad om dispensasjon er ikke nabovarslet til Statens vegvesen, og vi har 
ikke ansett det som nødvendig å kreve at de varsles da vegvesenet ikke er grunneier 
til naboeiendommene, og fordi bygningene som skal rehabiliteres, står der i dag.  

Statens vegvesen vil få oversendt kopi av vedtaket og kan påklage vedtaket dersom 
vegvesenet eksempelvis skulle mener tiltaket skulle gi så stor økt ulempe for fremtidig 
utbygging at det ikke bør tillates gjennomført. 

Alle søknader får individuell behandling og vår vurdering i denne saken som 
omhandler svært beskjeden bebyggelse og som berører blant annet «vesttangenten» 
så vidt, er at vi finner å kunne godkjenne søknaden.  

Vi kan ikke se at det vil være naturlig å sammenligne dette tiltaket med plansaken 
som Statens vegvesens innsigelse har stanset, da dette tiltaket har et svært 
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begrenset omfang (areal til bolig ca. 140m²) og ikke fører til økt bebyggelse eller 
bruksendring, mens i plansaken dreier det seg om ny blokkbebyggelse med oppimot 
et 40 talls nye leiligheter med et betydelig større areal. 

En rehabilitering av bygningene kunne vært gjennomført uten at den hadde måtte 
vært omsøkt, slik at en verdiøkning av boligene ville i alle tilfeller kunne været 
gjennomført. Og en eventuell erstatning ved en mulig fremtidig utbygging av 
«vesttangenten» ville kunne blitt den samme om tillatelsen gis eller ikke. 

Dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter i så måte at vi ikke har 
funnet det nødvendig å oversende saken til fylkesmannen for uttalelse.  

Avstandserklæring: 

Det foreligger avstandserklæringer fra naboeiendom Gnr/bnr 317/345 der det gis 
tillatelse til at eksisterende bygg kan restaureres og fortsatt stå inntil nabogrense.  

 

Ansvarsforhold: 
Fagområder i tiltaket som er ansvarsbelagt er vist i gjennomføringsplan datert 
30.04.2017(vedlegg G-2).  
Erklæring om ansvarsrett for ansvarlige foretak må sendes kommunen før arbeidene 
de skal være ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via ansvarlig 
søker. 
Ved innsending av erklæringer om ansvarsrett skal revidert gjennomføringsplan 
vedlegges. 

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i 
Ringerike kommunestyre 20. juni 2013 godkjennes søknad om dispensasjon fra 
kjøreveg og arealformål veg i reguleringsplanene Blyberhaugen 09-04 og Hønefoss 
sentrum 64-02., med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

Søknaden om rammetillatelse godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 21-
2, 5. ledd på følgende betingelser: 
 
1. Følgende tegninger og dokument er lagt til grunn for tillatelsen: 

 

Tegn.nr Navn Mål Dato vedlegg 

 Situasjonsplan 1:500 03.02.2017 D-2 

 Perspektiv   E-1 

 Plan  1:100 06.02.2017 E-2 

 Plan       

S2.1 Snitt, boliger 1:100   06.02.23017 E-3 

S3.1 Fasader, boliger  1:100  06.02.2017 E-4 

S3.3 Fasader, uthus 1:100   06.02.2017 E-5 

S3.2 Fasader/snitt 
utedo 

1:100 06.07.2017 E-6 
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S3.1 Snitt/plan uthus 1:100 23.08.2016 E-7 

Dokument Beskrivelse av bygningene og 
av tiltak  

10.01.2017 Q-1 

Dokument Beskrivelse av forslått tiltak 10.01.2017 Q-2 

 

2. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjon av radon i 
oppholdsrom ikke blir større enn 200 Bq/m3 med mindre det er gjennomført 
radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er 
nødvendig.  

3.  Råd gitt av Buskerud Fylkeskomme i brev datert 01/01.2017 forutsettes tatt til 
følge. 

Arbeidet kan ikke settes i gang før igangsettingstillatelse er gitt. 
 
Ringerike kommune, teknisk tjeneste, som er ledningseier, forlanger generelt at det må 
innsendes rørleggermelding før igangsettingstillatelse gis.  Gravearbeide for vann- og 
avløpsledninger, med tilslutning til offentlige ledninger, tillater teknisk tjeneste ikke 
igangsatt før det foreligger godkjent rørleggermelding.  Vi forutsetter at dere sjekker med 
teknisk tjeneste om rørleggermelding trengs i dette tilfellet.  
 
Gebyr: 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gjeldende 
betalingsreglement. Det beskriver hvordan gebyret beregnes, og er tilgjengelig på 
våre nettsider.  

Beregning gebyr     

Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling     Kr 10 000, - 

Dispensasjon     Kr   8 000, - 

Totalt gebyr å betale   Kr 18 000, - 

 
 
Giro (til tiltakshaver, Ringerike Boligstiftelse, c/o Eiendomsservice AS, 3510 
HØNEFOSS ) ettersendes.  
 
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.  

 
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 
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forvaltningslovens bestemmelser om klagegang. Mer informasjon kan finnes på 
www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 
E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 
Telefon: 40804508 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 
Kopi til: 
Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester v/Anne-Marie Bakkeby 
Ringerike Boligstiftelse, c/o Eiendomsservice AS, 3510 HØNEFOSS 

Statens vegvesen regien sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal 
Hammerbrogaten 9 A og B AS, Fossveien 5, 3510 Hønefoss 

 
 



























Ringerike Boligstiftelse

1

Vedlegg nr. 1

Hønefoss 10.01.17

Lagsensgt. 10 - 12
Vedlegg nr. 1 tar for seg de elementer vi ønsker å ta vare på, ha fokus på i en videre byggeprosess.
Vurderinger opp imot TEK 10 samt nyere vurderinger av denne, er ikke en del av denne rapporten.
Vi har lagt til grunn noen forutset ninger for denne restaureringen , konserveringen av bygningsmassen. , som e r vist i vedlegg nr. 2.

Kommentarer .
De 2 tømmerstuene har fått merke tidens tann.
Generelt dårlig vedlikeholdte boliger og uthus g jør at våre prinsipper bli r utprøvd e.
Tidligere o mbygginger, rehabilitering av boligene er ikke gjort i tråd med opprinnelig byggeskikk.
Liten tomt, vanskelig adkomst vil måtte kreve spesielle tiltak i hele prosessen.
I de nye byggene vil hovedsakelig autentisk m ateriale bli «innpakket».
De to uthusene vil framstå med synlig autentisk materiale.

Sett fra øst, Hellebakken S ett fra sørvest. Indre gårdsrommet Ca. 1875



Ringerike Boligstiftelse
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Eksisterende planløsninger boliger.

Lagesengt. 10

Lagesengt. 12
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Eksisterende uthus.
Uthus.



Ringerike Boligstiftelse

4

Lagesensgate 10 Utførelse
Bygningsdeler Hensikt Tiltak Før Etter
21 Fundamenter Nye fundamenter, plate på mark. Ligger opprinnelig gråstein i muren. Hugge fram stein som i dag ligger innstøpt . Settes

synlig i forskaling .
Delvis innmurt. Resta urere.

Gjenskape gråsteinsmuren
sammen med ri ngmur og
betong plate på mark.

22 Bæresystemer H ar opprinnelig tømmerkasse .
Skal benyttes videre.

Tilbygget mot nord. Ikke tømmer.

Fjerne materialer som ikke er fra tidsepoken.
Demontere tømmerkasse, fjernlagres, for senere
remontering.

Denne delen av bygget vurderes nå konstruksjoner er
synlige og avdekket.

Står rett på bakken i deler
av bygget.

Står rett på bakken i deler
av bygget.

Konservere
Monteres oppe på n y
betong plate på mark sammen
noe forblendet utvendig
gråsteinsmur.

Ikke avklart .
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Bygningsdeler Hensikt Tiltak Før Etter
23 Yttervegg G avel nord, tilbygget. Øvrig ytterkledning er fra ca. 1980

Ivareta åpninger. Eksisterende panel fra tidsepoken blir erstattet med ny
tilsvarende panel.

Ytterdør fra øst flyttes til vestfasade.
Opprettholde dør i fasade mot vei som en del av
uttrykket, dog ikke funksjonell.

Bildet fra 1875 viser dør også mot vest.

Forskjellig type paneler. Restaurering
Ny panel på hele bygget..

Dør fra øst.
Ikke egnet å komme inn fra
øs t. Ny inngang fra vest.

24 Innervegg Panel kledd t ømmer. Fjerne materialer som ikke er fra tidsepoken.
Tømmeroverflater avklares.
Ny t idsriktige overflater med panel

Står rett på bjelkelag i deler
av bygget.

Påforinger med tidsriktig
panel.

25 Dekker Deler av bygget har en mindre krypkjeller.
Forøvrig ligger mesteparten rett på bakken.
Vanskelig å ta vare på. Fjernes

Ny betongplate plate på mark.
Oppforet tregulv.

Delvis trebjelkelag. Er
til dekket med gulvbelegg.
Råte.

Ny betong plate på mark.

26 Yttertak,
takkonstruksjon

Opprinnelig konstruksjon ivaretas og sement stein erstattes med tegl stein. Beholde konstruksjonen , inkl. undergurt, i sin helhet.
Må utbe dres etter nye laster, snømengder etc. Dagens
løsning ikke god nok.

Sementstein fjernes. Restaurering.
Takbjelker skjøtes ut.
Gesims tilpasses uttrykket.
Det benytter teglstein fra
tidsepoken om dette lar seg
framskaffe.
Ny teglstein monteres.
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Bygningsdeler Hensikt Tiltak Før Etter
29 Pipe Bygget har og får ny pipe. Kalkpusset teglstein. Ny pipe. I dag en pusset lecapipe

over tak. Kalkpusset i 1.
etg. Ikke pusset på loftet.

Restaurering .
K alkpusset innvendig. Inkl
brann mur. Synlig tegl
utvendig over tak. Samme
uttrykk som opprinnelig.

71 Bearbeiding terreng Dagens terreng er som det alltid har vært. Kanskje mindre justering sett i forhold til adkomst,
universal utforming.

I dag en gjengrodd grus og
grassbakke.

Restaurering.
Grus , grass.

72 Steinmur Eksisterende utvendig steinmur som beholdes. Trenger litt utbedring. Noen blokker har glidd litt ut. Stablesteinsmur Konservering.
Muren er, blir som forutsatt.
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Lagesensgate 1 0. - uthus. Utførelse
Bygningsdeler Hensikt Tiltak Før Etter
21 Fundamenter Beholde dagens fundament. Steinblokker. Muligens noe steinmur

som vi i dag ikke ser.
Jekke opp uthuset. Nye steinblokker. Står rett på bakken. Restaurere.

Gjenskape gråsteinsmuren.
Stein blokkfundamentene .

22 Bæresystemer Autentisk uthus. Beholde r eksisterende vegg og tak - konstruksjon. Ingen tiltak Står rett på bakken. Konservere og restaurere.
Beholde innvendig bjelkelag, gulv fra
tidsepoken.

23 Yttervegg Beholdes. Ivare ta opprinnelig yttervegg, dører, vinduer. Bytter de med råte. Fra tidepoken. Konservere.
Noe restaurering.
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Bygningsdeler Hensikt Tiltak Før Etter
24 Innervegg Ta vare på opprinnelige konstruksjoner Fjerne materialer som ikke er fra

tidsepoken.
Bind. verk. St år på gulvet. Konservere.

25 Dekker Ivareta plankegulvet, understøttelser. Ta vare på g ulvkonstruksjonen. B ytte
ut pga råte.

Fra tidepoken. Restaurere og konservere.
Konservere gulvkonstruksjon. Ny
underliggende betong plate på mark ,
på deler av arealet.

26 Yttertak, takkonstruksjon Ivaretas. Ivaretas. Fra tidepoken. Konservere.
Teglstein plukkes ned og rengjøres.
Legges tilbake på eksisterende
konstruksjon.

71 Bearbeiding terreng Dagens terreng er som det alltid har vært. Mindre j ustering . I dag en gjengrodd grus og
gre ssbakke.

Restaurering.
Grus, gre ss.
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Lagesensgate 1 2 Utførelse
Bygningsdeler Hensikt Tiltak Før Etter
21 Fundamenter Kjellere fjernes og har ingen istandsettingsfunksjon.

Kjeller gjenfylles.
Ny e fundamenter. Betongmur med prosentstein. Ny e ringmur og betong plate på

mark.

22 Bæresystemer Senke bygget til en etasje. Har opprinnelig tømmerkasse i 1.
etg.

Fjerne materia ler som ikke er fra tidsepoken. Rive
t rappehus og 2. etg.
T ømmeret demonteres, fjer nlagres, for senere
montering.

Tømmerkasse med panel. og
panelt bin d ingsverk.

Restaureres (konserveres)
Tømmerkasse beholdes.

23 Yttervegg Forskjellig panel og påforing er. Sanering av asbest og
material er.
Eksisterende panel fra t idsepoken blir erstattet med ny
tilsvarende panel.

Ytterdør fra øst flyttes til vestfasade.
Opprettholde dør i fasade mot vei som en del av
uttrykket, dog ikke funksjonell.

Bildet fra 1875 viser dør også mo t vest.

Tømmerkasse og panelt
bindingsverk

Dører fra øst bak eternitt
kledning.

Restaurering.
Ny panel på hele bygget

Dører felt blir montert.
Ik ke egnet å komme inn fra øst.

24 Innervegg Fjerne materialer som ik ke er fra tidsepoken
Ta vare på opprinnelige konstruksjoner .

Fjerne materialer som ikke er fra tidsepoken.
Tømmeroverflater avklares.
Tidsriktige overflater med panel .
Nye biningsverksvegger.

Tømmer med faspanel. Ny panel fra tidsepoken.

25 Dekker , bjelkelag. Vanskelig å ta vare på. Ny plate på mark. Oppforet tregulv. Trebjelkelag. N y betong plate på mark.
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Bygningsdeler Hensikt Tiltak Før Etter
26 Yttertak, takkonstruksjon 2. etg påbygget i bindingsverk og takverk i 1930 årene.

Bygget senkes til en etasjes bygg
Rive tak - konstruksjon, 2. etg og trappehus. 2 - to etasjers bygg med knevegger

og takbjelker.
Restaurere .
Ny tak - konstruksjon – o pp på
tømmerkasse , 1 - en etasje
bygning.

29 Pipe Bygget har og får ny pipe. Kalkpusset teglstein. Ny pipe. I dag 1 stk. t eglpipe.
Kalkpusset i 1. etg. Ikke pusset på
loftet?

Restaurering.
K alkpusset innvendig. Inkl
brann mur. Synlig tegl utvendig
over tak. Samme uttrykk som
opprinnelig.

71 Bearbeiding terreng Dagens terreng er som det alltid har vært. J ustering sett i forhold t il adkomst, universal
utforming kan bli vanskelig.

I dag en gjengrodd grus og
grassbakke.

Restaurering.
Grus, grass.
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Lagesensgate 1 2 . Uthus. Utførelse
Bygningsdeler Hensikt Tiltak Før Etter
21 Fundamenter Beholdes. G råstein smur. Enkeltvise steiner. Få fram igjen steinene. Etablere gode

fundamenter. Sunket noe ned i jorden.
Løse steiner. Konservere .

Gjenskape gråsteinsmuren,
steinblokkene.

22 Bæresystemer Beholdes. Autentisk uthus. Fjerne materialer som ikke er fra
tidsepoken.

Trekonstruksjonene s tår på gråstein. Konservere
Rettes noe opp. S tår på gråsteiner
som den alltid har gjort.

23 Yttervegg Ivareta opprinnelig panel.
Ivareta åpninger. Dørene fornyes.

Panelen blir stående som i dag. Bytter
de med råte.
Nye dører fra tidsepoken.
Brannsikringstiltak mot nabohuset.

Reisverk med panel. Konservering.
Brannsikringstiltak mot nabohuset.

24 Innervegg Ta vare på opprinnelige konstruksjoner . Konstruksjonen blir som i dag. Reisverk med kledning 1 - en side. Som i dag.

25 Dekker Ta vare på opprinnelige konstruksjoner . Forsterkes. Trebjelkelag med gulvbord. Konservere.
N oe må restaureres.

26 Yttertak, takkonstruksjon Ta vare på opprinnelige konstruksjoner . Forsterkes. Sperrer. Konservere.
Teglstein plukkes ned og rengjøres.
Legges tilbake på eksisterende
konstruksjon.

28 Trapper Var trapp til loft i bygningen. Fjernet. Etablere ny tilgang til loftet.
«Hønsestige»

Trapp til loft. Trapp til loft.

71 Bearbeiding terreng Dagens terreng er som det alltid har vært. Ingen spesielle. I dag en gjengrodd grus og
grassbakke.

Restaurering. Ny grusbakke.

Arkitekt MNAL Erik Karlsen
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Vedlegg nr. 2
Prinsippet for a ntikvarisk istandsetting. 10.01.17

Vi har gjort vår e vurderinger ut ifra følgend e prinsipper :
Holder ved like framfor å reparere eller foreta utskiftinger.
Benytte tidsriktige, tradisjonelle materiale r og metoder ved vedlikehol d samt
reparasjoner.
Ved forandringer, bedre å tilføye enn å fjerne eldre deler.
Usynlige deler av bygningen er like viktige å ivareta som synlige.
Restaurering. Sette tilbake til en tidligere tilstand.
Konservering. Ta vare på eksisterende tilstand

Vi har nedenfor foreslått tiltak mht. materialvalg, stilart og tekniske løsni nger

Fundamenter.
Nr. 10 må ha nye fundamenter og gulv. Fortrinnsvis plate på mark.
Nr. 12 har grunnmur/ kjeller. Fylle igjen kjeller.
Bodene og uthuset må få nye steinmurer.
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Utvendig arbeider.
Støttemurer for terreng.

Eksisterende mur mot gate blir utbedret. Den er ganske så fin. Blir sett over.

En mur i indre gårdsrom av samme materialer.

Gjerde.
Omkransende stakittgjerde. Gotisk form. Avspisset topp. Enkel form uten unødig dekor.

Kantstein mellom gårdplass og plenområder.
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Tak.
Lagesen sgt. 10. Åstak med sperrebukker. E tterisoleres.

Denne løsningen benyttes. Renner og nedløp i zink.
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La gesengt. 12 .
Sperretak med stol og etteriolering.
Denne løsningen benyttes. Renner og nedløp i zink.
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T ekking med tegl.
Vi har noe takstein igjen på uthusene.
I dag ligger det sementstein på de øvrige takene.

Om vi ikke klarer å skaffe ti l veie gammel type teglstein, vil vi benytte en teglstein av
nyere dato.
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Yttervegg.

Vi har disse løsningene. Tømmeret ser ut til alltid å ha vært panelkledd. Er ikke
sprukket på noe vis.
Tømmeret blir innkledd i ny konstruksjon og vi tror Mølleren var kanskje mere
velholden enn den vanlige mann som ikke kunne kle sitt hus.?
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Lagesensgt. 12.
Dagens tøm mervegg avdekket
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Utvendig panel.

Ut ifra dokumentasjon så er dette
panelentypen som husene ble kled d med.
Panelen på Lagsensgt. 10 sammenlignet
med panelen på Lagesensgt. 12, er noe
smalere. Ca. 5 tommer kontra 4 tommer.
Byggene får lik panel.

Nr. 10

Nr. 12
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Etterisolering.
Dette kan være en løsning vi kan benytte.

Tømmerveggen kles på innsiden.
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Ytterdører , innerdører, vinduer.

Perioden senempire 1835 - 1870 . Forslag til form er vist under.

Ytterdør. Vindu.

Innvendige dører.
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I nnvendig vegger.
Innvendig glattpanel (pløydpanel) er foreslått.
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Listverk.
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Våtrom, kjøkken, ventilasjon.
Naturlig vent ilasjon. Kun avtrekk fra kjøkken og våtrom

.















Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/77556 - 2 21 .06.201 7

Rammetillatelse - gnr. 31 7 bnr. 341 og 343 - Lagesens gate 1 0 og 1 2 -

Ringerike kommune

Vi viser til kopi av vedtak om dispensasjon om rammetillatelse/istandsetting av Lagesens

gate 1 0 og 1 2 mottatt 2. juni d.å. Statens vegvesen synes det er positiv at gamle bygninger

blir bevart.

Statens vegvesen må påklage vedtaket . Lagesensgate 1 0 og 1 2 ligger i område som er

regulert til kjøreveg og fortau i reguleringsplan Blyberghaugen 64 - 02. Det er viktig med

gjennomgående fortau. Lagesensgate 1 0 og 1 2 ligger tett inntil reguleringsplanen Hønefoss

sentrum 09 - 04 som regulerer en avlastningsveg /sentrumstangent for sentrum. Husene vil

vanskeliggjøre gjennomføring av avlastningsveg s lik som den ligger i reguleringsplanen i

dag.

Det er igangsatt et arbeide med områderegulering for Hønefoss hvor trafikkplanen har en

sentral del. Inntil områdeplanen er ferdig vil vi råde Ringerike kommune til å avvente

istandsetting av Lagesens gate 1 0 og 1 2.

Vegavdelingen Buskerud

Med hilsen

Anders Hagerup

seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

senio r ingeniør
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/6400-9   Arkiv: GNR 318/79  

 

 

Takoverbygg 
Gnr/bnr 318/79 - Storgata 17 

 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fasadeendring, til foreløpig 

svar, til søknad om dispensasjon, til endret søknad, til tilsvar vedrørende 

dispensasjonssøknaden, til forespørsel om videre saksgang, til informasjon om videre saksgang 

og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak byggegrensen i plan- og bygningsloven § 29-4 

andre ledd, ikke tilsidesettes i vesentlig grad ved å gi dispensasjon. 

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

bygningsloven § 29-4 andre ledd. 

3. Søknaden om tillatelse til fasadeendring godkjennes i henhold til plan- og 

bygningsloven § 20-1, i prinsippet. 

4. Myndigheten til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

5. Se vedlagt orientering om klageadgang. 

 

  

 

Utskrift sendes til 

Krone Frukt AS, Storgata 17, 3510 HØNEFOSS. 

Sigrid Helle, Hemskogveien 3, 3514 HØNEFOSS. (Hjemmelshaver gnr/bnr 318/78) 

ERGON v/Nils Helle, Sundgaten 6, 3510 HØNEFOSS.  (Hjemmelshaver gnr/bnr 318/136) 

 

Sammendrag 

Det søkes om å bygge et takoverbygg på ca. 21 m² BYA (bebygd areal). Takoverbygget 

plasseres nærmere enn 4 meter til nabogrensen, jfr. plan- og bygningsloven § 29-4. Det er søkt 



- 

om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4. Naboen gnr/bnr 318/78 

samtykker ikke til tiltaket. Nabo gnr/bnr 318/136 er også negativ til tiltaket. 

 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok søknad om fasadeendringer datert 21.12.2016, og endret søknad 

datert 28.02.2017.  Det søkes om å bygge et takoverbygg i det nordvestre hjørnet av bygget på 

første plan. Takoverbygget er ca. 21 m² BYA (bebygd areal), det er ønskelig å plassere 

takoverbygget nærmere 4 meter til nabogrensen. Ettersom avstanden er mindre enn 4 meter 

skrev kommunen et foreløpig brev hvor kommunen etterlyste en avstandserklæring fra naboen.  

 

Kommunen mottok dispensasjonssøknad fra ansvarlig søker datert 22.02.2017. Nabo Sigrid 

Helle hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr 318/78 ønsker ikke å samtykke i plasseringen av 

tiltaket. Nabo Nils Helle hjemmelshaver av eiendom gnr/bnr 318/136 er også negativ til 

tiltaket. Av kommunens kartsystem fremgår det at avstanden mellom det ønskede 

takoverbygget og nabogrensen til Nils Helle er mer enn 4 meter, det er derfor ikke nødvendig 

med en avstandserklæring fra Nils Helle, jfr. plan- og bygningsloven § 29-4. Kommunen 

mottok brev med merknader til tiltaket datert 07.03.2017.  

 

Det er hovedsakelig anført tre momenter i merknadene til tiltaket. For det første fremgår det at 

takoverbygget vil bygges over en ulovlig konstruksjon/ skur. For det andre hevdes det at en 

godkjent dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 vil redusere fremtidig 

mulig utnyttelse av eiendommen gnr/bnr 318/78. For det tredje er det anført at tiltaket bør 

avslås da det ikke er i samsvar med kommunens reguleringsplan og gjeldende lovverk.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 64-02, «Hønefoss 

sentrum» stadfestet av Fylkesmannen i Buskerud 20.12.1976. Eiendom gnr/bnr 318/79 er i 

arealplankartet avsatt som kontor/ forretning og inngår i kvartal 47. 

 

 

Juridiske forhold  

Saken omhandler plassering av tiltak nærmere enn 4 meter til nabogrensen, plan- og 

bygningsloven § 29-4 kommer til anvendelse. 

 

Av plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd følger det at byggverk skal ha en avstand på 

minst 4 meter fra nabogrensen. Det kan gjøres unntak fra avstandskravet dersom det foreligger 

skriftlig samtykke fra naboen eller om det er tale om et frittliggende mindre tiltak jfr. plan- og 

bygningsloven § 29-4 tredje ledd litra b. 

 

Det foreligger ikke skriftlig samtykke fra naboen og det er ikke tale om et frittliggende mindre 

tiltak. Det ønskede tiltaket vurderes å være en varig konstruksjon, unntaket i plan- og 

bygningsloven § 29-4 kommer ikke til anvendelse. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4, jfr. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 



- 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part skal parten tilkjennes dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 

36 første ledd.  

 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Det tas saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene 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. Rådmannen kan heller ikke se at det er behov for innhenting 

tillatelser, samtykke eller uttalelse fra andre.   

  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fasadeendring, til foreløpig 

svar, til søknad om dispensasjon, til endret søknad, til tilsvar vedrørende 

dispensasjonssøknaden, til forespørsel om videre saksgang, til informasjon om videre saksgang 

og til rådmannens saksframlegg: 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fasadeendring, til foreløpig 

svar, til søknad om dispensasjon, til endret søknad, til tilsvar vedrørende 

dispensasjonssøknaden, til forespørsel om videre saksgang, til informasjon om videre saksgang 

og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-

4 tilsidesettes i vesentlig grad. 

2. Søknaden om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 29-4 avslås med henvisning til 

plan- og bygningsloven § 19-2. Søknad om tillatelse til tiltak avslås. 

3. Myndigheten til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se vedlagt orientering om klageadgang. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning ved at saken vil danne 

grunnlag for fremtidig praksis. 



- 

 

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

ut fra likebehandlingsprinsippet.   

 

 

Rådmannens vurdering 

Merknader: 

Ved vurderingen av om plasseringen av tiltaket kan godkjennes anser rådmannen det som 

nødvendig å vurdere mulige ulemper for nabo Sigrid Helle og Nils Helle. Det er hovedsakelig 

fremmet tre momenter i merknadene til tiltaket. 

 

1. Ulovlig konstruksjon: 

Nabo Sigrid Helle viser i sin klage til at tiltakshaver ønsker å bygge takoverbygg på en allerede 

oppført konstruksjon/ skur. Det hevdes at konstruksjonen er oppført ulovlig og at en 

godkjennelse av takoverbygget vil være en godkjennelse av takoverbygg på en ulovlig 

konstruksjon. Representanter fra byggesaksavdelingen har vært på befaring, det er ikke 

registrert noen konstruksjon på det aktuelle område det ønskes å oppføre et takoverbygg på.  

 

Rådmannen har i denne saken ikke tatt stilling til om det tidligere har foreligget en ulovlig 

konstruksjon. Etter rådmannens vurdering er en eventuell tidligere ulovlig konstruksjon som nå 

er fjernet, ikke av betydning for vurderingen av om dispensasjonssøknaden kan godkjennes.  

 

2. Redusert bruk av eiendom gnr/bnr 318/78: 

Av en merknad fremgår det at de interne eiendomsforholdene er høyst innviklede, og at en 

dispensasjon vil kunne redusere en eventuell senere bruk av eiendom gnr/bnr 318/78.  

 

Rådmannen skal ikke ta stilling til privatrettslige forhold. Rådmannen ser heller ikke hvordan 

en godkjennelse av takoverbygget vil kunne redusere en eventuell endret bruk på 

naboeiendommen gnr/bnr 318/78 i særlig grad, da bygningen for øvrig ligger nær nabogrensen.  

 

3. Plankrav: 

Nabo Sigrid Helle hevder at tiltaket må gjennomføres innenfor gjeldende lovverk samt 

kommunens plankrav.  

 

Eiendommen reguleres av reguleringsplanen nr. 64-02 «Hønefoss sentrum». Gjeldende 

arealplankart viser ingen byggelinje mellom eiendommene gnr/bnr 318/79 og gnr/bnr 318/78. 

Etter rådmannens vurdering regulerer verken reguleringsplanen eller arealplankartet den 

ønskede plasseringen av takoverbygget. Det ønskede tiltaket må dermed vurderes etter plan- 

og bygningsloven. 

 

 

 

 

Plan- og bygningsloven § 19-2 og § 29-4: 

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

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

dispensasjon fra ikke tilsidesettes i vesentlig grad, for det andre må fordelene med å gi en 

dispensasjon være klart større enn ulempene. 

 



- 

Avstandskravet i plan- og bygningsloven § 29-4 er først og fremst fastsatt av hensyn til 

branntekniske forhold. Av innsendte byggesøknad fremgår det at takoverbygget vil tilfredsstille 

krav til brannsikkerhet jfr. byggeteknisk forskrift TEK10. Etter rådmannens vurdering vil ikke 

en dispensasjon fra avstandskravet være i strid med branntekniske hensyn.   

 

Av lovens forarbeider Ot.prp.nr. 45 fremgår det at avstandskravet også skal sikre lys, rom og 

utsikt på naboeiendommen. Takoverbygget vurderes å ha liten innvirkning sett fra 

naboeiendommene da takoverbygget skal plasseres i et «innvendig hjørne». 

 

Søknaden om dispensasjon begrunnes med at forretningen Krone Frukt AS har behov for en 

lagringsplass. Ansvarlig søker opplyste i en telefonsamtale at det er behov for å kunne lagre 

søppel herunder papir og papp på et tørt sted. Etter rådmannens vurdering er det 

hensiktsmessig å lagre papp og papir på et tørt sted, ovennevnte løsning er et tiltak mot 

forsøpling på eiendom gnr/bnr 318/79. Tiltaket vurderes også å være relativt lite. 

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at en dispensasjon fra avstandskravet i plan- og 

bygningsloven § 29-4, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsen 

søker å ivareta. Videre vurderes fordelene å være klart større enn ulempene. Rådmannen finner 

dermed at dispensasjon kan innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

1.  Nabomerknad, datert 01.03.2017. 

 

2. Redegjørelse for tiltak, datert 28.02.2017. 

 

3. Plantegning. 

 

4. Situasjonsplan 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 
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Sigrid Helle

Hemskogveien 3

351 4 Hønefoss

og

ERGON AS v/ Nils Helle

Sundgaten 6

351 0 Hønefoss
Dokid:
1 7020597
(1 6/6400-5)
Tilsvar lil dispensasjonssøknâd

1 -. mars201 7

Ringerike kommune

M iljø- og Area lforva ltningen

Pb 1 23 Sentrum

3502 Hønefoss

TILSVAR TIL DISPENSASJONSSøKNAD ANGÅENDE STORGATA 1 7 FRA BISC AS

Jeg, Sigrid Helle, er gjennom brev fra BISC AS, datert 1 7. februar og mottatt av meg 24.februar 2OI7
informert om at BISC AS søker om dispensasjon for å kunne utnytte tomten på Storgata 1 7 mer
intensivt.

Tiltaket fremstilles som om det gjelder å bygge tak på en allerede eksisterende konstruksjon som er
et skur. I denne sammenheng må det anføres at det aktuelle skuret i sin tid ikke ble godkjent i

kommunal saksbehandling tidlig på 1 980-tallet, og at daværende eier T Thomassen således ikke fikk
noe slikt tiltak godkjent. Godkjennelsen av et slikt tiltak forefinnes da heller ikke i kommunens
arkiver. Saken dreier seg derfor om å bygge tak over en ulovlig oppført/ikke dokumentert
konstruksjon . For øvrig kan det nevnes at denne plassen tidligere ble brukt til søppelkasser, men at
de etter hvert ble flyttet og nå faktisk står på fortauetl

Videre anfører Blsc AS ved Bård strand i dispensasjonssøknaden følgende:

t<Dessverre har gientott skriftlig og muntlig kontokt med hjemmelshaver til nqboeiendommen 31 5/78

for å innhente ny erklæring ikke gitt resultat. lkke fordi hun hqr uttrykt motvitje mot tiltoket, men

fordi hun ikke ønsker å involveres i noe ved å skrive under på dokumentet>

Påstanden i dette sitatet er imidlertid en omgåelse av sannheten, ved at undertegnede gjentatte
ganger har meddelt Strand skriftlig og muntlig at jeg ikke vil godkjenne en slik dispensasjon. Blant
annet i e-post av 1 7. januar 201 7. Dispensasjonss6knaden er mao på dette punktet feil. Det er
tiltaket jeg ikke vilakseptere.

Bakgrunnen for min manglende aksept er potensielle senere problemer ved at de interne
eiendomsforholdene iStorgata 1 7 er høyst innviklede, og at en dispensasjon vil kunne redusere en

eventuelt senere endret bruk av min egen eiendom. Videre viljeg også anføre at dette er en sak som

for meg ikke er avgjort ved denne dispensasjonen. Både ved nåværende omsøkt tíltak og fremtidige



endringer kreves det kommunal dispensasjon, ikke at en deleier i sameiet Storgata l-7 eller en av

særeierne der anser at saken er i orden for egen del. Når så det forslåtte tiltaket dreier seg om å

forbedre en allerede ulovlig oppført konstruksjon, og bl a går ut over reglene for utnyttelse av den

aktuelle eiendommen og forholdet rundt murtvang kan jeg ikke akseptere tiltaket.

Jeg finner det derfor utelukket å godta en slik utbygging, og ber om at eventuelle tiltak på Storgaten

17 mà treffes innenfor lovverket og kommunens planverk. F eks ved at eiendommen utnyttes
innenfor eksisterende godkjent bygningsmasse. Dette er videre meddelt BtSC AS skriftlig og muntlig
flere ganger. Jeg finner det derfor meget beklagelig at Bård Strand velger å fremstille

dispensasjonssøknaden på denne uriktige måten.

Tilsvarende ble Nils Helle i nabovarsel av 20, des 201-6, og mottatt 2!. januar 2Ot7 gjorroppmerksom

på tiltaket. I e-post til BI SC AS ved Bård Strand 28. januar 201 7 ble også de samme saksforholdene

kommentert, og klage på forbedring av det ulovlig oppførte tiltaket levert. Senere har jeg, Nils Helle,

ikke hørt noe mer fra BI SC AS. Men også Nils Helle ønsker heller ikke å pådra seg en slik risiko som

tiltaket legger opp til, og vil heller ikke godta omgåelse av hverken fra P BL eller kommunalt regelverk.

Nils Helle
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Vedlegg F - 2

BISC AS, 914 962 048 MVA, Kjennerudveien 49, 3420 Lierskogen, 98 24 92 33, bard@bisc.no

BISC AS
Kjennerudveien 49
3420 Lierskogen
bard@bisc.no Lierskogen, 2 8 . 0 2 .201 7

Ringerike Kommune
Miljø - og Arealforvaltningen
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

GBNR: 318 / 79 S t or gata 17, 3521 Hønefoss
Søknad om tillatelse til tiltak, Fasadeendring/takoverbygg , Endring

GENERELT
På vegne av tiltakshaver n e Krone Frukt AS søkes om tillatelse til tiltak for å etablere et skråtak over et
uteområde i nordvestre hjørne av bygget på Plan 1 . E ndringe n p asser bedre med tiltakshavers behov.
Ingen inn vendige endringer følger av eller inngår i tiltaket , og heller ingen tiltak i branncelle -
begrensende bygningsdeler.
Som følge av manglende avstandserklæring fra nabo er det søkt om dispensasjon fra avstandskravet
slik at tiltaket kan oppføres i nabogrensen . Vedlagt her er nye skisser E - 1a, E - 2a og E - 3a tilpasset
dette.

KONSTRUKSJONSSIKKERHET
Taket festes inn i fasadene på en langside og en kortside, og får oppl egg i brannveggen på den andre
langsiden i forlengelse av byggets fasade i nabogrensen mot gbnr: 318/78. Tak og bæring
prosjekteres i hht gjeldende standarder for laster og materialer.
Ettersom fremtidig nabobyggs høyde er ukjent, dimensjoneres brannveggens fundament for
fremtidig økning av høyde. I toppen på brannveggen monteres skjøtejernskas s etter , (Comax el.l)

BRANNSIKKERHET
For utførelse av de nødvendige tiltak vurderes forh oldene enkelt slik , jfr. VTEK10 :
Etasjeantall: 6
Risikoklasse: 4 og 5
Brannklasse: 3
Brannvegg : REI240 - M A2 - s1,d0, ettersom spesifikk brannenergi i fremtidig bygg er ukjent .
Taktekking: BROOF(t2)
Bærekonstruksjonenes brannmotstand: R60 i ubrennbare materialer

NABOVARSLING
S ameiets tillatelse til endring en er innhentet, se vedlegg C - 3 , og vi har varslet de berørte naboer i
gbnr. 318/78 o g 318/136, se vedleggene C - 1 og C - 2 samt C - 4 og C - 5 . Ingen andre naboer/gjenboere
anses å ha interesse i tiltaket.

SITUASJONSPLAN
Se vedlegg D - 1 . Takvann ledes ned på egen grunn på innsiden av brannveggen .

Mvh

Bård Strand
BISC AS
SØK



Sign

Sign

Sign

Tiltakshaver signatur
Dato

Revideringsdato

Revideringsdato

SITU ASJON SPLAN
FOR RINGERIKE KOMMUNE

BS

Dato 20/12-2016 Målestokk 1:500

Eier Krone Frukt AS
Gnr/bnr/fnr 318/79-0
Adresse Storgata 17, 3510 HØNEFOSS
Areal, beregnet 1004.3
Formål Ingen planinfo funnet
Utnyttelse
Regplan nr. 64-02
Plannavn Hønefoss Sentrum
Godkjent 20/12/1976
Kommuneplanformål Senterområde

Bygninger Nøyaktig eiendomsgrense

Andre bygg Usikker eiendomsgrense

Trafikkareal Vannledning

Overvannsledning

Spillvannsledning

Felles avløpsledning

Situasjonsplanen kan ikke være eldre enn 1 år.

19.12.2016



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2580-3   Arkiv: GNR 49/352  

 

Oppføring av to eneboliger - Gnr/bnr 49/352 og 49/361 - Veienkroken 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til nabomerknader, til søknad om oppføring 

av to eneboliger og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak gjeldende reguleringsplan for området § 5 og 

§ 3 ikke tilsidesettes i vesentlig grad, og at fordelene etter en samlet vurdering klart er 

større enn ulempene. 

2. I følge Fylkesmannens endelige vedtak datert 23.01.2017 foreligger det tilstrekkelig 

adkomstvei til eiendommene gnr/bnr 49/352 og 49/361, jfr. plan- og bygningsloven § 

27-4. 

3. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen § 5 og § 3 godkjennes med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 19-2. 

4. Tillatelse gis på betingelse av at felles vei/ baneprosjekt ikke går i mot vedtaket. 

5. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

6. Vedlagt følger orientering om klageadgang. 

 

 

 

Utskrift sendes til 

Bokvalitet AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS. 

Innhus Ringerike AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS. 

TT Consult eiendomsutvikling AS, Kongens gt. 13, 3510 HØNEFOSS. 

Dalan advokatfirma DA v/ Nybø, Pb. 1214 Vika, 0110 OSLO. 

Per J. Stenbro, Veienkroken 11, 3517 HØNEFOSS. 

Advokatfirmaet Grette DA, Filipstad Brygge 2, Pb. 1397 Vika, 0114 OSLO.  

 

 

Sammendrag 

Søknad om oppføring av to eneboliger arkivsaksnummer 17/2580 må ses i sammenheng med 

søknaden om deling av eiendom gnr/bnr 49/352 arkivsaksnummer 14/4336.  



- 

 

Ringerike kommune mottok søknad om deling av eiendom gnr/bnr 49/352 datert 29.01.2015. 

Formålet med delingssøknaden var å kunne oppføre to nye eneboliger. Kommunen har i 

forbindelse med søknad om deling av eiendommen samt søknad om oppføring av eneboliger 

mottatt merknader fra flere naboer.  

 

Rådmannen anbefaler å godkjenne byggesøknaden.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen ved Ringerike kommune mottok søknad om oppføring av to eneboliger 

datert 27.06.2017. Det er i forbindelse med byggesøknaden registrert nabomerknad. Av 

nabomerknaden fremgår det at det ikke foreligger tilstrekkelig veirett etter plan- og 

bygningsloven § 27-4. (Se vedlegg nr. 1)  

 

Ringerike kommune mottok søknad om deling av eiendom gnr/bnr 49/352 datert 29.01.2015. I 

forbindelse med delingssøknaden mottok kommunen tilsvarende nabomerknader. Det ble også 

da fremmet at det ikke forelå tilstrekkelig veirett etter plan- og bygningsloven § 27-4 og at 

delingssøknaden skulle avslås. Saken ble behandlet politisk hvor rådmannen anbefalte å avslå 

delingssøknaden, da det etter rådmannens vurdering ikke forelå tilstrekkelig adkomstrett etter 

plan- og bygningsloven § 27-4. (Se vedlegg nr. 3) 

 

Kommunens vedtak ble påklagd og vurdert av fylkesmannen i Buskerud. Fylkesmannen fattet 

et endelig vedtak datert 23.01.2017. Fylkesmannen konkluderte med at det foreligger 

tilstrekkelig adkomstrett etter plan- og bygningsloven § 27-4. (Se vedlegg nr. 2) 

 

Det nevnes at kommunen har mottatt henvendelse fra beboere i nærheten som opplyser at de 

har fått brev fra jernbaneverket om mulig ekspropriasjon av deres eiendom, da deler av 

området er avsatt til fremtidig vei og jernbane. Ansvarlig søker samt hjemmelshaver av 

eiendom gnr/bnr 49/352 og 49/361, anfører at de ikke har fått et tilsvarende brev. Ansvarlig 

søker samt hjemmelshaver har plikt til å opplyse saken så godt som mulig. Ved vurderingen av 

om tiltaket skal godkjennes har rådmannen lagt vekt på at eiendom gnr/bnr 49/352 og 49/361, 

ikke har mottatt brev/ varsel om mulig ekspropriasjon.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 149, «Veienmoen 2». Reguleringsplanen ble  

vedtatt i 1981. Området er regulert til eneboliger. Maksimal utnyttingsgrad for eneboliger  

skal være 0,20. Reguleringsplanen er en type flateplan, hvor bebyggelse ikke er vist.  

Flateplanen viser ikke tomteinndelinger.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Spørsmålet om tilstrekkelig veirett etter plan- og bygningsloven § 27-4 er blitt behandlet 

politisk to ganger. Fylkesmannen i Buskerud har også behandlet saken og konkludert med at 

det foreligger tilstrekkelig veirett etter plan- og bygningsloven § 27-4.  

 

Delingssøknaden ble godkjent 16.03.2017 arkivsaksnummer 14/4336-58. 

Oppmålingsavdelingen ved Ringerike kommune har etablert gnr/bnr 49/361. 



- 

 

 

Juridiske forhold  

Det er i denne saken tale om tilstrekkelig adkomstrett til eiendommene gnr/bnr 49/352 og 

gnr/bnr 49/361 foreligger, samt dispensasjon fra reguleringsplanen § 2 og § 5. Plan- og 

bygningsloven § 27-4 og § 19-2 kommer til anvendelse.  

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom vedtaket påklages og omgjøres til gunst for en part skal parten tilkjennes dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 

36 første ledd.  

 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Det tas saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer som inntekt til kommunen.  

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Det er sendt en henvendelse til felles vei- og baneprosjekt for å få en avklaring på om 

eiendommene gnr/bnr 49/352 og 49/361 vil berøres av vei- og baneprosjektet. 

Byggesaksavdelingen har per dags dato ikke fått svar på henvendelsen. 

 

Rådmannen kan ikke se at det er andre spørsmål i saken som utløser behov for innhenting av 

informasjon, tillatelser, eller uttalelse.   

  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til nabomerknader, til søknad om oppføring 

av to eneboliger og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berør spørsmål av prinsipiell betydning ved at saken vil danne 

grunnlag for fremtidig praksis, særlig for eiendommer som muligens berøres av vei- og 

baneprosjektet.  

 

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

ut fra likebehandlingsprinsippet.   

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Plan- og bygningsloven § 27-4: 
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Av plan- og bygningsloven § 27-4 fremgår det at før opprettelse av eiendom til bebyggelse 

eller oppføring av bygning kan godkjennes, skal byggetomta være sikret lovlig adkomstvei som 

kommunen godtar som tilfredsstillende.  

 

Rådmannen har vurdert om det foreligger tilstrekkelig adkomstvei til eiendommene gnr/bnr 

49/352 og gnr/bnr 49/361 to ganger tidligere. Rådmannen konkluderte da med at det ikke 

forelå tilstrekkelig adkomstvei og at saken måtte avslås. Det ble fattet vedtak i tråd med 

rådmannens anbefaling om å avslå søknaden. 

 

Kommunens vedtak ble påklagd av utbygger jfr. forvaltningsloven § 28 som hjemler klagerett 

på enkeltvedtak. Klageretten innebærer at klager har rett til å få et vedtak overprøvd av 

nærmeste overordnede forvaltningsinstans (klageinstansen). I saker etter plan- og 

bygningsloven vil normalt kommunen fatte vedtak i første instans (underinstans), mens 

Fylkesmannen er klageinstansen. Fylkesmannen kan da overprøve alle sider av saken, og enten 

treffe nytt vedtak i saken eller oppheve vedtaket og sende det tilbake til helt eller delvis ny 

behandling i kommunen. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.  

 

Ettersom Fylkesmannen har konkludert med at vilkårene i plan- og bygningsloven § 27-4 er 

oppfylt har kommunen etter rådmannens vurdering ikke myndighet til å avslå byggesøknaden, 

særlig ikke med den begrunnelse at adkomstrett ikke foreligger etter plan- og bygningsloven § 

27-4. Det nevnes at Fylkesmannens vedtak er endelig.  

 

Slik rådmannen ser på saken er det kun fremmet merknader relatert til adkomstretten, spørsmål 

som endelig er avklart av Fylkesmannen i Buskerud. Det foreligger ikke merknader relatert til 

dispensasjonssøknaden om utnyttelsesgraden og takform. Rådmannen vurderer det likevel som 

hensiktsmessig å vurdere om det kan gis dispensasjon i saksframlegget.  

 

 

Plan- og bygningsloven § 19-2: 

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

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

dispensasjon fra ikke tilsidesettes i vesentlig grad, for det andre må fordelene med å gi en 

dispensasjon være klart større enn ulempene. 

 

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens § 5 og § 3. 

 

Reguleringsplan § 5: 

Av reguleringsplanen § 5 følger det at bygningene skal ha saltak. Det søkes om dispensasjon da 

det er ønskelig med valmet tak. Dispensasjonssøknaden begrunnes med at valmet tak vil 

innebære at husene oppleves som lavere i terrenget og kaste mindre skygge. Valmet tak vil 

således være til fordel for omgivelsene vedrørende bedre solforhold. Av søknaden fremgår det 

også at flere boliger i området er bygd med valmet tak.  

 

Formålet med reguleringsbestemmelsen § 5 er at boligene i området skal ha en helhetlig 

utforming. Ettersom flere boliger i området har valmet tak vil en dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen etter rådmannens vurdering ikke tilsidesette formålet bak 

bestemmelsen i vesentlig grad.  

 



- 

Rådmannen vurderer at fordelene ved et valmet tak er større enn et saltak, særlig med hensyn 

til solforholdene på stedet.  

 

Reguleringsplan § 3: 

Av gjeldende reguleringsplan for område § 3 er det fastsatt at maksimal tillatt utnyttelsesgrad 

er 20 %. Ansvarlig søker opplyser at samlet BYA (bebygd areal) etter nåværende beregning 

blir 21,3 %.  

 

Etter rådmannens vurdering er det tale om en relativt liten overskridelse av tillatt 

utnyttelsesgrad på eiendommen. Det nevnes at reguleringsplanen er av eldre dato.  I mange 

reguleringsplaner og i uregulerte byggeområder for boliger er 25 % bebygd areal øvre grense, 

altså mer enn 21,3 %. 

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at en dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen § 

5 og § 3, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsene søker å 

ivareta. Videre vurderes fordelene å være klart større enn ulempene. Rådmannen finner at 

dispensasjonene kan innvilges med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, på tross av 

nabomerknadene. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Nabomerknad, datert 08.06.2017. 

2. Fylkesmannens endelige vedtak, datert 23.01.2017. 

3. Saksframlegg, datert 30.06.2017. 

4. Følgebrev. 

5. Situasjonsplan 

6. Tegninger hus B 

7. Tegninger hus A 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 
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Hvervenmoveien 49

3511 Hønefoss

Deres ref.: Caroline Sjøvaag Ilønefoss, 8.juni 2017

VEDRØREN DE U TBYG GI N G AV TOM T 49/352

Det vises til mottatt nabovarsel datert3Ls.2017 mottatt i da108.06.2017

Vi i Veienkroken kan ikke akseptere at det oppføres 2 nye eneboliger som vist på situasjonsplan

vedlagt nabovarsel.

Vi opprettholder vår't tidligere standpunkt i saken om at det privatrettslig ikke er adkomstrett for fire
tomter pä 491352. Det vises til tidligere korespondanse i en rekke brev, og senest vedlagte brev til
Dalan Advokatfirma DA datert 7. april d.ã.

På vegne av beboerne i Veienkroken

Hønefoss, 8. juni 2017

Per

V Velforening Dokid:
17050290
(17t2580-1)
Nabomerknad

Vedlegg: Brev fra Advokatfrmaet Grette DA til Dalan Advokatfirma DA

Kopi: Ringerike kommune , Byggesak.
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DALAN advokatfirma D A .

v/advokatWilliam N Ybø

Postboks t274Vika
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Ansvarlig partner: lørgen Aardalsbakke
Vår ref,r 501825-501

Deres ref.r 79727 000I/WN / AO
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VEDRøRENDE ADKOMSTR. ETT FOR GN R. 49 ENR' 352LRI N GERI KE KOMMUNE

Det vises til tidligere korrespondanse i anledning oventlevnte. Advokatfirmaet Grette representerer

fremdeles Stenbro og naboene i anledning saken'

I lys av vedt akav 23.januar ZALT f¡-aFylkesmannen i Buskerud, hvor Ringerike kommune blir bedt om

å behandle delingssøknaden fra TT Consult AS ut fra at ad.komsten anses som tilflredsstillende sikret

etter plan- og bygningsloven S 27-4,har Ringerike kommune nå fattet vedtak om deling av gnr' 49 bnr'

352,jf.vedtak av 76. mars 201-7.

Vi vil med dette gjØre TT Consult AS oppmerksom på at vurderingen som Fylúesmannen i Buskerud

har gjort, kun er en vurdering av hvorvidt kommunen i forbindelse med deìingssak skal legge til glunn

at veirett er tilstrekkelig sikret i henhold til plan- og bygningsloven $ 27-4'Det er ikke, på noen måte

tatt stilling til de privatrettslige spørsmål som saken reiser.

Stenbro og naboene er fremdeles av den oppfatning at adkomstrett for gnt' 49 bnr. 352 i Ringerike

kommune ìkke er privatreftslig avklart. Som det er vist til i en rekke brev fra denne siden, kan vi ikke

se at d.et foreligger noen holdepunkter for at gnr,49 bnr. 352 har en veirett som kan brukes som

grunnlag for adkomst til mer enn tre bolÍger. Fra TT Consuit AS sin side er det ikke fremlagt noe

dokumentasjon eller andre konl<rete holdepunkter som dokumenterer en veirett av et større omfang'

våre klienter er altså av den kìare oppfatnÍng at det ikke er adkomstrett for fire tomter på gnr' 49 hnr'¡

352 i Ringerike kommune,

Vennlig hìlsen

Advokatfirmaet Grette DA

M
Linn Vårhus Sørhaug

Advokat
livarègrette.np

L064426-v7
,!r'.¡.1.,,n."i,:t.',Ir-.1r.:r.;'.r¡'.:::'-""";'!Jf'"';'!'iii;r"i'iq;;l:¡'-iq'l"Y'l'iii'i'";"";'-j

Tlf: 223400 þ0
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Ringerik e k ommune - gnr 49/352 - Veienkrok en - kl age over avslag på
søk nad om deling

VEDTAK

Klagen tas til følge . Fylkesmannen opphever Ringerike kommunes vedtak av 4. april
2016.

Fylkesm annens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje
ledd.

Fy lkesmannen viser til oversendelse mottat t 3. oktober 2016 .

Sakens bakgrunn
Saken gjelder søknad om fradeling av eiendom gbnr. 49/352 fra TT consult AS (her etter
klager) . Spørsmålet for Fy lkesmannen er om parselle n har sikret a tkomst i henhold til pbl.
§ 27 - 4.

Saken er for annen gangs behandling hos Fy lkesmannen . Fy lkesmannen opphevet 5. februar
2016 kommunens vedtak av 8. juni. 2015. Kommunen avvist e søkn aden etter pbl. § 21 - 6 .
Fy lkesmannen mente at søknaden måtte realitetsbehandles og kunne ikke avvises med
hjemmel i pbl. § 21 - 6 . Dersom kommunen mente at atkomst en ikke var tilstrekkelig sikret,
måtte søknaden avslås fordi pbl. § 27 - 4 pålegger kommunen å u ndersøke om hvorvidt
veiretten er tilstrekkelig sikret eller ikke. Saken ble sendt tilbake til kommunen for ny
behandling.

I vedtak av 4. april 2016 har Ringerike kommune avslått søknaden.

Avslaget er begrunnet i at det ikke foreligger tilstrekkelig dok umentasjon som kan
sannsy nliggjøre lovlig adkomst til eiendommen, jf. pbl. § 27 - 4. Kommunen mener at
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søknaden kan gjenopptas dersom det leveres inn dokumentasjon som kan vise at veiretten er
tilstrekkelig sikret .

Vedtaket er 22. april 2016 påklaget av a dvokat Thor Einar Kristiansen v/advokatfirmaet
Svensson Nøkleby på vegne av klager. Klagen er senere utd yp et ved brev datert 29. november
2016, men dette br evet er trukket tilbake fordi klager har b yt tet advokat i saken.

I klagen er i det vesentlige anfø rt at kommunens vurdering gir ut t ry kk for feil rettsanvendelse.
Det faktum at øvrige sameiere i veien påstår at eiendommen ikke har nødvendig veirett, er
ikke ensbet ydende med at adkomst ikke er sikret. Eiendommen som søkes fradelt har sikret
lovlig veifor bindelse i kraft av å være eier av veien. Advokat Kristiansen fremholder at
a dkomstveien ligger på eiendommen 49 /3 51 som er regulert til felles adkomstvei til blant
annet 49/352. Veien (eiendommen 49 /351) ble fradelt fra eiendommen 49/ 4 ved kommunens
vedt ak av 5.oktober 2012 . Han viser til at det følger av kommunens vedtak 5.oktober 2012 at
fremtidige parseller som i henhold til reguleringsplanen fradeles fra 49/ 4 , skal gis hjemmel til
veien. Under henvisning til sameielovens § 3 har advokat Kristiansen an ført at eiendomsrett
gir bruksrett, som igjen sikrer adko mst etter pbl. § 27 - 4.

Endelig er det anført at kommunen ikke har vurdert argumentene om at adkomst er sikret
gjennom eierskap i veien, i tråd med kommunens vedtak av 5. oktober 20 12. Kommunens
vurd ering er av den grun n mangelfull. S ubsidiært gjøres det gjeldende at ko mmunens vedtak
må oppheves som f ølge av mangelfulle vedtaksgrunner. Det kan ikke utelukkes at de
manglende og mangelfulle vurderinger kan ha virket inn på kommunens vedtak.

Klagen ble 5. september 2016 behandlet av kommunens hovedkomite for miljø - og
arealforvaltning som ikk e fant grunnlag for å endre kommunens tidligere vedtak.

I forbindelse med behandling av klagen har Fy lkesmannen 24. oktober 2016 mottatt brev
datert 21. oktober 20 16 fra klagers ny e advokat William Ny bø.

I brevet gjøres i hovedsak gjeldende at:

Utgangspunktet for deling er reguleringsplanen. Adkomstløsning følger direkte av
reguleringsplanen og behøver derfor ikke sannsy nliggjøring.

Etterfølgende omstendighete r som medfører at rett til regulert adkomst senere er
bortfalt, må tas opp for de ordinære domstolene.

I RT 2015 - 120 er det påpekt at det må foretas en tolking av stiftelsesgrunnlaget.
Stiftelsesgrunnlaget i vår sak vil være premissene for rett adkomst d a denne ble
regulert for området. I denne sammenheng vil løsningen av adkomstforholdene i
reguleringsplanen være det avgjørende for de grunneiere som har by gget på grunnlag
regulering.

Etablering av realsameie i 2014 kan ikke endre rettsforholdet mellom tomteeierne.
Klager deltok ikke i etablering av realsameie og har ikke ved denne etablering frasagt
seg adgang til å ben yt te felles avkjøring som areaenes adkomst.
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Det er helt grunnleggende at man skiller mellom faktisk eiendomsrett til grunn og
bruksre tt til grunnen. Slike retter kalles servitutter og disse reguleres etter andre
prinsipper.

Fy lkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan - og by gningsloven § 1 - 9,
jf. Kommunal - og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 de r behandlingen av
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fy lkesmennene.

Fylkesmannens merknader
O pprettelse av n y grunneiendom er et søknadspliktig tiltak etter plan - og bygningsloven § 20 -
1 bokstav m.

Klagerett og klagefrist
Kla ger er part i saken og har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28.

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som i reguleringsplan for Vei emoen 2 , vedta tt av
Ringerike kommunest yr e t 18. september 1980, avsatt til eneboliger. Reguleringsplanen er
stadfestet som en flateplan der tomteinndeling eller beby ggelse ikke er vist.

Reguleringskartet viser f elles tilkom stvei til boligene. D enne tilkomstveien er se nere tingly st
som et realsameie mellom boligeierne, der klager har en ei erandel på 3/13 og de øvrige
eiere/brukere av veien med en ideell eierandel på 1/13 hver .

I henhold til avhendingsloven § 3 - 4 andre ledd bokstav d) er s ameieandelene å anse som
tilbe hør til hovedeiendommene og kan ikke avhendes , overdras separat eller pantsettes uten at
hovedeiendommen følger med, jf. sameieloven § 10 andre ledd og panteloven § 2 - 2 første
ledd bokstav c) og § 2 - 3 andre ledd.

Vu rdering av klagers anførsler
Klager har anført at eiendommen har sikret adkomst til vei og adkomstveien ligger på
eiendommen 49/351. Adkomstløsning følger direkte a v reguleringsplanen og behøver ikke
sannsy nliggjøring. Videre er det anført at det følger av kommunens vedtak 5. oktober 2012 at
fr emtidige parseller som i henhold til reguleringsplanen fradeles fra 49/4, skal gis hjemmel til
veien.

Kommunen skriver i saksutredningen at det er søker som har bevisby rden for at det foreligger
en sikker veirett. Det er usikkert for kommunen hvorvidt sti ftelsesgrunnlaget for veiretten
også skulle omfatte senere frad elte parseller . Kommunen mener at tomten riktignok ha r
adkomst, men at de øvrige sam eiere bestrider at dagens veirett har det omfang som kreves for
å dele opp t omten i to.

Spørsmålet for Fy lk esmannen er om parsellen som fradeles har sikret a tkomst i he nhold til
pbl. § 27 - 4. Kravet til sikret atkomst over andre s grunn i pbl. § 27 - 4 ly der slik :

« Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning
blir godkjent, sk al byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for
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alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte være sikret
vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.»

F ormålet bak bestemmelsen om at by ggetomt ska l sikres atkomst til vei, er hensy net til at
tomten kan ben yt tes som forutsatt, samt samfun ns - og beredskapsmessige hensy n, jf. o t.prp .
nr. 45 (2007 - 2008) pkt. 15.1. Av ordly den følger at pbl. § 27 - 4 ikke oppstiller noe absolutt
dokumentasjonskrav. Man kan for eksempel ikke ubetinget kreve at eventuelle
hjemmelsdokumenter er tingl ys t, jf. at bestemmelsen nevner dette som et alternativ . Den
påberopte vegrett må imidlertid vurderes, både i forhold til eksistens og omfang.

Privatrettslige forhold faller i ut gangspunktet utenfor det plan - og by gningsmy ndighetene skal
ta stilling til ved behandling av en søknad. Bestemmelsen i § 27 - 4 om atkomst innebærer i
utgangspunktet et unntak fra utgangspunktet i lovens § 21 - 6 om at by gningsmy ndighetene
ikke skal ta stilli ng til privatrettslige forhold. Eksistensen og omfanget av privatrettslig vei vil
her kunne være avgjørende om det kan gis tillatelse. Kommunen må således ta standpunkt til
om kravet til atkomst er oppfy lt.

By gningslovutvalget uttalte i NOU 2005:12 side 3 49 at det ved tolkning av en veirett må tas
som utgangspunkt at en veirett også tilkommer senere utskilte parseller, med mindre noe
annet står i selve stiftelsesgrunnlaget eller dersom det foreligge andre særlige forhold. I den
forbindelse vises det til fl ertallet i dom av Hø yesterett, Rt. 1915 s. 20.

I juridisk teori er det vist til By gningslovskomiteen 1960 side 149 som la til grunn at «s ikret »
innebærer privatrettslig urokkelig ( Pedersen m. fl., Plan - og b ygningsrett (2. utg. 2011) del 2
side 462 ) . Forf atterne skriver følgende om sikringskravet for atkomst:

«Tomta må ha rådighetsrett over arealet. Det kreves ikke at veigrunnen tilhører tomta.
En veirett (positiv servitutt) er tilstrekkelig. Men veiretten må tilligge tomta som reell
servitutt, slik at de n tilkommer den som til enhver tid eier den tomt som skal bebygges
(d en herskende eiendom). En personlig rett for nåværende eier er ikke godt nok.
Videre må bruksretten være formulert slik at den kan påheftes den tjenende eiendom
som en heftelse – se Bygni ngslovkomiteen 1960 s. 149. I tillegg kreves at retten er
evigvarende eller stedsbevarende, som det tidligere het».

Advokat William Ny bø har anført at etablering av realsameie i 2014 ikke kan endre
rettsforholdet mellom tomteeierne. Han påpeker at d et er helt grunnleggende at man skiller
mellom faktisk eiendomsrett til grunn og bruksrett til grunnen. Fy lkesmannen er enig i dette
og viser til at adkomstløsning for eiendommen følger av reguleringsplanen for Veiemoen 2 .
Adkomstveien er regulert og b ruken som klager legger opp til ligger innenfor
reguleringsplanen. Etter Fy lkesmannens vurdering inneholder ikke avtalen noen
bestemmelser som er til hinder for at også en senere utskilt parsell tilkom mer veirett slik
høy esterett i Rt. 1915 s. 20 legger til grunn.

Når det gjelder spørsmålet om det foreligger andre «s ærlige forhold» som taler imot at
parsellen også tilkommer veirett, er det først og fremst ulempene for sam eierne som må
vurderes. Atkomstveien går over sameie rne s grunn. Det er ikke fra klager og de øvr ig e
sameierne s side påpekt ulemper av alv orlig art. Det er også i denne saken tale om deling av en
parsell og veirett for en enebolig . Fy lkesmannen kan vanskelig se at en ny enebolig vil
medføre ulemper for de øvrige sameie rne av en slik art og omfang som taler imot at den
aktuelle tomteparsell tilkommer veirett. Ettersom det er tale om veirett for en enebolig, kan vi
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heller ikke se at tiltaket fører til stor økning i trafikken på vegen. Etter Fy lkesmannens s yn er
derfor sikringskravet i pbl. § 27 - 4 oppfy lt .

Vi vil imidlertid presisere at vi kun har vurdert spørsmålet o m veirett etter plan - og
by gningsloven, og at det kun er domstolene som rettskraftig kan avgjøre en tvist om v eirett
for den aktuelle tomten. Selv om kommunen i by ggesak legger til grunn at v eirett en er
tilstrekkelig sikret, vil domstolene kunne fastslå at det ikke foreligger noen slik rett.

Konklusjon
Fy lkesmannen opphever Ringerike kommunes vedtak av 4. april 2016. Vi ber ko mmunen om
å behandle delingssøknaden ut fra at atkomsten anses som tilfredsstillende sikret etter pbl. §
27 - 4 .

Adgang til å kreve dekning av saksomkostninger
Fylkesmannen gjør oppmerksom på retten til å kreve dekning av vesentlige kostnader som har
vært nødvendige for å få endret vedtaket til en parts gunst, jf. forval tningsloven § 36. Kravet
må sendes til Fylkesmannen innen 3 uker.

Etter fullmakt

Rune Fredriksen
fags jef

Shekib L otfi

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
Kopi til:
DALAN advokatfirma DA Postboks 1214 Vika 0110 O SL O
Per J. Stenbro Veienkroken 11 3517 HØNEFOSS
TT Consult AS Eiendomsutvikling Kongens gt 13 3510 HØNEFOSS
Advokatfirma Grette DA Filipstad Bry gge 2 0114 OSL O



Ringerike kommune

SAKSFRAMLEGG

Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning

Arkivsaksnr.: 14 / 4336 - 47 Arkiv: GNR 49/352

Søknad om deling Gnr/bnr 49/352 – Veienkroken

Klage på avslag av behandling av søknad

Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning viser til søknad om tillatelse til fradeling av
eiendom 49/352 fra tiltakshaver TT consult AS, til merknader fra naboer, til kommunens
avslag på søknad i delegasjonssak snr. 256/15, til k lage på avslag fra Advokat Svens son
Nøkleby AS, til politisk vedtak i sak 74/15 , til endelig vedtak fra fylkesmannen i Buskerud,
som opphevet kommunens vedtak, til ny behandling i sak 37/16 , til kommentarer fra partene
og til rådmannens saksframlegg;

1. Hovedkomiteen mener det ikke foreligger tydelig nok dokumentasjon som kan
sannsynliggjøre lovlig atkomst. Hovedkomiteen mener at lovlig atkomst derved ikke
er sikret på et vis som kommunen anser som tilfredsstillende etter plan - og
bygningslovens § 27 - 4. Kommunen kan ikke gi til latelse til deling, dersom lovlig adkomst
ikke er sikret.

2. Søknad om tillatelse til deling avslås på grunnlag av pkt. 1.

3. Dette vedtaket omfatter ingen avgjørelse av de privatrettslige forholdene i sak en.

4. Saken sendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.

Utskrift sendes:
TT consult AS Eiendomsutvikling, Kongens gt. 13, 3510 HØNEFOSS
Advokatfirmaet Sve nsson Nøkleby advokatfirma AS
Per J. Stenbro, Veienkroken 11, 3517 HØNEFO SS (representant for naboene)
Advokatfirmaet Grette DA, Filipstad Bry gge 2, Pb. 1397 Vika, 0114 OSLO
Fylkesmannen i Buskerud, Pb. 1604, 3007 Drammen
Sammendrag



I saksframlegget til sak 37/16 skrev rådmannen følgende «s ammendrag » :
Kommunen mottok søknad om deling av eiendom 49/352 den 29.01.2015. Det foreligger
merknader fra samtlige naboer med bebygde eiendommer som grenser til adkomstvegen,
Veienkroken. Merknadene går ut på at naboene ikke mener veiretten gjelder for mer enn 3
b oligeiendommer i området. Etter å ha mottatt søknaden, foreslo kommunen for
søker/tiltakshaver å forsøke å inngå en avtale med naboene, eller fremme skjønnssak
gjennom veglovens § 53 for å avklare veirettens omfang. Forslag til avtale ble ikke akseptert
av naboene, og søker ønsker ikke å fremme skjønnssak gjennom veglovens § 53.

Søker har anmodet kommunen om å behandle ferdig saken. Kommunen ga avslag på
viderebehandling av søknaden i et enkeltvedtak i delegasjonssaksnr. 256/15, datert
08.06.2015. Komm unen ønsket ikke å behandle søknaden, da kommunen ikke mente det ville
være riktig å ta stilling til det privatrettslige spørsmålet.

Kommunen mottok i etterkant klage på vedtaket fra Advokatfirmaet Svensson og Nøkleby
AS på vegne av tiltakshaver TT cons ult AS. Nøkleby viste til plan - og bygningsloven § 21 -
6, og mente det ikke foreligger en kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at tiltakshaver ikke
har de nødvendige privatrettslige rettigheter, og at vilkåret for å avvise søknaden dermed
ikke er oppfyl t.

Rådmannen anbefalte hovedkomiteen og ikke ta klagen til følge. Rådmannen vurderte det
slik at det forelå mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt for at det ikke foreligger lovlig
veirett, jf. Pbl. § 21 - 6.

Rådmannens anbefalte innstilling ble vedtatt. Saken ble deretter sendt til fylkesmannen i
Buskerud for endelig avgjørelse. Fylkesmannen opphevet vedtaket. Fylkesmannen mener da
at kommunen må realitetsbehandle saken, og vurdere om det er sikret atkomst e tter pbl §
27 -
4. Både søker v/Advokat Svensson Nøkleby og Naboene v/ Advokatfirmaet Grette DA har
kommentert fylkesmannens vedtak i etterkant. Rådmannen kan ikke se at det er lagt fram
noen nye argumenter i saken.

Kommunen legger derfor saken fram til b ehandling, men med negativ innstilling.
Rådmannen anbefaler å avslå søknaden, med begrunnelse om at kommunen ikke finner at
det er sikret adkomst etter pbl § 27 - 4. Rådmannen vurderer at det ikke er lagt fram
dokumentasjon som sannsynliggjør at det foreli gger lovlig veirett.

Det er kommet klage fra TT consult v/ advokatfirmaet Svensson Nøkleby. Naboene v/
advokatfirmaet Grette har på sin side fremmet innstilling om å opprettholde vedtaket i sak
37/16.

Innledning/ bakgrunn



I saksframlegget til sa k 37/16 skrev rådmannen følgende «innledning/ bakgrunn»:
Kommunen har mottatt søknad om deling av eiendom 49/352. Det foreligger
nabomerknader
til tiltaket fra naboene i Veienkroken; Olav Reinsnos, Terje Lien, Johan Åsmundvang,
Magne Gjerstad, Per Waagard, Arne Helling og Per J. Stenbro, som er naboenes
representant. Merknadene omfatter uenighet angående privatrettslige forhold, da omfanget
av veirett i dette tilfellet. Naboene mener at det kun foreligger veirett til 1 eiendom på
eiendom 49/352, ikke 2 eiendommer slik det søkes om. Advokatfirmaet Grette DA har
bistått naboene, og formulert et brev som konkluderer med at søknaden ikke kan behandles
av kommunen, da den omfatter en privatrettslig tvist.

Kommunen foreslo da for søk er/tiltakshaver og fremme et forslag til avtale med naboene,
eller fremme skjønnssak gjennom veglovens § 53. Forslag til avtale ble ikke akseptert av

naboene. Søker har da i etterkant anmodet kommunen om å behandle ferdig saken.
Kommunen har da gitt av slag på søknaden i et enkeltvedtak i delegasjonssaksnr. 256/15,
den 08.06.2015. Kommunen mottok klage fra Advokatfirmaet Svennson og Nøkleby AS på
vegne av tiltakshaver TT Consult AS. Klagen konkluderte med at kommunen må behandle
saken, og må ta stillin g til det privatrettslige forholdet i denne saken. Det ble vist til plan - og
bygningslovens § 21 - 6. Saken ble da levert inn til politisk behandling, hvor rådmannen
anbefalte å ikke ta klagen til følge. Rådmannen vurderte det slik at det ikke var nok klarh et i
at det forelå lovlig veirett, og avviste klagen på bakgrunn av dette, og plan - og
bygningsloven § 21 - 6.

Saken ble deretter sendt videre til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.
Fylkesmannen har opphevet vedtaket, og mener at saken må rea litetsbehandles.

Det vises til plan - og bygningslovens § 27 - 4, hvor bestemmelsen slår fast at en byggetomt
skal være sikret atkomst til offentlig vei som vilkår for deling. Bygningsmyndigheten
pålegges her å ta stilling til hvorvidt veiretten er tilstrek kelig sikret eller ikke. I de tilfeller
hvor atkomst ikke er sikret, skal søknaden avslås.

Rådmannen kan ikke se at det i klagen er momenter som tilsier at vedtaket i sak 37/16 bør
endres.

Beskrivelse av saken

I saksframlegget til sak 37/16 skrev rå dmannen følgende «beskrivelse av saken»:

Tiltaket
Det søkes om å dele eiendom 49/352 i 2 tomter. Det ønskes oppført 1 enebolig på hver tomt.
49/352 har tidligere vært en del av en større eiendom, 49/4, som hadde flere parseller
hvorav en parsell ble godkjent delt i 3 i 2014, i arkivsaknr 12/4041, og resulterte i
eiendommene 49/359, 49/358 og 49/352. Det var ingen naboprotester i denne forbindel se.
Dersom eiendom 49/352 blir delt i 2 tomter, blir det totalt 4 tomter der hvor det opprinnelig
var en parsell. Disse 2 tomtene som oppdelingen av 49/352 er søkt å ende opp med, skal ha
felles adkomst fra eksisterende adkomstveg.



Nabomerknader
Bakg runnen for protest er at naboene mener det ikke er hjemmel for adkomst til 4 tomter
(49/352, 49/359, 49/358, og fradelt tomt på 49/352). Naboene viser til gjeldende realsameie
for felles adkomstvei 49/351 i Veienkroken. Veienkroken ble utbygget i 1986, v eigrunnen
ble da overdratt fra grunneier Sverre Forberg til boligeiendommene. Ved en inkurie av
Forberg ble hjemmelsoverf øringen ikke tinglyst i 1986.

I følge naboene ble adkomstveien og fellesareal søkt utskilt av Sverre Forberg fra gnr 49/4
til Ring erike kommune i 2014. Utskillelsen ble godkjent av kommunen. Hjemmel for
vegarealet/fellesarealet ble da tildelt beboerne/tomteeiern e i Veienkroken, som benytter
veien som felles adkomstvei til sine eiendommer. Det foreligger et skjøte datert 29.01.2014,
og dette skjøtet bygger på en enighet om et realsameie. Den fe lles adkomstveien er altså et
realsameie hvor de øvrige eiendommene har sin andel i veigrunnen. Etter naboenes
oppfatning, samt deres advokat Grette, h ar hver eiendom en andel på 1/13 , mens gnr /bnr
49/352 har en andel på 3/13.

Naboene v/ advokatfirmaet Grette DA mener da at eiendom 49/362 sin eierandel i
veigrunnen er 3/13, og bruken er da begrenset til 3 eneboliger, ikke 4 som ønskes oppført
totalt. Naboene ønsker ikke at denne brøken skal endres. Det påpekes at adkomstveien i sin
tid ble dimensjonert ut fra forventet utbygging i henhold til bebyggelsesplanen. Økt
utbygging vil i følge naboene medføre betydelig økning i biltra fikk, og trafikk sikkerhet vil
dermed ikke bli tilstrekkelig ivaretatt.

Søkers kommentar til nabomerknadene
Søker informerer om at eier, Sverre Forberg, har tatt skritt overfor Kartverket,
Tinglysningen, for å få reversert opprettelsen av realsameiet på gnr 49/351. Be grunnelsen
for dette er ugyldighet ved skjøtet på grunn av formfeil, samt uriktig tilblivelse av skjøtet,
spesielt med tanke på skjøtets vedlegg der andel av veigrunn spesifiseres som 3/13. Søker
ber kommunen om at vi ser bort i fra naboenes protest knyttet ti l veirett, da
argumentasjonen ikke kan anses som gyldig. ( Kommunen kan ikke se å ha mottatt
bekreftelse på at skjøtet er reversert). Søker mener at godkjent fradeling av vei og
fellesareal ikke begrenser antall tomter. Det vises til Ringerike ko mmunes vedtak fra 2012 i
arkivsaksnr. 12/3827, hvor hjemmel gis til « 49/4 - fremtidige parseller som skal fradeles i
henhold til reguleringsplan», med andre ord ingen henvisning til at gnr 49/352 skal ha
hjemmel til 3/13 av veigrunn og fellesarealer. Søke r påpeker også at reguleringsplanen ikke
begrenser antall tomter. Det vises til «utskrift av møtebok» datert 18.09.1985, hvor det står
«Overnevnte reguleringsplan er stadfestet som forenklet plan, «flateplan». Denne viser ikke
tomteinndelinger, regulerings endring blir derfor ikke nødvendig.»

B ehandling av klage fra TT consult AS
Kommunen har mottatt komplett søknad fra TT consult AS. Kommunen sendte deretter et
brev til søker hvor det ble anbefalt å foreslå å inngå en avt ale med naboene, med f.eks. å
tilby seg å betale en del av opparbeidelseskostnadene for adkomstveien eller lignende. Det
ble også foreslått å fremme skjønnssak mot veglovens § 53. Søker foreslo en slik avtale for
naboene, denne ble avslått. Det var heller ikke ønskelig fra søkers sid e å fremme skjønnssak



etter veglovens § 53. Kommunen mottok deretter brev fr a TT consult AS med anmodning om
å behandle saken slik den foreligger. Kommunen ga avsl ag på denne, og ønsket ikke å
behandle saken. Dette på bakgrunn av at en behandling av saken anses å ville tvinge
kommunen til å ta stilling til en privatrettslig tvist, hvorvidt det foreligger veirett eller ikke.
Søker har da klaget på denne beslutningen. Klagen ble behandlet i politisk møte den
09.11.2015 i sak 74/15;

«Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning viser til søknad om tillatelse til fradeling av
eiendom 49/352 fra tiltakshaver TT consult AS, til merknader fra naboer, til kommunens
avslag på søknad i delegasjonssaksnr 256/15, til klage på avslag fra A dvok at Svensson og
Nøkleby AS på vegne av TT Consult AS og til rådmannens saksframlegg;

1. Hovedkomiteen mener at konflikten vedrørende det privatrettslige forholdet ikke kan
avgjøres av kommunen. Hovedkomiteen mener at svaret på spørsmålet om det foreligge r
tilstrekkelig veirett til å kunne gi tillatelse til fradeling er for uklart til at delesøknaden kan
behandles.

2. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssaknr. 256/15 opprettholdes og
delesøknaden behandles ikke.

3. Saken sendes til Fylkesman nen i Buskerud for endelig avgjørelse.

Behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 09.11.2015:

Avstemming: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Saken ble deretter sendt videre til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.

Endelig vedtak fra fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Buskerud viser til at det følger av plan - og bygningslovens § 21 - 6 at «Med
mindre annet følger av loven her skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til
privatrettslige forhold ved behandlingen av byggesøknaden.»

Fylkesmannen viser her t il at det følger annet av loven. Det følger av plan - og
bygningsloven § 27 - 4:

«Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir
godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for
a lminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på en annen måte være sikret
vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende»

Fylkesmannen påpeker at bestemmelsen slår fast at en byggetomt skal være sikret atkomst
til offentlig vei som vilk år for deling. Bygningsmyndighetene pålegges her å ta stilling til
hvorvidt veiretten er tilstrekkelig eller ikke. Dersom atkomst ikke er sikret, skal søknaden
avslås.

Kommentarene som er kommet fra partene etter at fylkesmannens vedtak foreligger, følg er
som vedlegg.



Hovedkomiteen for miljø - og areal vedtok følgende i sak 37/16:

Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning viser til søknad om tillatelse til fradeling av
eiendom 49/352 fra tiltakshaver TT consult AS, til merknader fra naboer, til kom munens
avslag på søknad i delegasjonssaksnr. 256/15, til klage på avslag fra Advokat Svensson
Nøkleby AS, til politisk vedtak i sak 74/15, til endelig vedtak fra fylkesmannen i Buskerud,
som opphevet kommunens vedtak, til ny behandling i sak 37/16, til ko mmentarer fra partene
og til rådmannens saksframlegg;

1. Hovedkomiteen mener det ikke foreligger tydelig nok dokumentasjon som kan
sannsynliggjøre lovlig atkomst. Hovedkomiteen mener at lovlig atkomst derved ikke
er sikret på et vis som kommunen anser som tilfredsstillende etter plan - og
bygningslovens § 27 - 4. Kommunen kan ikke gi tillatelse til deling, dersom lovlig adkomst
ikke er sikret.

2. Søknad om tillatelse til deling avslås på grunnlag av pkt. 1.

3. Dette vedtaket omfatter ingen avgjørelse av de privatrettslige forholdene i saken.

4. Se orientering om klageadgang.

Klage fra TT consult AS datert 22.04.2016 / kommentarer datert 04.05.2016 / rådmannens
vurdering
TT consult v/ advokatfirmaet Svensson Nøkleby har i klagen i hovedsak fremmet to punkter
som ønskes vurdert av kommunen.

1. Partene er enige om at brukere av veien har en ideell eierandel i veien. Hver eiendom
har en eierandel på 1/13, mens eiendommen gnr. 49 bnr. 352 som ønskes fradelt har
en eierandel på 3/13. TT consult v/ advokatfirmaet Svensson Nøkleby hevder at
brøkdelens størrelse ikke er av betydning for brukens omfang, og at den fradelte
eiendommen dermed kan bruke veien.

Naboene v/ advokatfirmaet Grette hevder i sine kommenta rer at en slik forståelse er
feil. Det fremheves at forutsetningene da veigrunnen ble organisert var at det kunne
komme inntil tre boliger på gnr. 49 bnr. 352. Adkomstveien ble derfor i sin tid
dimensjonert ut fra forventet utbygging i henhold til bebyggel sesplanen.

Ved vurderingen av ovennevnte anførsler har rådmannen sett nærmere på sameieloven§ 3
andre ledd, hvor det heter:

«Ingen må nytte tingen i større mon enn det som svarer til hans part …» Av
lovkommentaren til sameieloven § 3 (2) fremgår det at b estemmelsen fastsetter omfanget av
sameiernes bruk. En sameiers individuelle utnytting må ligge innenfor rammene av hans part
i sameie.



Etter rådmannens vurdering har brøkdelens størrelse betydning ved brukens størrelse.
Det vises også til at det er san nsynlig at brøkdelens størrelse viser partenes forutsetninger
hva gjelder fremtidig bebyggelse på gnr. 49 og bnr. 352.

2. For det annet anfører TT consult v/ advokatfirmaet Svensson Nøkleby i klagen at
eiendommen 49/352 kan overføre noe av sin ideelle eierandel i veien til den nye
eiendommen/ parsellen ved fradelingen. En slik overføring av eierandelen vil dermed
sikre adkomst til den fradelte parsellen som sameier.

TT consult v/ advokatfirmaet Svensson Nøkleby henviser i denne sammenheng til
sameieloven § 3 første ledd , hvorav det fremgår at:

«Kvar av sameigarne har rett til å nytte sameigetingen til det han er etla eller vanleg brukt
til, og til anna høver med tida og tilhø va.»

På bakgrunn av dette konkluderer TT consult v/ advokatfirmaet Svensson Nøkleby
at eierandelen i veien i henhold til sameieloven § 3 sikrer rett til å bruke vei en for
den fradelte eiendommen.

Naboene v/ advokatfirmaet Grette DA har ikke kommentert dette forholdet.

Rådmannen er ikke enig med anf ørslene fremmet av TT consult v/ advokatfirmaet Svensson
Nøkleby .

Det vises i denne sammenheng til sameieloven § 10 , samt NUT 1959:4 Rådsegn 4 – om
sameige (offentlig utredning) . Utgangspunktet er riktignok at en sameier fritt kan avhende
hele eller deler av eiendommen. Det foreligge r imidlertid enkelte begrensninger. Det
fremgår av NUT 1959:4 at dersom en oppdeling av eiendommen er i strid med sameiet s
forutsetning , slik som ved økt utnytting , tar bestemmelsen sikte på å motvirke slik oppdeling
av eiendommen. Kommunen anser oppdelingen av brøkdelens størrelse som en sannsynlig
føring på partenes forutsetninger hva gjelder fremtidig bebyggelse på gnr. 49 og bnr. 352.

T il orientering nevnes at rådman nen ikke har funnet noe n holdepunkter som tilsier at en
veirett automatisk kan overføres til en eiendom ved fradeling.

Forholdet til overordnete planer



I saksframlegget til sak 37/16 skrev rådmannen følgende om «forholdet til overordnete
planer»:

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 149, Veienmoen 2. Reguleringsplanen ble
vedtatt i 1981. Området er regulert til eneboliger. Maksimal utnyttingsgrad for eneboliger
skal være 0,20. Reguleringsplanen er en type flateplan , hvor bebyggelse ikke er vist.
Flateplanen viser ikke tomteinndelinger. Det er vedlagt en illustrasjonsplan ved
reguleringsplanen. Illustrasjonsplanen er en tomtedelings - og bebyggelsesplan som viser
forslag til tomteinndelinger. Kommunen har funnet ill ustrasjonsplaner i flere versjoner som
viser ulike forslag til oppdeling av eneboligområdet.

I «Utskrift fra møtebok» fra 1985 vedtas i prinsippet at daværende illustrasjonsplan som
viser 2 tomteinndelinger, skal endres til 3 tomteinndelinger. Det står også at vedtaket er kun
prinsipielt og at det må fattes et endelig vedtak senere. I tillegg påpekes det at det ikke er
nødvendig med reguleringsendring, da gjeldende reguleringsplan er en flateplan som ikke
viser tomteinndelinger.

Juridiske forhold

I saksframlegget til sak 37/16 skrev rådmannen følgende om «juridiske forhold»:

I plan - og bygningslovens § 27 - 4, står det følgende;

«Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir
godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for
alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på en annen måte være sikret
vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende»

Videre så står det beskrevet i veiledningen til § 27 - 4 om adkomst over annen eiendom;

«Situasjonen kan være den at det mellom byggetomta og veg som er åpen for alminnelig
ferdsel ligger en eiendom som tilhører en annen grunneier. Loven krever i slike tilfeller at
byggetomta er sik ret tilfredsstillende veg over den eller de mellomliggende eiendommer.
Kommunen må påse at denne vegforbindelsen er sikret ved tinglyst avtale eller ved
ekspropriasjon etter veglova av 21. juni 1963 nr. 23 § 53.»
……

«En veldig vanlig situasjon er at det skal bygges et hus til på en eiendom som allerede har
veirett, men hvor den betjenende eiendommen protesterer mot økt trafikk. Kommunen skal
være forsiktig med å blande seg inn i slike konflikter.»

Det er usikkert for kommunen hvorvidt stiftelsesgrunnlaget for veiretten også skulle omfatte
senere fradelte parseller slik søker hevder.

Det er søker som har bevisbyrden for at det foreligger en sikker veirett. Kommunen legger
til grunn at det kreves en sannsynlighets gjøring for at lovlig atkomst er sikret. Kommunen



kan ikke se at veiretten for 4 eiendommer er sikret.

Ved behandling av klagen har rådmannen sett nærmere på sameieloven av 1965 nr. 6 samt
en offentlig utredning NUT 1959:4.

Tidligere behandlinger og vedtak

I saksframlegget til sak 37/16 skrev rådmannen følgende om «t idligere behandlinger og
vedtak »:

- Det har tidligere blitt gitt tillatelse til deling av eiendom 49/4 fra hovedbølet i arkivsaks nr.
12/4041, datert 08.10.2012. I eget vedtak i arkivsaksnummer 12/3827, datert 05.10.2012 ble
veigrunn og fellesareal i Veienkroken utskilt fra 49/9. Det var ingen nabomerknader til disse
tiltakene.

- Det ble avholdt forhåndskonferanse den 30.10.2013, hvor det ble fremmet ønske om å
bygge 6 stk. kjedete eneboliger på eiendom 49/4. Kommunen mottok aldri noen søknad.

- Det foreligger møtereferat fra oppstartsmøte for omregulering av Veienkroken i
arkivsaksnr. 14/2000, datert 26.05.2014. Omreguleringsproses sen ble aldri fullført.

- Kommunen mottok søknad om oppføring av 2 eneboliger og fradeling av 2 eiendommer i
arkivsaksnr. 14/1769, den 21.10.2014. Det ble gitt tillatelse til dette i delegasjonssaksnr.
58/14, datert 27.10.2014. Det kom ingen nabomerknad er til tiltaket.

- Kommunen mottok søknad om deling av aktuelle eiendom 49/352 den 29.01.2015. Det ble
gitt avslag på søknaden i et delegert vedtak, datert 08.06.2015.

- Den 24.06.2015 mottok kommunen klage på avslag fra advokat Svensson Nøkleby AS på
vegne av TT consult AS.

- Klagen ble behandlet politisk og avslått i sak 74/15, den 09.11.2015.

- Kommunen mottok endelig vedtak fra fylkesmannen i Buskerud den 08.02.2016.
Fylkesmannen opphever kommunens vedtak og tar klagen til følge. Saken må derfor
realitetsbehandles.

- Vedtak i sak 37/16

- Klage fra TT consult v/ advokatfirmaet Svensson og Nøkleby datert den 22.04.2016

- Kommentarer fra naboene v/ advokatfirmaet Grette datert den 04.05.2016



Alternative løsninger

Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning viser til søknad om tillatelse til fradeling av
eiendom 49/352 fra tiltakshaver TT consult AS, til merkna der fra naboer, til kommunens
avslag på søknad i delegasjonssaksnr. 256/15, til k lage på avslag fra Advok at Svens son
Nøkleby AS, til politisk vedtak i sak 74/15 , til vedtak fra fylkesmannen i Buskerud , som
opphevet kommunens vedtak, til behandling i sak 37/16 , til klage, til kommentarer fra
naboer og til rådmannens saksframlegg;

1. Saken utsettes for befar ing

Rådmannens vurdering

I saksframlegget til sak 37/16 skrev rådmannen følgende under «rådmannens vurdering»:

I plan og bygningsloven § 27 - 4 står det følgende;

«Før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse eller oppføring av bygning blir
godkjent, skal byggetomta enten være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for
alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på en annen måte være sikret
vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende»

Som tidligere nevnt i kommunens delegerte vedtak datert 08.06.2015 konstaterer kommunen
at tomten riktignok har adkomst, men at de øvrige sameiere bestrider at dagens veirett har
det omfang som kreves for å dele opp tomten i to. Det siste er nettopp et særskilt forhold
som kommunen må ta hensyn til da det skaper kvalifisert tvil om vegretten gir rom for den
utvidede kjøringen som en deling vil medføre.

Det kan ikke gi tillatelse til deling, uten at byggetomta er sikret lovlig adkomst.

Rådmannen oppfatter det slik at det må kunne kreves en sannsynlighetsgjøring for at lovlig
atkomst er sikret. Rådmannen kan ikke se at søker har sannsynliggjort dette til strekkelig, det
bør foreligge en rettslig avgjørelse av veiretten. Kommunen har foreslått dette for søker
tidligere, uten at det har blitt levert en slik dokumentasjon.

Rådmannen kan ikke se at det i kommentarene som er kommet fra partene etter at
fylk esmannens vedtak forelå, trenger nærmere vurdering.

Rådmannen anbefaler derfor å avslå søknaden om deling. Søknaden kan vurderes å
gjenopptas dersom det leveres inn dokumentasjon som kan anses som tilstrekkelig.

I dette saksfremlegget har rådmannen g itt vurdering av hovedpunktene i klagen, og av
kommentarene fra naboene. For øvrig foretas en vurdering av rådmannen under punkt om
«klage fra TT consult/ kommentarer/ rådmannens vurdering».

Rådmannen kan ikke se at det i klagen er kommet vesentlige nye momenter som tilsier at
vedtaket i sak 37/16 bør endres.



Rådmannen anb efaler hovedkomiteen for miljø og areal å ikke ta klagen til følge, og å
opprettholde vedtaket i sak 37/16.

Vedlegg

1. Situasjonsplan med forslag til tomteinndeling fra ansvarlig søk er, TT consult AS

2. Rådma nnens saksframlegg i sak 37/16 , datert 15.03.2016

3. Politisk saksprotokoll i sak 74/15, d en 04.04.2016

4. Meldi ng om politisk vedtak, datert 12.04.2016

5. Klage fra TT consult AS v/ advokatfirmaet Svensson Nøkleby, datert 22.04.2016

6. Kommunens o rientering om klage, datert 26.04.2016

7. Kommentarer fra naboene v/ advokatfirmaet Grette, datert 04.05.2016

8. Klagebehandling vedrørende tidspunkt, datert 03.05.2016

Dokumenter forut for saksframlegget til sak 37/16 er i kke vedlagt bortsett ifra
situasjonsplanen. Dokumentet knyttet til sakskostnader er ikke vedlagt. Det kan til
orientering nevnes at kommunen ble pålagt å betale kr. 9 140, - som følge av fylkesmannens
opphevelse av tidligere vedtak.

Ringerike kommune, 30 .06.2016

Tore Isaksen
r ådmann

Enhetsleder: Elin Green

Avdelings leder : Arne Hellum

s aksbehandler : Nilam Ilyas
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/693-8   Arkiv: K23  

Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss 
 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
i
 og svevestøvii i byluften i 

Hønefoss i 2018. 

2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan 

dersom prøvene viser at dette er nødvendig. 

3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021. 

4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til 

luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til 

gjennomføring av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene 

finansiert av anleggseier. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret behandlet i møte 2.3.2017 sak 1/17 en interpellasjon fra representanten Lise 

Bye Jøntvedt. (H) vedrørende luftkvaliteten i Hønefoss. I ordførers svar framkom det at det 

ikke foreligger kjente målinger av luftkvaliteten i Hønefoss 

Miljødirektoratet gjennomførte i 2016 en kartlegging av lokal luftkvalitet i utvalgte norske 

byer (Rapport M-673|2016) og utførte tilsyn i 25 kommuner for å undersøke disses evne til å 

overholde regelverket for lokal luftforurensing (Rapport M-717|2017). Tilsynet avdekket flere 

gjennomgående avvik i kommunene, blant annet i forhold til manglende informasjon til 

befolkningen. 

 

Beskrivelse av saken 

                                                
i Nitrogendioksid. Utslipp fra forbrenningsmotorer. 
ii Partikler i luften som måler som partikkelmasse (PM2,5 og PM10) i lokal forurensning. Kilder til PM2,5 er 

hovedsakelig vedfyring og eksosutslipp. Kilder til PM10 er asfaltstøv og veistøv, herunder oppvirvling fra 

piggdekk. 



- 

Rapport M-673|2016 viser at sammenlignbare byer i Norge har overskridelser av 

grenseverdiene for svevestøv og Nitrogendioksid. Det er ingen grunn til ikke å anta at 

luftkvaliteten i Hønefoss viser et annet bilde. Rv-35 gjennom byen har høy årsdøgnstrafikk 

(ÅDT)iii som er preget av lange perioder med kø-kjøring. I følge opplysninger fra NILU 

(Norsk institutt for luftforurensing) vil NO2-bidraget fra biltrafikk være dominerende ved 

lange perioder med kø-kjøring på dagtid, da støvbidraget er lavere fra veitrafikk med lav 

hastighet. 

Ringerike kommune har lite kunnskaper om luftforurensningssituasjonen i Hønefoss by. 

Kilder til svevestøv og mulige langsiktige tiltak ble utredet i Energi og klimaplan 2016. Det 

ble den gang foreslått tiltak som endringer i bystruktur og redusert partikkelutslipp ved bruk 

av rentbrennende ovner. 

 

Rådmannens vurdering 

Folkehelselovens kapittel 2 stiller krav om at kommunen plikter å skaffe oversikt over 

risikofaktorer i miljøet som kan påvirke helsen negativt. Høye konsentrasjoner av 

luftforurensing er helseskadelig og kan blant annet medføre alvorlige luftveislidelser. 

Det er i hovedsak riksveinettet i byen som er belastet. Hønefoss bru har en ÅDT på 22500. I 

tillegg til dette har byen mange utslipp av røykgasser fra skorsteiner med bidrag av svevestøv 

fra vedfyring. 

Alle kommuner har krav om å ha oversikt over luftkvaliteten i byer og tettsteder (jfr. 

Folkehelseloven og Forurensningsloven). Skal man kunne si noe med sikkerhet om denne 

kvaliteten, må det gjennomføres målinger, og noen utsatte byer er pålagt å ha permanente 

målestasjoner. Ringerike kommune er ikke prioritert av sentrale myndigheter (NILU) for 

gjennomføringer av målinger. 

I Hønefoss er det omtrent 2000 barn og unge i barnehager, skoler og fritidstilbud i 

nærområdene til det sterkt trafikkerte riksveinettet i byen. Risikoen for helseutfordringer er 

stor i ung alder. Langvarig eksponering for luftforurensing medfører store helseproblemer, og 

kan derfor forringe livet for mange mennesker. Kommuneoverlegen rapporterer om 

bekymringsmeldinger fra bl.a. etablissementer for barn/unge i sentrum og fra personer med 

astma- og allergiplager, som opplyser at de opplever det belastende for lungene å være 

utendørs vinterstid, spesielt i inversperioderiv i kombinasjon med høy luftfuktighet (frostrøyk 

fra elva). 

Rådmannen anbefaler at det gjennomføres nødvendige målinger for å vurdere om det 

foreligger fare for brudd på de fastsatte grenseverdiene for lokal luftkvalitet langs Rv-35 

gjennom Hønefoss. Nødvendig kvalitetssikret måleutstyr og kompetanse leies inn for 

gjennomføring og evaluering av målinger over en ettårs periode.  

Rådmannen ønsker å engasjere en aktør med solid kompetanse på området, med ISO-

sertifisert måleutstyr og som kan sørge for riktig/adekvat utplassering av utstyret. Resultatene 

fra målingene skal brukes i forhold til eventuelle tiltaksplaner og informasjon til 

befolkningen. Likeens skal de brukes som planleggingsverktøy i by- og samfunnsutviklingen. 

Oppdraget innbefatter derfor også tolking av resultatene i en oppsummert rapport, med 

                                                
iii Årsdøgnstrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en 

vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall 

for daglig trafikkmengde 
iv Perioder på vinteren med stabilt kaldt luftlag under varmere luftlag og med liten eller ingen luftutskifting. I 

lengere perioden med inversjon oppkonsentreres luftforurensingene i det kalde luftlaget. 



- 

forslag/innspill til eventuell tiltaksplan. Ut ifra de opplysninger rådmannen har, vil et slikt 

oppdrag kostnadsmessig kunne estimeres til ca. 1,2 mill. kroner inkl. moms. 

Resultatene fra målingen framlegges for kommunestyret sammen med en eventuell 

tiltaksplan, dersom målingene skulle tilsi at dette er nødvendig. Det skal også vurderes om det 

er behov for ytterligere målinger, eventuelt om det er behov for faste målestasjoner og 

befolkningsvarsling. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

Link 

Miljødirektoratets temaside: Lokal luftforurensing 

Folkehelseinstituttets temaside: Luftforurensing 

NILUs temaside: Luftkvalitet 

Befolkningsvarsling: Luftkvalitet.info    

  

 

 

 Ringerike kommune 11.8.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

Kommuneoverlege: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther, miljørettet helsevern, tlf 905 62 030 
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