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Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 06.11.2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegerte vedtak til orientering 

 

Delegerte vedtak 
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Forslag til vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 
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Arkivsaksnr.: 15/487-30   Arkiv: PLN 373  

 

0605_373 Detaljreguelring for Apalbakken – 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Apalbakken 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av tre eneboliger. Planen fremmes 

som en privat detaljregulering. Arealet reguleres til boligformål, med tilhørende anlegg som 

uteoppholdsareal, adkomst, parkering, garasjeanlegg og renovasjonsanlegg. Adkomst vil skje 

via Apalveien og Bånntjernveien.  

 

Rådmannen er positiv til utvikling av nye boliger i dette området og anbefaler at planforslaget 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

I forbindelse med reguleringsplan 378 Nerbytunet krever vedtaket at utbygger må bygge gang- 

og sykkelvei langs Ringkollveien, sanere eksisterende adkomst til gnr. 103 bnr. 12, anlegge to 

bussholdeplasser i Ringkollveien, og legge om krysset mellom Bånntjernveien og 

Ringkollveien. Grunneiere som vil få nytte av infrastrukturen og en verdiøkning på 

eiendommen sin, og de grunneiere som tidligere har fått midlertidig utsettelse med å 

opparbeide infrastruktur mot tinglyst erklæring har blitt varslet om krav om refusjon for 

nødvendige kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket i medhold av Plan- og 

bygningslovens kapittel 18. Eiendom 103/295 i reguleringsplan 373 Apalbakken er en av de 

grunneierne som er varslet.   
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Bakgrunn 

Det ble opprinnelig varslet oppstart av planarbeid i 2012. Da var hensikten å bygge 4 

boenheter fordelt på to selvstendige bygg. Navnet på planen den gang var «Detaljregulering for 

Ringkollveien 77». Oppstart ble varsla på nytt sommeren 2015, med bakgrunn i endra 

planavgrensning og at det var gått 3 år siden første varsel om oppstart. Denne gangen het 

planen «Nøklebybakken» og hensikten med planen var fortsatt å bygge 4 boenheter fordelt på 

to bygg.  Etter innfridd innspill fra grunneier Ragnar Nøklebye er planens endelige og 

nåværende navn «Apalbakken». Hensikten er nå i det videre planarbeidet å sette opp tre 

eneboliger istedenfor 2 tomannsboliger, da utbygger anser at dette passer bedre i den 

eksisterende bebyggelse.   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området er ubebygd og består i dag av en frukthage med epletrær.   

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra RingeriksHus AS ved Tom Johannessen 13.10.2017. 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse    

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. RingeriksHus AS er forslagstiller og grunneier 

er Ragnar Nøkleby. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 103/295 og 103/202, samt deler av 103/204 og 

103/10. Eiendommen 103/295 ble i 2011 fradelt fra eiendommen 103/103. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Forslagsstiller har varslet oppstart to ganger, i 2012 og i 2015. Varsling er utført i henhold til 

plan- og bygningsloven § 12-8. Oppstart av planarbeidet ble varslet i brev 24. april 2012 og 3. 

juli 2015 til berørte parter, og kunngjort i Ringerikes Blad samt på kommunens nettsider. Det 

kom inn totalt 6 uttalelser i 2012 og 7 uttalelser i 2015. Uttalelsene fra 2012 og 2015 følger 

vedlagt. Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen har uttalt 

seg ved begge varslingene. Der samme uttalepart har gitt 2 uttalelser tas det utgangspunkt i 

siste uttalelse, men alle relevante forhold blir svart ut. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert 

og kommentert i ett eget vedlegg. 
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Varsel om innsigelse 

Statens vegvesen varsler innsigelse dersom deres ansvarsområder ikke blir tilstrekkelig 

ivaretatt i det videre planarbeidet.   

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Ringerike kommune ønsker og forventer en kraftig befolkningsøkning frem mot 2030. Derfor 

er det viktig med nye boliger i ulike former for å kunne møte veksten. Området som ønskes 

utbygd i dette planforslaget ligger i Haugsbygd, som er et av de prioriterte lokalsamfunna hvor 

kommunen vil tilrettelegge for fremtidig vekst. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens 

samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Boligområde-Nåværende. 

Planforslaget er i tråd med overordnete planer.  Kommuneplanbestemmelsene stiller krav om 

reguleringsplan. 

 

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. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Forslagstiller vil invitere til nabomøte før fysisk oppstart av byggearbeider. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Planområdet ligger i et etablert boligområde, som i hovedsak består av eneboliger. 

Forslagsstiller ønsker å oppføre 3 eneboliger. Området utgjør et hull i et etablert boligområde, 

og anses som en naturlig tomt å fortette. Boligene som planlegges har en moderne utforming 

med flatt tak. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av vedlegg. Merknadene er forsøkt 

innarbeidet i planforslaget som nå foreligger.   
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Infrastruktur 

Adkomst til boligene skal bli fra Ringkolleveien, via Bånntjernsveien og inn langs Apalveien. I 

forbindelse med reguleringsplan 378 Nerbytunet skal det etableres gang- og sykkelvei frem til 

Bånntjernveien og et lite stykke ned langs Bånntjernsveien. Krysset 

Bånntjernveien/Ringkollveien skal oppgraderes til vegnormalstandard og det skal opparbeides 

busstopp ved krysset. Arbeid med dette er startet opp og ferdigstilles i løpet av 

oktober/november 2017. Rådmannen anser at dette legger til rette for en god adkomst til 

planområdet, også for myke trafikanter. Apalveien skal utvides i bredde og kan brukes av 

gående og syklende på søndre side. Det avsettes areal til dette ved at granhekk fjernes.   

 

Det ligger kommunal vann- og avløpsledning i Apalveien ca. 50 m fra byggeområdet. I tillegg 

ligger det en privat ledning rett øst for området. Det er etablert vegrett over 103/204 og 

området vil derfor naturlig tilknyttes kommunale VA-ledninger i Apalveien. 

 

Parkering etableres til hver bolig med garasje eller carport under planlagte terrasser og en 

parkeringsplass på uteområdet/gårdsplass.  

 

Rådmann er usikker på om planforslaget i tilstrekkelig grad har ivaretatt infrastruktur for større 

kjøretøyer og avventer høringsuttalelser om dette. 

 

Lekeplasser 

Det blir gode muligheter til lek på egen tomt, og det er ikke avsatt egne arealer til felles 

lekeplass. Det er tur- og lekemuligheter i nærliggende områder, og i forbindelse med utbygging 

av Nerbytunet, som ligger ca. 200 meter vest for planområdet, bygges det en lekeplass på 1500 

kvm. Denne vil også kunne benyttes av andre enn beboerne på Nerbytunet. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Forslagstiller har vurdert planforslaget å være i tråd med prinsippene i Naturmangfoldlovens § 

8-12.  

 

Rådmannen er positiv til at det er lagt inn en tursti i plankartet som legger til rette for en 

forbindelse mellom Bånntjernveien via Apalveien til eiendommene langs privat vei rett øst for 

planområdet. 

 

ROS-analyse 

ROS-analysen konkluderer med at planen generelt ikke er risikopreget. Den peker dog på fire 

forhold som kan utløse uønskete hendelser og legger frem tiltak som skal gjennomføres for å 

unngå disse. De fire uønskete hendelsene er ulykke mellom bil og myke trafikanter ved inn- og 

utkjøring fra eiendommene, ulykker i anleggsfasen som involverer barn, økt mengde overvann 

og støy fra Ringkolleveien. Rådmannen anser de risikoreduserende tiltakene som er beskrevet i 

ROS-analysen som tilstrekkelige for å minimere risikoen for de fire uønskete hendelsene.     

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling i dette området og ser området som en naturlig eiendom å 

fortette da den ligger omkranset av boliger i et område avsatt til boligformål i kommuneplan. 
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Området tilknyttes gang- og sykkelvei som gir trygg transport for myke trafikanter til Vang 

skole, som ligger 2 km. unna, og til kollektivtilbud.   

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

6. Barnerepresentanten 180512 

7. Fylkesmannen 160512 

8. Buskerud fylkeskommune 080512 

9. Statens vegvesen 080512 

10. Naboer 040612 

11. Buskerud fylkeskommune 210815 

12. Fylkesmannen 170815 

13. NVE 010915 

14. Ragnar Nøklebye 210715 

15. Ringerike kommune Miljøretta helsevern 180815 

16. Ringerike kommune Miljøvern 

17. Statens vegvesen 110815 

18. Veglaget Bånntjernveien, Øvre Berg og Nordhagen 310512 

19. ROS analyse 

20. Støyrapport 

21. Teknisk notat – byggegrunn og massehåndtering  

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Konstituert leder areal – og byplankontoret: Line Synøve Østvold 

Saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Arkivsaksnr.: 17/161-5   Arkiv: PLN 999  

 

Oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 

283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved 

Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak. 

 

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte. 

 

4. Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

 

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

  

Sammendrag 

Coop Øst erfarer at det er et stort behov for en større dagligvareforretning i Hverven-området 

og ønsker endring av gjeldende reguleringsplan for området. 

En slik endring krever en ny reguleringsprosess.  

Det kreves at utredninger må gi svar på om størrelse og lokalisering av matvareforretning er 

egnet med tanke på konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling. 

 

Innledning / bakgrunn 
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Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst ønsker etablering av en større 

dagligvareforretning, konseptet Coop Extra, der det har vært en møbelforretning (Skeidar) på 

Hvervenkastet. Sportsforretningen (Sandberg Sport) og Kontormiljø vil forbli i bygget. 

Det er Fossen Utvikling As v/daglig leder Bjørn Leifsen som representerer partene og Bjørn 

Leifsen vil være planfaglig ansvarlig for planutarbeidelsen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Gjeldende reguleringsplan for området er nr. 113-01 ”Hvervenmoen”, som ble vedtatt 

08.01.1990. Her har bl.a. møbelforhandler Skeidar holdt til, men denne virksomheten er borte. 

Det er lagt frem et ønske om å etablere en større matvarebutikk i disse lokalene. 

I § 3.1 i reguleringsbestemmelsene for gjeldende reguleringsplan står følgende: 

”Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, 

for eksempel matvareforretning.” 

 

I 2010 ble det fremmet et ønske om en omregulering av reguleringsplan nr. 113-01. Ønsket var 

å etablere en matvarebutikk i disse lokalene. Sak om regulering ble behandlet i HMA 

06.12.2010 med positiv innstilling fra rådmannen, men saken fikk negativt vedtak.  

Dermed er det reguleringsbestemmelsene fra 1990 som gjelder for arealet i dag. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Hvervenområdet ligger ca 2 km fra gågata i Hønefoss by. Videre er det 800 meter til avkjøring 

til senterområdet Eikli. På motsatt side av E16 ligger Hvervenmoen. Hvervenområdet har 

sentral beliggenhet i forhold til transportsystemet, plassert ved innkjøringa til Hønefoss langs 

E16. På Hvervenkastet er det i dag sportsforretning og kontorarbeidsplasser, bensinstasjon og 

Gjestegård/bespisning. 

Områderegulering Hvervenmoen innebærer et stort antall arbeidsplasser i dette området.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Coop har flere butikkonsepter og innen dagligvarehandel er Coop Obs! Hypermarked det mest 

omfattende. I tillegg til dagligvarer har slike butikker et godt vareutvalg innen sport, tekstil, 

kjøkken og hjem, leker, småelektrisk og lettere byggevarer. Hos Coop Mega finnes alle 

basisvarer, med ferskvarer, utallige brødsorter, frukt og grønt, krydder og sauser. Coop Prix er 

en dagligvarekjede med lave priser på hele vareutvalget. Coop Extra er en dagligvare- og 

byggkjede i Coop. I Extrabutikkene finnes mer enn 5500 varer til lave priser. Coop Marked er 

en dagligvarekjede med lokal forankring. Butikkene er spredt rundt i Norge og representerer 

også et naturlig møtested i lokalsamfunnet. 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst ønsker etablering av konseptet Coop Extra. 

 

Tiltaket som foreslås vil ikke medføre store endringer på eksisterende bygg eller på 

utearealene. Bygget vil få en oppgradering og en tydeliggjøring av at det her er 

dagligvarebutikk. Uteområdene vil få ny strukturering av parkeringsplassene og oppgradering 

av utebelysning. Lagringscontainere vil bli fjernet. Hele eiendommen vil få et estetisk løft. 

 

Forslagsstiller mener videre at trafikken til/fra området ikke vil bli radikalt endret. Totalt antall 

kvadratmeter butikkarealer forblir uendret. De trafikkmessige konsekvensene vil bli redegjort 

for i saken. 

Nærområdene til Hvervenkastet vil få mer boligbebyggelse, blant annet i Tanberglia og 

tilstøtende områder, etter vedtak av kommunedelplan for Krakstadmarka. Uten 
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dagligvareforretning på Hvervenkastet vil mange måtte kjøre ned i Osloveien for å handle. Det 

er også etablert et stort antall arbeidsplasser ved sykehuset og Hvervenmoen, som 

representerer store kundegrupper. Mange av disse reiser antakelig inn til Hønefoss for å handle 

dagligvarer. Nærmeste Coop-matvarebutikker er Coop Extra Klekken og Coop Extra 

Heradsbygda, samt Coop Mega i Hønengata. 

 

Mulig etablering av matvarebutikk i området er i strid med gjeldende reguleringsplan (nr. 113-

01 Hvervenmoen). Det må en reguleringsprosess til for å kunne tillate etablering.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er regulert i reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen”, vedtatt 08.01.1990, se 

vedlegg 3. Området er regulert til forretningsbebyggelse, med bestemmelse om at bebyggelsen 

ikke tillates nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, for eksempel matvareforretning. 

Tillatt utnyttelsesgrad er 0,3 og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering.  

Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart. 

Tiltaket faller ikke under kriterier som fører til at det direkte skal konsekvensutredes.  

Utredningsteamene vil trolig være knyttet til: 

Sentrestruktur og handel, trafikkforhold, støy, naturforhold, nærmiljø, landskapspåvirkning, 

ras, skred, overflatevann og ROS-analyse. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter trolig bl.a. eiendommene: gnr/bnr 38/119 som eies av forslagsstiller, 

38/135 med grunneier Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård As og 38/136 som eies av 

Esso Norge AS, samt offentlige eiendom i form av vegarealer. 

 

Forholdet til overordnede planer og føringer 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud 

Gjennom fylkesdelplanen presenterer Buskerud Fylkeskommune de ulike ”handelsklassene”: 

- Plasskrevende varer (Som for eksempel møbler, hvitevarer, brunevarer) 

- Detaljvarehandel (Som kan deles inn i dagligvarer og faghandel (detaljvarer)) 

Fylkesdelplanen presenterer den senterstrukturen som er ønskelig skal gjelde for Buskerud: 

- Fylkessenter (Drammen) 

- Regionsenter (Hønefoss, Kongsberg) 

- Distriktssenter (for eksempel Vikersund, Hokksund, Gol, Geilo, Nesbyen, Ål) 

- Lokalsenter (for eksempel Vik, Noresund, Hol, Flå, Sætre, Mjøndalen) 

- Nærsenter – her er det ikke nevnt noen eksempler, men: ”fylkesdelplanen gir noen generelle 

retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester i nærsentre.” 

I følge fylkesdelplanen skal et nærsenter inneholde noen servicetilbud som dagligvarer, enkelte 

bransjevarer, kiosk, matservering, forsamlingslokale m.m., samt kollektivtilbud. 

 

Planprogram for områderegulering for Hvervenmoen var på høring og offentlig ettersyn våren 

2011. Fylkesmannen vurderte at planprogrammet la opp til en handelsvirksomhet som vil 

kunne være i strid med RPB for kjøpesentre, og nasjonal politikk for samordna areal- og 

transportplanlegging. Planprogrammet ble forelagt Miljøverndepartementet (MD) i medhold av 

§ 8 i forskrift om konsekvensutredninger. MD uttalte seg til planprogrammet i brev datert 

17.10.11. MD oppfordrer generelt til at handel i størst mulig grad innpasses i tilknytning til 
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sentrumsområdene i Hønefoss. Dersom det er behov for handelsavlastningsområder utenfor 

sentrum, forutsettes det at beslutning om hvor disse skal ligge tas på grunnlag av en overordna 

vurdering av kommunens næringsareal og hvilke arealer som er mest hensiktsmessige for dette 

formålet. Det må spesielt vektlegges hvilke lokaliseringer som vil ha minst negative 

konsekvenser for handelen i sentrum. Det vil kunne være vanskelig å hindre såkalt 

bransjeglidning hvor supplerende varegrupper, som er i direkte konkurranse med 

sentrumshandelen, får en gradvis større andel av forretningsarealene. 

 

I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt som erverv. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel er målsettingen at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, 

handelsby og regionhovedstad og dette skal gjennomføres ved bl.a. utvikle Hønefoss med flere 

lokalsentre. Hønefoss sentrum er midtpunkt med lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), sør 

(Eikli) og vest (Meieriet). 

I kapittel 5. Effektiv arealdisponering heter det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig 

vekst og utvikling av by og lokalsamfunn gjennom:  

Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet. 

 

Handels- og byutviklinganalyse for Hønefoss ble behandelt i sak nr. 142 i kommunestyrets 

møte 13.12.2012. I vedtakspkt 2. pkt b, c, d, e, og f skal følgende prinsipper legges til grunn: 

b) Det kan tillates etablering av handel med møbler, brune- og hvitevare som er areal- og 

transportkrevende i randsonen rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. 

Naturlig tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen. 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen. 

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak. 

f) Innenfor senterområdene i kommuneplanen samt Meieriområdet tillates etablering av all 

handel. 

 

Juridiske forhold  

I §12-14 i plan – og bygningsloven heter det at for «utfylling, endring eller oppheving av 

reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.» Endring av 

reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen” tilsier en ny reguleringsprosess.  

 

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.  

Nylig vedtatt endring av plan- og bygningsloven gir kommunen adgang til å stoppe planinitiativ 

før varsling og kunngjøring av planoppstart. Endringen er gjort i § 12-8 og trådte i kraft 1. juli 

2017. Bestemmelsen er et ledd i målsettingen om å effektivisere planprosessen. Departementet 

vil gi nærmere bestemmelser om innholdet i planinitiativet, behandlingen i oppstartmøtet og 

referat fra møtet i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven, forskriften er ikke utkommet enda.   

Beslutningen om å stoppe et planinitiativ er ikke et enkelt vedtak som kan påklages.  
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Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for kommunen. Planen er en privat detaljregulering. Dette 

innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. betalingsreglementet.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Ved vedtak om å starte opp regulering må lovpålagt informasjon og medvirkning ivaretas.  

 

Alternative løsninger 

Forutgående saker om etablering av næring i området ved Hvervenmoen/Hvervenkastet har 

vært planfaglig og planpolitisk utfordrende å løse, spesielt med tanke på handelsnæring.  

 

Kommunen har vedtatt et plangrep i områderegulering nr. 347-01 Hvervenmoen, der det er gitt 

klare begrensninger i forhold til arealbruk for handel og varekategorier. Dette plangrepet er 

basert på hensynet til utvikling av Hønefoss som region- og handelsby. 

I vedtatt områderegulering angis det i bestemmelsene innenfor arealformål «bebyggelse og 

anlegg – forretninger» at det ikke tillates handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA pr 

enhet. Disse kan ikke deles opp i mindre enheter. Arealene kan nyttes til plasskrevende handel, 

herunder forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og 

andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre, og handel med møbler, hvite- og 

brunevarer. Med bakgrunn i dette er utvikling av Hvervenmoen med bilbasert handel et 

supplement til sentrumsaktiviteten og opptrer i liten grad som konkurrerende virksomhet. 

 

I et byutviklingsperspektiv er det viktig med både handel og kontorarbeidsplasser i sentrum. 

Dette skaper grunnlag for byliv, kultur og servering og en levende by. 

 

Nylig vedtatt endring av plan- og bygningsloven gir kommunen adgang til å stoppe planinitiativ 

før varsling og kunngjøring av planoppstart. Kommunen skal ta stilling til spørsmålet om å 

stoppe initiativet så tidlig som mulig. Hensikten er å redusere unødig ressursbruk både hos 

kommunen, forslagsstiller og andre som må forholde seg til initiativet. 

En beslutning om å stoppe et planinitiativ skal være basert på et forsvarlig planfaglig eller 

planpolitisk skjønn, hvor det ikke er tatt utenforliggende eller andre usakelige hensyn. 

 

Forslag til alternativt vedtak 1:  

 

Kommunen anbefaler ikke oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Lokalisering av handel er et planfaglig tema, men også et planpolitisk diskusjonstema. 

Forslagstillere i denne saken ønsker å etablere en større dagligvareforretning. Dagligvarer er 

definert i Handels- og byutviklinganalyse for Hønefoss som matvarer og andre nærings- og 

nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av 

papir og plast, bone-, rense- og pussemidler. Men hva er en større dagligvareforretning? 

 

Dersom forslagsstiller går for en større dagligvareforretning, må dette utredes. Kommunen vil 

kreve at det utarbeides en analyse der forholdet til et levende bysentrum avklares før 

kommunen kan ta stilling ved 1. gangsbehandling av planen. Det vises til prinsipielt vedtakspkt. 

2. pkt b, c, d, e i sak nr. 142 i kommunestyrets møte 13.12.2012, se over. 



  Sak 70/17 

 

 Side 15 av 55   

 

 

Før et vedtak om høring og offentlig utlegging av reguleringen ved 1. gangsbehandling, må det 

foreligge en trafikkutredning om hvor mye og hva slags trafikk som genereres til/fra det 

aktuelle området dersom dagligvarehandel tillates. 

 

Denne saken er ikke i tråd med overordna plan og ansees som prinsipiell. Oppstartsaken legges 

derfor fram til politisk behandling. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Coop Øst erfarer at det er et stort behov for en større dagligvareforretning i Hverven-området 

og vil foreslå konseptet Extra. 

 

Med de nylig vedtatte planene i Hvervenområdet er rådmannen i tvil om de politiske føringene 

som ble gitt tidligere er å forstå som at det ikke er ønskelig med noen form for matvarebutikk i 

området i framtiden, og velger derfor å legge fram oppstartsaken politisk.  

 

Dersom det vedtas å gå videre med planarbeidet må det avholdes formelt oppstartmøte før 

varsel og kunngjøring av planoppstart. 

Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

Før vedtak om 1. gangsbehandling må det utarbeides en trafikkanalyse som skal vurdere 

kapasitet og belastning på eksisterende vegnett med krav til eventuelle tiltak, før etablering av 

dagligvareforretning.  

Utredningene må også gi svar på størrelse og omfang av det konseptet som forslagsstiller 

endelig vil foreslå. 

 

I denne saken kreves det videre at utredningene må gi et tydelig svar på om lokalisering av 

tiltaket er egnet med tanke på konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

Vedlegg 

1. Søknad om regulering 

2. Situasjonskart  

3. Reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen” 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

konst. Avdelingsleder: Line Østvold 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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Arkivsaksnr.: 15/5952-46   Arkiv: L12  

 

417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

  

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt 

område på Færdentoppen i Haugsbygd. Området planforslaget omfatter er delvis regulert til 

boligformål i eksisterende plan 170 Færdenmarka. Deler av planområdet og nytt 

utbyggingsområde er regulert til LNF-område. Gjennomføring av planen vil medføre fortetting, 

da LNF-området tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Et lite grøntareal i nord 

er regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B og vil videreføres som grøntareal.  Rådmannen anser 

utnyttelsen av området som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse 

innenfor planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter.  

 

Fylkesmannen kom med innsigelse etter 1. gangsbehandling av saken, for omdisponering av 

landbruksjord. Etter møte med tiltakshaver og justering av plankartet ble innsigelsen trukket. 

Det er i det reviderte forslaget tatt ut 2,7 daa landbruksjord. 

 

Omdisponering av fulldyrket mark til boligformål er generelt uønsket, men plasseringen av den 

dyrkbare jorden gjør den godt egnet som fortetting av området, og det vil være en naturlig 

utvidelse av boligområdet i Haugsbygd. Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt. 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt 

område på Færdentoppen i Haugsbygd. Østre del av planområdet ligger i eksisterende plan nr. 
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170 Færdenmarka. Her er det satt av noe areal til bolig og noe til leke-/friluftsområde. Det er 

også regulert en vei som kobler Færdenveien med G/S nord for planområdet. Forslagsstiller 

ønsker å regulere ytterligere del av sin eiendom til boligområde for å skape et helhetlig og nytt 

boligområde. Den nye delen som skal reguleres er i sin helhet i dag i LNF-område. I 

eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka er det allerede regulert for 7 boliger i det aktuelle 

området.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017, Bh. 24 NR. 17. 

 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Formannskapet 2 og vedtatt sendt på høring og 

lagt ut til offentlig ettersyn 25.04.2017, Bh. 14 NR. 17. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 2,7 daa dyrka mark er tatt ut av planforslaget.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.04.2017 – 12.06.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Innsigelser 

Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For nærmere 

informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelsene. 

Innsigelsen gikk på omdisponering av 2,7 daa dyrka mark. Etter dialog og videre justeringer i 

planforslaget er innsigelsen nå trukket, og kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

Justeringene innebærer at mindre dyrka mark blir omdisponert, samtidig som et grøntbelte 

reguleres mot jordet.  
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Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985 

(se planbeskrivelse s.12). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, gangvei 

og friområde/lek. Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 56-03 Haugsbygd 

Felt A-B vedtatt 30.08.1972. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til friområde. 

En mindre del av planområdet er uregulert. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen ivaretar kommuneplanens samfunnsdel gjennom å legge til rette for variert boligtilbud i 

lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål, friområde og 

LNF. LNF-området er planlagt omdisponert til bolig og grøntareal. Ellers er planen i tråd med 

overordnede planer. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet 2 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. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca 1 dekar utover allerede godkjent 

areal på 3,4 daa i plan 170 Færdenmarka. 

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket 

i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en omdisponering vil 

kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny brukes til 

jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan også 

vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

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.  
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Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området har fra før to boliger fordelt på tre tomter, samt noe LNF-område nordvest i 

planområdet. Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus 

og firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Totalt antall vil da bli maksimalt 17 

boenheter, avhengig av boligtypen man velger. Det er positivt å beholde det bygningsestetiske 

som er rundt i området, med eneboligbebyggelse.  

 

Det legges opp til en utnyttelsesgrad på 40%. Dette er i tråd med kommunenplanen. Grad av 

utnytting i uregulerte områder er 25%, men siden dette blir regulert er 40% utnyttelse både 

akseptabelt og ønskelig.  

 

Det er lagt opp til mye grønntområder i planen, noe rådmannen ser positivt på. Lekeplassen har 

fått en solrik plassering vest i planområdet i tilknytning til en turveg i forbindelse fra 

boligområdet til skole og idrettsanlegg. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Alle uttalelsene er 

kommentert av forslagsstiller og tatt hensyn til i planforslaget og planens foreslåtte 

bestemmelser. Innsigelsen fra Fylkesmannen er kommentert over. Landbrukskontoret mener 

fortsatt at det er uheldig å bygge ned dyrka mark til boligformål. Når det er sagt, mener 

landbrukskontoret det er positivt at planavgrensningen er endret slik at mindre dyrka mark går 

tapt. I tillegg ser det nå ut til at det er lagt inn en større buffersone mellom planlagt bebyggelse 

og dyrka mark.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

utenfor tilknytningsplikten. 

 

Vann- og avløpsledning i området må legges om i henhold til utarbeidet VA-plan. Denne viser 

at ledningen legges i ny adkomstvei, f_SV1. Eksisterende anlegg er vurdert til å ha tilstrekkelig 

kapasitet for nye boliger. Det vil være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i 

Færdenveien for å oppfylle kravet fra Ringerike kommune vedrørende slukkevann. 

 

Færdenveien i sørøst er kommunal vei og det er planlagt adkomst til denne. Det vurderes av 

forslagsstiller at den økte trafikkmengden på den kommunale veien ikke vil medføre noen 

konsekvenser for det planlagte krysset sin kapasitet og geometriske utforming. Parkering og 

adkomst for de eksisterende boligen forandres ikke. Trafikkanalysen som er utført konkluderer 

med at det ikke er behov for tiltak knyttet til utbygging av planområdet. Det er gang- og 

sykkelvei langs Færdenveien. 

 

Lekeplasser 

Det er satt av areal for lekeplass i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 
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ROS-analyse 

Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at radon kan forekomme. Avbøtende tiltak ved 

radonforekomster er vurdert av forslagsstiller til å foregå i forbindelse med 

byggesaksbehandling.  

 

Ved en eventuell ulykke på Færdenveien så vil framkommeligheten reduseres noe. Færdenveien 

har ifølge forslagsstiller adkomst fra FV 241 fra to ulike steder, så sannsynligheten for redusert 

framkommelighet er liten. Boligområdet er planlagt med en adkomst for brannbil, med en 

lokasjon mot Færdenveien. Dette er vurdert til en viss fare i tilfelle brann i området. 

 

Konklusjonen til ROS-analysen er at risikonivået er lavt. 

 

Interessemotsetninger: 

Det er interessemotsetninger mellom eier av naboeiendom 137/62 og forslagsstiller. 

Motsetningene går ut på at eiendommen til nevnte nabo og deler av 137/1, som nabo leier av 

forslagstiller, er tatt med i planforslaget. Området vedrørende det leide arealet er en 

privatrettslig sak, som ikke vurderes nærmere i denne plansaken. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Færden boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i 

attraktive deler av kommunen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike 

kommune i form av sysselsetting i forbindelse med utbygging og et mer variert boligtilbud. 

Arealet som foreslås omdisponert fra fulldyrket jord til boligformål er ca. 1 daa, men vil bidra 

til å skape et helhetlig boligområde.  

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  
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Vedlegg 

Plankart 5.10.17.pdf 

Vedlegg 6 - Illustrasjonsplan 26.9.17.pdf 

Planbeskrivelse 5.10.17.docx 

Reguleringsbestemmelser 

Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslag for Færdentoppen.PDF 

Merknader kommentert 

Vedlegg 3 - Merknader til offentlig ettersyn - samlet.pdf 

Vedlegg 4 - ROS_Analyse 26.09.17.pdf 

Vedlegg 5 - VA notat 26.9.17.pdf 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Vedlegg 1 - Arealtabell .csv 

Plankart plan 56-03 

Plankart plan 170 

Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling 

Planbeskrivelse 

Reguleringsbestemmelser 

Plankart Færdentoppen 2.5.16 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

konstituert leder: Line Østvold 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 16/914-39   Arkiv: GNR 4/1  

 

Konsesjon på Raa gård Gnr/bnr 4/1 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

folkeregistrerte adresse på Raa gård. Vedtak gitt i sak 31/17, hvor konsesjon på Raa gård 

trekkes tilbake, oppheves. 

1. Det forutsettes at Kristin Remme oppfyller vilkår om boplikt gitt i konsesjonsvedtak i 

HMA sak 70/16, og forblir registrert bosatt på gården i minst 5 år sammenhengende. 

 

  

Sammendrag 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning fattet 08.05.2017 i sak 31/17 vedtak om å trekke 

konsesjonen på Raa gård tilbake grunnet vesentlig brudd på vilkår om boplikt. Kristin Remme 

har nå sin folkeregistrerte adresse på Raa gård, og vedtak i sak 31/17 oppheves.  

 

Beskrivelse av saken 

Det vises til vedlagte saksfremlegg og protokoller i HMA saker 70/16, 94/16 og 31/17 for 

detaljert bakgrunn i saken. Her følger en kort kronologisk oppsummering av sakens viktigste 

og nye momenter:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avsluttet. (Vedlegg 2 og 3)  

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

av kommunegrensen, og ønsket at boplikten ble utsatt til saken var ferdig behandlet hos 

Fylkesmannen.  

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

70/16, da søknad om flytting av kommunegrensen ikke ble ansett å ha betydning for 
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konsesjonssaken og boplikten. Det ble ikke gitt utsatt iverksetting av vedtaket i sak 

70/16. Saken ble oversendt Fylkesmannen. (Vedlegg 4 og 5) 

6. Med bakgrunn i brudd på konsesjonsvilkår og boplikt vedtok HMA den 08.05.2017 i 

sak 31/17 å trekke konsesjonen på Raa gård tilbake. Det ble gitt en frist på 3 måneder 

til å overdra landbrukseiendommen til noen som kan få eller som ikke trenger 

konsesjon. (Vedlegg 6 og 7) 

7. Vedtak om tilbaketrekking av konsesjon ble påklaget. Klagen er datert 27.05.2017, og 

er dermed mottatt innen klagefristen. Det bes om at klagen gis oppsettende virkning. I 

klagen gjøres gjeldende at vedtaket er ugyldig p.g.a. feil rettsanvendelse, 

saksbehandling og bevisbedømmelse. (Vedlegg 8) 

8. I brev av 29.06.2017 stadfester Fylkesmannen i Buskerud Ringerike kommunes vedtak 

av 22.08.2016 i sak 70/16. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages. (Vedlegg 9) 

9. Kristin Remme blir orientert om Fylkesmannens vedtak i brev av 31.07.2017. I samme 

brev opplyser landbrukskontoret om forventet saksgang av klagen på tilbaketrekking av 

konsesjon, og ber om å bli underrettet om eventuelt nye momenter som kan ha 

betydning for saken. (Vedlegg 10) 

10. Landbrukskontoret hadde løpende kontakt med Kristin Remme i august og september 

2017, og ble holdt orientert om pågående prosesser med Skatteetaten hva gjaldt 

tilflytting til Osloveien 161, 3512 Hønefoss (Raa gård). 

11. Den 29.09.2017 får landbrukskontoret tilsendt endelig bevis for at Kristin Remme med 

familie er registrert bosatt på Raa gård i Ringerike kommune fra og med 04.09.2017. 

(Vedlegg 11) 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. 

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

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Konsesjonsvedtak HMA, 11.04.2011 i sak 48/11.  

Konsesjonsvedtak HMA, 22.08.2016 i sak 70/16.  

Klagesaksbehandling HMA, 07.11.2016 i sak 94/16. 

Tilbakekalling av konsesjon HMA, 08.05.2017 i sak 31/17. 

Fylkesmannen i Buskerud stadfester HMA-vedtak i sak 70/16, 29.06.2017. 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

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

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

virkemidlene i konsesjonsloven følges. 

 

Rådmannens vurdering 

Etter en langvarig prosess med å følge opp vilkår om boplikt gitt i konsesjonsvedtak på Raa 

gård, ble det 08.05.2017 fattet vedtak i HMA sak 31/17 om å trekke konsesjonen tilbake. 

Vedtaket er påklaget, og klagen begrunnes med feil rettsanvendelse, saksbehandling og 

bevisbedømmelse. Klager mener at vedtaket må oppheves. 

 

Vedtak om konsesjon med vilkår om boplikt ble først fattet 11.04.2011 i HMA sak 48/11, og 

på nytt den 22.08.2016 i HMA sak 70/16 – denne gang med 1 måneds tilflyttingsfrist. 
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Sistnevnte vedtak ble påklaget, og saken ble sendt til Fylkesmannen etter at kommunen 

opprettholdt sitt vedtak. Rådmannen konstaterer at vedtaket nå er behandlet av Fylkesmannen i 

Buskerud, og at kommunens opprinnelige vedtak opprettholdes. Det er dermed ingen tvil om 

at det hviler boplikt på eiendommen, og konsesjonssøker innen én måned etter fattet vedtak må 

ha sin folkeregistrerte adresse på gården. 

 

Rådmannen registrerer at Kristin Remme med familie siden 04.09.2017 står oppført i 

folkeregisteret med adresse på Raa gård, gateadresse Osloveien 161, 3512 Hønefoss. På 

bakgrunn av at Remme nå har påbegynt sin boplikt på gården, og at det derfor ikke lenger en 

noen grunnlag for å trekke konsesjon tilbake, mener Rådmannen at vedtak i sak 31/17 om 

tilbaketrekking av konsesjon kan oppheves. Forutsetningen for opphevelse av vedtak er at 

Remme har sin folkeregistrerte adresse på Raa gård i minst 5 år sammenhengende. 

 

Klage på vedtak på tilbakekall av konsesjon datert 27.05.2017 fra Svensson Nøkleby 

advokatfirma tas til orientering. Vedtak av 08.05.2017 i sak 31/17 oppheves utelukkende 

p.g.a. tilflytting til gården, og rådmannen ser ikke at det er behov for å kommentere innholdet i 

klagen. 

 

 

Vedlegg 

1. Saksprotokoll, HMA sak 48/11 

2. Konsesjon og boplikt på Raa gård – Saksfremlegg 

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

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

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

sak 94/16 

6. Tilbaketrekking av konsesjon på Raa gård – Saksfremlegg 

7. Tilbaketrekking av konsesjon på Raa gård – Saksprotokoll, HMA sak 31/17 

8. Klage på tilbakekall av konsesjon 

9. Vedtak, Fylkesmannen i Buskerud 

10. Orientering om Fylkesmannens vedtak 

11. Bostedsattest 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Helgesson 
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Arkivsaksnr.: 17/3530-4   Arkiv: GNR 109/26  

 

Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 109/26 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

eiendom gnr. 109 bnr. 26. 

 

  

 

Sammendrag 

JPS AS v/ John-Petter Sandvold søker om konsesjon på erverv av eiendom gnr/bnr 109/26. 

Formålet oppgis til være å være oppføring av bolig på eiendommen.  

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 skiller seg ut med tidligere historikk og vedtak. Samt at saker 

som gjelder konsesjon der et AS er søker, går til politisk behandling.  

 

Rådmannen mener videre at i denne saken er det lite som taler i mot å gi konsesjon til JPS AS. 

Videre presiseres det at det kun tas stilling til grunnervervet og ikke bruken av eiendommen.  

 

Innledning / bakgrunn 

JPS AS v/ John-Petter Sandvold søker om konsesjon på erverv av eiendom gnr/bnr 109/26. 

Eiendommen består i følge Gårdskart av totalt 4,7 dekar, hvorav 4,7 daa er produktiv skog. 

Tomta er opparbeidet og planert, det er ikke noe skog på eindommen i dag. Eiendommen 

ligger i et område som er avsatt til LNF i kommuneplanen.  

 

JPS AS er et akjeselskap som har som formål å investere, kjøp og salg av aksjer i andre 

virksomheter og fast eiendom.  
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Bakgrunnen for å kjøpe eiendommen er å føre opp bolig, tomta er per. d.d. ubebygd.  

Eiendommen er ervervet for kr 2 100 000,-. I kjøpekontrakten (vedlegg 2) er det spesifisert 

eiendommen skal ha følgende rettigheter:  

- Veirett fra tomten til Hadelandsveien langs jordet i 4 meters bredde, pluss grøfter på 

begge sider 

- Vannrett 

- Rett til graving på hovedbøle til elektriske ledninger og kloakk/dreneringsgrøfter 

- Rett til å kjøre opp skiløype på gnr. 109 bnr. 1 i Ringerike kommune 

- Hytte/bu skal følge med kjøpet. 

 

Eiendommen ble i 2014 delt i fra gnr/bnr 109/1. Intensjonen var at Helge Kihle skulle få bygge 

bolig på tomta, da Myrvangen Sandforretning / Vestsiden Pukkverk ønsket å kjøpe hans 

eiendommen, grunnet støvplager som Helge Kihle hadde blitt påført.  

 

Kort historikk: 

I juni 2013 ble det søkt om å dele fra 4-5 dekar stor tomt fra gnr/bnr 109/1. Begrunnelsen var 

at kjøper Helge Kihle skulle få bygge ny bolig, da støv og støyplager i fra pukkverket på 

nabotomta hans skapte problemer. Myrvang Sandforening/ Vestsiden Pukkverk ønsket å kjøpe 

han ut. Tomta var aktuell fordi den var i kort avstand fra sønnens eiendom (gnr/bnr 110/2). 

  

I juli 2013 stilte landbrukskontoret seg negative til delesøknaden, dette på bakgrunn av at 

tomta grenser til fulldyrket mark og berører produktiv skog. Samme tomt ble søkt fradelt i 

1981, men ble avslått av fylkeslandbruksstyret i Buskerud. Søker ble forespurt om han ønsket å 

opprettholde søknaden og det ønsket han.  

 

Saken ble behandlet politisk i HMA november 2013. Administrasjonen gikk for negativ 

innstilling, at omsøkt fradeling ikke ble tillatt. HMA gikk for rådmannens alternative forslag, 

som gikk ut på å tillate omsøkt deling. Det ble presisert i vedtaket at det skulle hentes inn 

uttalese i fra Fylkesmannen i Buskerud. Videre behandling ble delegert til rådmannen, forutsatt 

at Fylkesmannen stilte seg positiv til vedtaket som HMA hadde fattet.  

 

Saken blir sendt til Fylkesmannen for uttalelse. Fylkesmannen frarådet fradelingen og ba om å 

bli orientert om videre vedtak.   

I februar 2014, skrev søker et brev til Fylkesmannen og kommenterte uttalesen. Fylkesmannen 

orienterte kommunen og på bakgrunn av innkomne opplysningene endret de ikke på uttalelsen 

sin. Samtidig kommer det inn tillatelse fra Statens Vegvesen om utvidet bruk av eksisterende 

avkjørsel.  

 

I mars 2014, etterspør kommunen mer pressiserende opplysninger i fra søker angående 

delingssøknaden. Sandvold Boliger v/ John-Petter Sandvold uttaler seg på vegne av kunden 

Helge Kihle i et brev til kommunen i juni. Sandvoll Boliger ønsket at kommunen 

ferdigbehandlet saken, med positiv innstilling fra administrasjonens side på lik linje med HMA 

sin instilling.  

 

I august 2014, orienterte kommunen søker om at saken går til ny politisk behandling i HMA, 

dette på bakgrunn av at Fylkesmannen frarådet omsøkt fradeling. 
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Saken ble behandlet i HMA i september og politikerne gikk i mot Fylkesmannes frarådning og 

vedtok at omsøkt fradeling kan tillates. Det ble pressisert i vedtaket at søker må sende en 

søknad om deling og omdisponering etter Jordlovens §§ 9 og 12, til landbrukskontoret.  

Videre behandling av saken ble delgeret til rådmannen/administrasjonen. 

Søker sendte inn søknad om deling og omdisponering etter jordloven. Det ble tillatelse på 

bakgrunn av sakens tidligere vedtak. Eiendommen fikk gnr/bnr 109/26.  

 

I desember 2014 mottok kommunen skjemaet Egenerklæring om konsesjonsfrihet, fra søker 

Helge Kihle. Skjemaet var ikke korretkt utfylt, men ble signert og stemplet fra kommunens 

side. Eiendommen ble tinglyst og Helge Kihle står som dagens eier.  

 

I august 2017 kom det inn en søknad om kosesjon på eiendom 109/26. Søker er JPS AS v/ 

John-Petter Sandvold. Tomta han kjøpte i 2014 ble solgt for kr 2 100 000,- til JPS AS.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanen er eiendommen klassifisert som LNF-område 

 

I jordfaglig arealvurdering for Ringerike er området klassifisert som B-område. Dette er et område 

med sterke landbruksinteresser. 

 

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 § 
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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. 

 

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. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Delingsvedtak HMA, 04.11.2013 i sak 120/13 

 

Delingsvedtak HMA, 2. gangsbehandling, 08.09.2014 i sak 97/14 

 

Deling- og omdisponeringsvedtak etter jordloven, i sak 14/711 
 

 

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 avslås konsesjon til JPS AS for kjøp av 

eiendommen gnr. 109 bnr. 26. 

 

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. 

 

Rådmannens vurdering 

Eiendommen er ikke en landbrukseiendom, den er ubebygd og faller derfor ikke under 

vurdering vurdering av konsesjonslovens § 9. Det søkes konsesjon grunnet eiendommens 

størrelse, da den er over 2 dekar.  

 

Saken skiller seg ut ved at det er en lang historikk og formålet er ikke i tråd med tidligere 

vedtak. Tidligere delingsvedtak legger begrensing på hvor stort det kan bygges på 

eiendommen.  

 

Rådmannen presiserer at i denne saken tas det kun stilling til grunnervervet. Skal det bygges 

bolig, må det gjøres ved å sende søknad til bygningsmyndigheten i kommunen.  

 

Videre ser Rådmannen at det er ikke mye som taler mot å gi konsesjon til JPS AS. Da 

eiendommen ikke lenger er en landbrukseiendom og er opparbeidet/planert. 
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Vedlegg 

 

1 – Søknad om konsesjon 

2 – Kjøpekontrakt tomt 

3 – Saksframlegg 1 2013 

4 – Saksprotokoll 1 2013 

5 – Saksframlegg 2 2014 

6 – Saksprotokoll 2 2014 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Oda Aulstad Kvisberg 
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Arkivsaksnr.: 17/736-6   Arkiv: PLN 430  

 

430 - Krokenveien 23 og 40 a Oppstartssak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

74/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting i eksisterende boligområde. Planen 

vil legge til rette for oppføring av leilighetsbygg i Krokenveien 23 og 40a. 

For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei-, bolig og friareal innlemmet i planen. 

 

Planen er privat initiert, og fremmes som detaljregulering. E. Brørby & Sønn er forslagstiller.  

 

Oppstart av plan kan anbefales da den er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel om 

fortetting av Hønefoss. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplaner i området.   

 

Innledning  
Forslagstiller E. Brørby & Sønn ønsker med denne planen å få en bedre utnyttelse av to 

boligtomter i Krokenveien. Planarbeidet vil tilrettelegge for fortetting ved å oppføre 

leilighetsbygg med tilhørende utearealer og lekeplass i Krokenveien 23, gnr. 87, bnr. 65, 303, 

411, samt Krokenveien 40a, gnr. 87/2 og 87/487. 

 

Detaljreguleringen skal sikre en god prosess omkring økning av utnyttelsesgraden for de to 

eiendommene. Planen skal ivareta god tilrettelegging for utbyggingsområdets uteoppholdsareal 

samt areal til veg- og fortau. Det skal også sikres at friområde ivaretas på en god måte.  

 

Det er nødvendig med omregulering fordi forslaget er i strid med gjeldende reguleringsplaner 

og gjeldende bestemmelser i kommuneplan. 
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Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Tomtene som i planforslaget søkes endret, er i dag bebygd med småhus med lav 

utnyttelsesgrad.  

 

Krokenveien 23, bestående av tre eiendommer, er i dag bebygd med en liten en-etasjes 

enebolig og garasje. Boligen er i det kommunale registeret for verneverdige hus i kategori 

middels verneverdi. Samlet har de tre eiendommene et areal på ca. 2 daa, hvorav noe er avsatt 

til veiformål samt friområde.  

 

Krokenveien 40a er i dag bebygd med en tomannsbolig i to fulle etasjer, samt loft og kjeller. I 

tillegg ligger det tre hus med garasje/uthusfunksjon på eiendommen. Eiendommene 87/2 og 

87/487 har et areal på ca. 2.0 daa. 

 

Tilgrensende eiendommer har varierte bygningsuttrykk og utnyttelsesgrad. Mellom 

Krokenveien, Sagaveien og Fossekallveien er det i stor grad romslige eneboligtomter. Mens 

sørover fra Krokenveien 23, langs østsiden, ligger to blokker. Disse eies av Ringerike 

Boligstiftelse og benyttes i dag i hovedsak til omsorgsboliger, blokkene har høyde 5 og 6 

etasjer. Vest for Krokenveien 23 og videre mot nordvest ligger det flere 3-etasjes blokker.   

 

I umiddelbart nærhet til planforslagets tomter ligger Ullerål kirke og Ullerål barnehage. Hov 

ungdomsskole og Ullerål barneskole ligger innenfor 500 meters rekkevidde.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Krokenveien 23: 

Forslagstiller ønsker å oppføre et leilighetsbygg på 25-30 enheter, inkludert 

generasjonsboliger/hybler med parkering i kjeller, delvis under bakken. Foreløpig planlegges 

det med fem fulle etasjer. På bakkenivå fra Krokenveien – fremstår det som 6 fulle etasjer. Det 

foreslås å oppføre lekeplass på felles terrasse foran fasadeparti til 1.etasje opp på bodene 

(vedlagt illustrasjon av skisseforslag med høydeprofil for Krokenveien 23). 

 

Krokenveien 40a: 

Forslagstiller ønsker også her å oppføre et leilighetsbygg på 25-30 enheter, inkludert 

generasjonsboliger/hybler med parkering i kjeller. Forslagstilleren ønsker å oppføre bygg på 5 

fulle etasjer. Forslagstilleren foreslår en skjermet løsning for lekeplass på eiendommen 87/487 

(vedlagt illustrasjon av skisseforslag med høydeprofil for Krokenveien 40a). 

 

For planområdets øvrige arealet ønskes en videreføring av arealformål, men med forbedringer 

mellom annet mht. infrastruktur og bedre tilrettelegging for myke trafikanter. Friområde, som i 

kommunens temaplan Grønn plakat er avsatt til område med stor verdi, skal sikres i plan.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel har bl.a. fokus på effektiv arealdisponering, og det fremgår av 

samfunnsdelen, vedtatt 30.04.2015, at det er en ønsket utvikling med fortetting og høyere 

bebyggelse med både nærings- og boligformål i Hønefoss. 

 

 



  Sak 74/17 

 

 Side 32 av 55   

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i plan nr. 65-06 Haldenjordet, Trygdeblokka, m.m, vedtatt 

25.04.1996 og deler i gjeldende reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 

22.02.1990.  

 

Arealformål som inngår i eksisterende planer for omsøkt planområdet er boligformål, offentlig 

bygninger, friområde/lek samt kjørevei og gangareal. For plan nr. 65-06, fra 1996 tillattes 

utnyttelsesgrad 0,20 og bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer. For plan nr. 198, fra 1990 er 

det angitt i planbestemmelsene at utnyttelsesgraden for evt. nye prosjekt fastsettes av 

bygningsrådet og at eneboliger kan oppføres inntil 2 etasjer. 

 

Planer under arbeid i området 

I krysset mellom Fossekallveien og Sagaveien ligger et areal som i dag er regulert til 

forretning/kontor. Det er igangsatt reguleringsarbeid for dette arealet samt for areal som er 

regulert til veg. Per i dag er vegarealet ikke opparbeidet til veg og ønskes i stedet omregulert 

til boligformål. Plan nr. 415 – Sagaveien 56 blir liggende sømløst inntil detaljplan for 

Krokenveien 23 og 40a. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. E. Brørby & Sønn er forslagstiller. Forslag til 

planavgrensning følger saken som vedlegg. 

 

For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei- og boligareal innlemmet. Krokenveien 19 og 21 

samt omkringliggende veiareal foreslås lagt inn i planen. Friområdekorridoren nord for 

Krokenveien 23 skal også sikres. Plangrensen mot nord foreslås å følge gjeldende plangrense 

plan nr. 65-06. Deler av friområde mellom Krokenveien og Sagaveien som er med i gjeldende 

reguleringsplan foreslås også inkludert. 

Det foreslås også at planområdet tar med seg areal som er regulert til veg og fortau i plan nr. 

198, ved Ullerål barnehage og Ullerål Kirke. Det gjøres oppmerksom på at fortausarealene, 

som er angitt i gjeldende plan for østre del av Sagaveien og nordover langs Krokenveien, ikke 

er opparbeidet.  

 

Plangrensen legges videre inntil plan nr. 415 Sagaveien 56 i sørøst og følger grensa til 

gjeldende reguleringsplan nr. 198 inn mot omsorgsboligene i Krokenveien 17. Det tas høyde 

for at plangrensa kan bli noe snevret inn i løpet av planprosessen. 

 

Areal innenfor foreslått plangrense er på ca. 24 daa.  

 

Det er gjort utredning omkring eneboligen i Krokenveien 23. Buskerud fylkeskommune har 

vært på befaring og gitt sin uttalelse i saken. Eneboligen er i kommunens register over 

verneverdi bebyggelse registrert med høy verneverdi. Bygningen er tilført nyere bygningsdeler 

og fremstår derav med noe redusert autentisitet. Etter en samlet vurdering anses den å ha 

forringet sin verneverdi til middels verneverdi. Buskerud fylkeskommune overlater til 

Ringerike kommune å ta stilling til om bygningen skal rives, vedlagt saken følger brev fra BFK.  
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Ringerike kommune så behov for en mer helhetlig plan som sikrer både grønnstruktur, vei- 

samt fortaus areal. Dermed ble avgrensningen av plan utvidet etter oppstartsmøte slik at det vil 

være mulig at fortau kan inngå som en del av planen.  Det viktig å se på veg- og fortaus 

utforming i sammenheng med naboplanen «Sagaveien 56» og omkringliggende områder. 

Dersom fortau skal inngå i planen, vil det utløse krav om utbyggingsavtale, da fortauet blir en 

del av den tekniske infrastrukturen som kommunen overtar ansvaret for.  

 

Eiendomsforhold 

Foreslått planområde omfatter deler av hovedbølet til Hov gård, gnr.87/1 (Friområder) som 

eies av Ringerike kommune. Kommunen eier også Krokenveien 17 og 19, og veiene i området. 

 

Peder E. Moen eier Sagaveien 47 (gnr.87/542). 

Pål Frodal og Merete B. Oslund eier Krokenveien 40b (gnr.87/486). 

André og Elin S. Kristiansen eier Krokenveien 38 (gnr.87/457,65). 

Kjetil Huseth og Christel Helene Andres eier Sagaveien 50 (gnr.87/528). 

Espen Grøtnes eier Sagaveien 52 (gnr.87/524). 

Ako Karem Wahed eier Sagaveien 54 (gnr.87/527). 

Krokenveien 23. (87/65, 87/411, 87/303) overskjøtes til E. Brørby & Sønn AS i juli 2017. 

 

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.  

Det fremgår av bl.a. av kapittel 5, at Hønefoss skal fortettes:  

Kap. 5.1 

o) Utvikling av Hønefoss ved fortetting og høyere bebyggelse med både nærings- og 

boligformål. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligområde, offentlig 

bygninger og friområde; Arealbruken i gjeldende kommuneplan samsvarer i stor grad med 

arealbruken som er vist i de i dag gjeldende reguleringsplanene. 

 

Område som her ønskes regulert ligger innenfor temaplan grønn plakat. Det bebygde areal 

innenfor planområdet er avsatt som område med en del verdi, mens friområde er avsatt som 

område med stor verdi.  

 

Planforslaget omhandler ikke kommunedelplan for gående og syklende, men bidrar positivt da 

det planlegges å bygge gangveger/fortau innenfor planområdet.   

 

 

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.  
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Denne saken anses å ikke være i tråd med overordna plan, og oppstartsaken legges derfor fram 

for behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 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 

Det skal i saksdokumentene ved 1. gangs behandling redegjøres for hvordan de miljørettslige 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 blir 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 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

Realisering av planene vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form 

av infrastruktur. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Ringerike kommune oppfordrer forslagstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioden. Det er 

enighet om at det bør gjennomføres møte med naboene, samt representanter fra Ullerål 

barnehage, Ullerål kirke og Ringerike boligstiftelse. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt forslag til vedtak:  

 

a. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_430 detaljregulering for Krokenveien  

23 og 40a.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å øke utnyttelsesgrad på eiendommene med adresser 

Krokenveien 23 og Krokenveien 40A ved hjelp av omreguleringen, samt legge til rette for 

forbedring av infrastruktur, sikkerhet og fremkommelighet etter nåtidens forhold.  

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

I planprosessen skal det gjøres en vurdering av hvorvidt det er nødvendig å ikke beholde 

allergifremkallende trær på eiendommen 87/2.  
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Rivning av verneverdig bebyggelse 

I Krokenveien 23 ligger det i dag et verneverdig hus og uthus. Kulturminnemyndighet ved 

Buskerud Fylkeskommune har vurdert det dit hen at bolig som har vært registrert med høy 

verneverdi har svekket verdi som følge av ombygginger. Dermed er boligen gitt en middels 

verneverdi. (vedlegg brev fra fylkeskommune av 02.02.2017). Fageksperter overlater til 

kommunen som planmyndighet å avgjøre bevaringsspørsmålet. Rådmann anser at  eiendommen 

i sin helhet har svekket sin verdi og kan dermed anbefale riving av bolig og uthus. 

Rådmannen foreslår følgende punkt i vedtak: «Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres 

det samtidig å ikke bevare bolighus og uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65)».  

 

Skredfare 

Det er ikke påvist skredfare for plantomtene. 

Krokenveien 23 ligger tett inntil en bratt skråning. Planen skal vise frem sikringstiltak mot 

skråning.  

Det er foretatt grunnundersøkelser både for Krokenveien 23 og Krokenveien 40a. (vedlegg). 

Rådmannen kan ikke se at de anbefalingene som gitt i rapportene er fulgt opp i skisseforslaget. 

Det påpekes at prosjektet i sin helhet med dets volum og høyde skal samsvare med geotekniske 

forhold. Dette skal være tilstrekkelig utredet frem til 1.gangsbehandling. Vedlegg Rapport 

grunnundersøkelser Krokenveien 23, 4. Geoteknisk vurdering.  

 

Flomfare og flomveier 

Forslag til planområde ligger ikke innenfor flomutsatt området, allikevel går det flomveger 

innenfor foreslått plangrensa. Rådmannen ser derfor behov for ytterlige utredninger for 

overvannshåndtering før 1. gangs behandling. Overvann håndteres lokalt.    

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 

Rådmannen vil påpeke avklaringsbehov for følgende tema: 

- kapasitet VA. 

- Langs Krokenveien og ved aktuelle eiendommer går trase for fjernvarm. Det skal tas 

hensyn til ledningsnettet med eventuelle opparbeidelse av fortau. 

- Utforming og samordning med naboplanen nr.415 «Sagaveien 56» og omkringliggende 

områder. For å få gode og sammenhengende fortauløsninger på Krokenveien og 

Sagaveien, samt med tanke på overvannshåndtering og flomveger vil det være mulig å 

føre gangveien enten på den ene siden eller på den andre. Man skal være oppmerksomt 

på at gangveg vil anlegges i kantsone vei og følgelig vil utløse kompensasjons behov 

for infiltrasjon av overvannet fra vegen.  

 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Rådmannen vurderer at 5 etasjers høye bygg, både i Krokenveien 40a og Krokenveien 23, kan 

fremstå noe skjemmende for naboeiendommer, både med tanke på solforhold, spesielt for 

barnehages utearealer, og den helhetlige landskapskarakter i området.   
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Universell utforming 

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

og krav om universell utforming. 

 

Uteoppholdsarealer og lekearealer 

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode uteoppholdsarealer i 

forbindelse med bebyggelsen. Disse skal ha en optimal størrelse og funksjon og være utformet 

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

beplantning, overvannshåndtering og annet. 

 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Det gjøres oppmerksom på tilknytningsplikten for fjernvarme i området for boliger fra 1000m2 

BRA, ihht Formskriften nr.492. 

Realisering av prosjektet gir ønsket fortetting i byen. umiddelbar nærhet av bussholdeplass, 

kort avstand både til skoler, legekontor, butikker og mm., gir mulighet til å velge å ikke 

disponere/bruke bil. Dette bidrar positivt til klima og miljø i byområdet.  

Prosjektet vil også ta høyde for helhetlig tilrettelegging og oppføring for gangveger i 

tilknytning til prosjekters utbyggingstomter.  

 

Samlet vurdering 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanen på eiendommene innenfor 

planområde. Ved å bygge med høyere utnyttingsgrad ivaretar man bestemmelsene i gjeldende 

kommuneplan om fortetting i sentrale strøk, samt Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. 

 

Rådmannen vil imidlertid påpeke at det er usikkerhet omkring de geologiske forholdene i 

Krokenveien 23, og dermed byggehøyde og volum. Utnyttelsesgraden i forslag til 

skisseprosjekt oppleves også litt for stort i forhold til stedets karakter. I tillegg kan skissert 

forslag i Krokenveien 40a, med fem fulle etasjer gi skygge på barnehages uteområder.  

Løsning for fortau og eventuelle fotgjengeroverganger er også et moment som må ses i et 

større perspektiv for hele området og ikke bare innenfor plangrense.  

En utredning for overvannshåndtering inkludert forholdet til flomveger og innfiltrering langs 

fortau skal foreligge frem til 1.gangs behandling.   
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

- Illustrasjoner skisseforslag nr. 23 

- Illustrasjoner skisseforslag nr. 40 

- Geoteknisk rapport Krokenveien nr. 23 

- Geoteknisk rapport Krokenveien nr. 40 

4. Gjeldende reguleringsplaner 

- Reguleringsplan 198 Kroken – Busterud 

- Reguleringsplan 65-06 Haldenjordet Trygdeblokka 

5. Brev fra Buskerud fylkeskommune, Krokenveien 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konstituert avdelingsleder Areal- og byplan: Line Østvold 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Saksbehandlere: Olena Alizi og Mari Solheim Sandsund 
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Arkivsaksnr.: 17/173-11   Arkiv: GNR 255/21  

 

Saksframlegg - dispensasjon Gnr/bnr 255/21, 255/33, 255/38 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

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

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer, til rådmannens saksframlegg datert 

19.04.2017, til befaring datert 12.06.2017, til hovedutvalgets vedtak, til klage på vedtak sak. 36/17 

og til ny behandling.  

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye vesentlige momenter som 

tilsier at vedtak i sak 36/17 bør endres.  

 

2. Klagen tas ikke til følge, vedtak i sak 36/17 opprettholdes. 

 

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

 

  

 

Sammendrag 

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

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

 

Rådmannen anbefalte på tross av naboprotester at dispensasjonssøknaden skulle godkjennes 

godkjennes. 12.06.2017 godkjente hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

dispensasjonssøknaden. Vedtaket er påklagd. 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 11.01.2017 søknad om dispensasjon fra Interimstyret for 

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

Tyristrand.  

 

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

Det er ikke uvanlig at det søkes om dispensasjon før tillatelse. Det nevnes også at saken er blitt 
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behandlet av jordskifteretten. Jordskifteretten konkluderte med at det foreligger tilstrekkelig 

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

 

I saksframlegget, arkivsaksnummer 17/173-3 skrev rådmannen følgende. 

  

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

255/32 og 255/65.  

 

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

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

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

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

unødvendig inngrep i naturen.  

 

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

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

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

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

vurderes å være unødvendig.  

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

og verdiforringelse for deres eiendom.  

 

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

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

trær som må fjernes.  
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Kommentarer fra Interimstyret for Hollerudhagen veilag:  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

fremtidig vei er derfor påregnelig utvikling i hyttefeltet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er tidligere behandlet av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, hovedutvalget 

konkluderte i møte datert 08.05.2017 med å utsette saken til befaring.  

 

Befaringen ble gjennomført 12.06.2017, det ble under befaringen redegjort for merknadene 

samt hvilken innvirkning tiltaket vil ha i området. Hovedutvalget fattet i sak 36/17 et vedtak i 

samsvar med rådmannens anbefaling om å godkjenne dispensasjonssøknaden.  

 

Vedtaket påklages av Alf Gunnar Navrud gnr/bnr 255/62, Lene A. og Tommy Disen gnr/bnr 

255/81 og Tor Erik Frog gnr/bnr 255/65. Vedtaket påklages grunnet rettsanvendelsesfeil og 

saksbehandlingsfeil.   

 

 

I saksframlegget, arkivsaksnummer 17/173-3 skrev rådmannen følgende. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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

 

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

er ledd i stedbunden næring. Det er i denne saken tale om opparbeidelse av vei til hytter, og det 

vurderes ikke å være et ledd i stedbunden næring. Det må søkes om dispensasjon fra 

kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

 

 

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. 
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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.  

 
I saksframlegget, arkivsaksnummer 17/173-3 skrev rådmannen følgende. 

 
Behov for informasjon og høringer 

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

eiendomsgrensene.  

 

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

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

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

 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

5 for opparbeidelse av vei.  

 

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

fra likebehandlingsprinsippet. 

 

 

Alternative løsninger 

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

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer, til rådmannens saksframlegg datert 

19.04.2017, til befaring datert 12.06.2017, til hovedutvalgets vedtak, til klage på vedtak sak 

36/17og til ny behandling.  

 

1. Hovedutvalget vurderer at det fremkommer nye vesentlige momenter i klagen som tilsier at 

vedtak i sak 36/17 bør endres. 

2. Dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5 gitt i sak 36/17 oppheves, med henvisning til 

plan- og bygningsloven § 19-2.  

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang.  
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Juridiske forhold  

Vedtaket påklages grunnet rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil.  

 

Det er i denne saken søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5, plan- og 

bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for dispensasjonsvedtaket. Plan- og bygningsloven § 19-2 

andre ledd angir vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket. For å gi dispensasjon kreves 

det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre 

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

vurdering». Det hevdes at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt.  

 

Av forvaltningsloven § 17 første ledd følger det at saken skal være så godt opplyst som mulig 

før det fattes vedtak. Det hevdes at det foreligger saksbehandlingsfeil da saken ikke er opplyst i 

tilstrekkelig grad.  

 

 

Rådmannens vurdering 

I det følgende vil rådmannen først vurdere om det foreligger rettsanvendelsesfeil og deretter 

om det foreligger saksbehandlingsfeil.  

 

Rettsanvendelsesfeil: 

To vilkår må være oppfylt for å gi dispensasjon, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. Det 

fremgår av klagen at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt.  

 

1. Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke må tilsidesettes i vesentlig grad.  

 

Formålet med kommuneplanen § 2.1 og § 5 er å ivareta viktige natur-, kulturmiljø- og 

friluftsinteresser langs vassdragene i kommunen, det er derfor hensiktsmessig å minimere 

inngrepene i LNF-områder samt 100-metersbeltet. Kommuneplanens § 2.1 og § 5 må ses i 

sammenheng med plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1 jfr. § 1-8 første.  

 

Av plan- og bygningsloven § 1-1 første ledd følger det at formålet med loven er å fremme 

«bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner». Med 

«bærekraftig utvikling» menes en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 

mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov, jfr. Ot.prp.nr 32 s. 170. 

 

Av plan- og bygningsloven § 1-8 første ledd følger det at i 100-metersbelte langs vassdrag og 

sjø skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 

interesser. Lovens forarbeider viser også til veibygging som eksempel på inngrep som kan 

skade verneverdige vassdrag jfr. Ot.prp.nr 32 s. 174-176. Det nevnes at § 1-8 første ledd ikke 

inneholder noen materiell forbudsregel, men angir hvilke hensyn som skal vektlegges ved 

vurderingen av om dispensasjonssøknaden kan godkjennes.   

 

Av klagen fremgår det at opparbeidelse av veiene vil innebære omfattende inngrep i naturen da 

tiltaket innebærer sprenging av fjellmasser, planering, drenering og liknende. Det hevdes at 

veien vil være godt synlig fra land og sjøen og at veien vil dekke omtrent 400 m².  
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Av innsendte lengde- og tverrprofiler følger det at terrenginngrepene ikke er store, det er 

riktignok noe fjellmasse samt trær som må fjernes. Det er imidlertid naturlige inngrep ved 

opparbeidelse av veier. Hovedutvalget har gjennomført befaring i området, og rådmannen har 

inntrykk av at veien ikke vil være godt synlig fra Tyrifjorden. Rådmannen kan ikke se at tiltaket 

vil ha noen særlige negative konsekvenser for naturmiljøet, friluftslivet, landskapet eller andre 

allmenne interesser. 

 

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

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

 

 

2. Det andre vilkåret er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene. 

 

Det hevdes at vilkåret ikke er oppfylt da tiltaket innebærer større inngrep i naturen og vil 

påvirke dreneringsforhold og biomangfoldet i området. Det vises også til at saken vil kunne 

danne presedens for fremtidige saker i Ringerike kommune, og på bakgrunn av dette kunne 

medføre økt tiltaksaktivitet i 100-metersbeltet og LNF-områder.  

 

Rådmannen viser til at tiltaket skal gjennomføres forskriftsmessig med et ansvarlig foretak, 

tiltaket skal oppfylle kravene fastsatt i byggeteknisk forskrift (TEK17/ TEK10) 

dreneringsforholdene bør derfor ikke være til vesentlig ulempe. Det foreligger heller ingen 

konkrete holdepunkter som tilsier at biomangfoldet i området vil berøres i vesentlig grad av 

tiltaket. Presedensvirkningen av tiltaket er vurdert under. 

 

Etter rådmannens vurdering er fordelene med dispensasjon i denne saken at hytteeierne får 

realisert veiretten fastslått av jordskifteretten. Ved vurderingen av om dispensasjon bør gis er 

det også lagt vekt på at det allerede ved oppdeling av hyttetomtene var avsatt parseller/ arealer 

for fremtidig opparbeidelse av veier. Ulempene naboene anfører i merknadene har således vært 

påregnelige. Det er etter rådmannens vurdering også tale om relativt korte strekninger, et 

moment som også taler for å godkjenne dispensasjonen. Ulempene for allmennheten i denne 

saken vurderes å være marginale, og hytteeiernes behov for tilrettelagt adkomst vurderes å 

kunne tillegges vekt.  

 

Videre vil en situasjon med parkering på en annen manns grunn bli løst. Det vurderes å være en 

fordel å avvikle fellesparkeringen og tillate hytteeierne å parkere på egen tomt, da dette vil 

åpne for mer areal i området og trolig være en bedre estetisk løsning.  

 

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

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

bygningsloven § 19-2. 

 

 



  Sak 75/17 

 

 Side 44 av 55   

 

 

Saksbehandlingsfeil: 

Av klagen fremgår det at det er saksbehandlingsfeil at presedensvirkningen ikke er vurdert 

nærmere. Rådmannen nevner at byggesaksavdelingen er et forvaltningsorgan, likhetsprinsippet 

kommer derfor til anvendelse. Det skal imidlertid tas en konkret helhetsvurdering i hver sak, 

særlig når det er tale om dispensasjon fra LNF-område og byggeforbudet i 100-metersbelte. 

Det er ved vurderingen av slike dispensasjonssaker nødvendig å ta en konkret helhetsvurdering 

av blant annet tiltakets innvirkning på naturen, allmenne interesser, friluftsliv, landskap og 

liknende.  

 

En godkjenning av dispensasjonssøknaden i denne saken vil ikke automatikk innebære 

godkjennelse av fremtidige dispensasjonssøknader i området.  

 

Videre hevdes det i klagen at tiltakets innvirkning på naturen ikke er vurdert i tilstrekkelig 

grad. Av forvaltningsloven § 17 følger det at kommunen skal ha tilstrekkelig informasjon om 

tiltaket og tiltakets innvirkning på området før vedtak treffes. Det er i denne saken innhentet 

terreng- og lengdeprofiler, det er krav om at arbeidene utføres av et ansvarlig foretak og det er 

ikke registrert noen truede naturtyper i området, jfr. www.nibio.no. Rådmannen vurderer saken 

som godt nok opplyst etter forvaltningsloven § 17.  

 

Prinsipielt mener rådmannen at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil. Subsidiært mener 

rådmannen at en eventuell saksbehandlingsfeil ikke har virket inn på utfallet i vedtaket sak 

36/17 jfr. forvaltningsloven § 41.   

 

Hovedutvalget anbefales å ikke ta klagen til følge og å opprettholde vedtaket i sak 36/17.  

Derved vil saken bli oversendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
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Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 

2. Saksframlegg, datert 19.04.2017 

3. Situasjonskart 

4. Vedtak fattet av jordskifteretten 

5. Kopi av kommentarer, datert 06.02.2017 

6. Kopi av merknader, datert 30.12.2016 

7. Kopi av merknader, datert 01.01.2017 

8. Terreng- og lengdeprofiler 

9. Klage på vedtak, datert 14.08.2017 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 
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Arkivsaksnr.: 17/3056-6   Arkiv: GNR 244/20  

 

Deling og sammenføying av eiendom Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

66/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017 

76/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

 

Utskrift sendes 

Bodil Tangen, Støaveien 153, 3533 Tyristrand 

Floritz Martin Gundersen, Støaveien 111, 3533 Tyristrand 

Torbjørn Paulsen, Bregneveien 11, 0875 Oslo 

Morten Paulsen, Fredtunveien 45, 1386 Akser 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for fradeling av en teig (areal ca 3 000 m2) av eiendom gnr/bnr 

244/20. Teigen søkes sammenføyed med eiendom gnr/bnr 244/15. Det er ingen reguleringsplan 

på stedet, og det aktuelle arealet er i kommuneplanen et landbruk-, natur- og friluftsområde 

(LNF-område). Det ligger i 100 m beltet langs vann og vassdrag. Teigen som søkes fradelt 

fungerer som badeplass for lokalbefolkningen og hytteeiere. 

 

Rådmannen anbefaler på tross av nabomerknader at dispensasjonssøknaden godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok 19.07.17 søknad om deling av eiendom og søknad om 

dispensasjon. Det søkes om fradeling av en teig med areal ca 3 000 m2, fra eiendom gnr/bnr 

244/20 og om sammenføying med eiendom gnr/bnr 244/15. Eiendom gnr/bnr 244/20 består av 

4 teiger hvor av en er bebygd med bolig og uthus. Det antas at eiendommen tidligere var en 

landbrukseiendom. Eiendom gnr/bnr 244/15 er ikke bebygd per nå, men 10.01.13 ble det 

godkjent dispensasjon for riving av gammel bolig og oppføring av ny i arkivsak 13/74. I sak 

15/4407 ble det godkjent riving av gammel bolig, og ferdigattest for rivearbeidene er gitt 

05.04.17. Det er ikke behandlet annet enn dispensasjon for oppføring av ny bolig, og i og med 

at det er gått mer enn 3 år siden 10.01.13, må det søkes om dispensasjon for ny bolig på nytt. 

 

Teigen som søkes fradelt fungerer som badeplass for lokalbefolkningen og hytteeiere.  
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Beskrivelse av saken 

Tiltaket innebærer deling av eiendom gnr/bnr 244/20 og sammenføying med eiendom gnr/bnr 

244/15. Eiendommene omfattes av kommuneplanen, og er definert som et LNF-område. 

Teigen som er søkt fradelt ligger i 100 m beltet langs Tyrifjorden. Oppføring av ny bolig- eller 

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

fradeling til slikt formål, jfr. kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. Tiltakshaver, Bodil Tangen, har 

overlatt til kjøper av teigen, Floritz Martin Gundersen, å begrunne søknaden. Kjøper begrunner 

søknaden i mottatt tilleggsinformasjon 25.08.17, med at bruken av arealet ikke vil endres når 

teigen skifter eier. Kjøper forklarer at han ønsker å vedlikeholde adkomsten til stranden og 

hindre gjengroing.  

 

Det er i forbindelse med søknaden registrert en nabomerknad fra hjemmelshavere Torbjørn 

Paulsen og Morten Paulsen til eiendommene gnr/bnr 244/72 og 244/280. Naboene motsetter 

seg fradelingen og ønsker at teigen reguleres til friområde slik at fremtidige generasjoner sikres 

tilgang til badeplassen. Først kom det merknad om at en forutsetning måtte være at ikke hele 

arealet skulle tilfalle gnr/bnr 244/15, men at ei 6 m bred stripe skulle utvide gnr/bnr 244/80. 

Kjøper kommenterer nabomerknaden med at bruken av området ikke vil endres ved at teigen 

sammenføyes med hans eiendom. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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

Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av 

slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål, jfr. kommuneplanen § 2.1 og § 5. Det er i denne 

saken tale om fradeling og sammenføying av eiendommer som er boligeiendommer. Det er 

søket om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

 

Juridiske forhold  

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

andre ledd angir vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket. For å gi dispensasjon kreves 

det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre 

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

vurdering». 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken, men rådmannen har 

under innledning/bakgrunn vist til vedtak for gnr/bnr 244/15 vedrørende bolig. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknad om dispensasjon for deling og sammenføying av eiendom 

gnr/bnr 244/20 vil ha noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas 

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

selvkostprinsippet).   
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Behov for informasjon og høringer 

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

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

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

Landbrukskontoret er kontaktet og ser det heller ikke som nødvendig med behandling etter 

jordloven.  

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og deling av 

eiendom gnr/bnr 244/20 som tilleggsareal til eiendom gnr/bnr 244/15, til merknad fra nabo, til 

foreløpig svar datert 21.07.17, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra kjøper 25.08.17, og 

til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Saken utsettes til befaring.  

  

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan berøre spørsmål av prinsipiell betydning, og muligens vil 

kunne danne grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra 

kommuneplanen § 2.1 og § 5 for fradeling og sammenføying.  

 

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

ut fra likebehandlingsprinsippet, men byggeforbudet gjelder uavhengig av hvem som eier 

arealet.. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5 for deling av eiendom gnr/bnr 

244/20 og sammenføying med gnr/bnr 244/15.  

Området er avsatt til LNF-formål (landbruk, natur og friluft). I denne saken er det et spørsmål 

om det i det hele tatt trengs dispensasjon siden arealet bare skal overføres fra en eiendom til en 

annen. Rådmannen finner det relevant at det er søkt om dispensasjon fordi gnr/bnr 244/15 fra 

før er rikelig stor nok som bolig eiendom med sine ca 2205 m2, og teigen på 3000 m2 ligger på 

andre siden av jernbanen og ikke er et areal som det er opplyst at tidligere har hatt noen 

tilknytning til bruken av gnr/bnr 244/15 som boligeiendom. Rådmannen tenker også på at 

gnr/bnr 244/20 tross alt antas å ha en størrelse på ca 8000 m2 og forutsettes å være resterende 

del av et småbruk som det i oppmålingsarkivet finnes flere fradelingssaker for, inkludert en sak 

fra 1966/67 da det ble angitt å vøre 5 dekar innmark på eiendommen.  

 

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

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

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

dispensasjon være klart større enn ulempene.  

 

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

rette for friluftsinteresser. Naboene er bekymret for at bruken av eiendommen vil endres. 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil ha noen særlige negative konsekvenser for 

friluftsinteresser fordi bruken eller reguleringen av eiendommen ikke vurderes å ville endres 

ved at den sammenføyes med en annen eiendom. Det er uansett byggeforbud. 
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Adkomsten til stranden er en jernbaneovergang som er uten bom eller lys. Rådmannen har ikke 

utredet forslaget fra naboene om å regulere teigen til friområde, men har forstått det slik at det 

er lite trolig at Jernbaneverket/Bane Nord vil gå med på at området reguleres til friområde, og 

den økte trafikken det medfører, før det er anlagt en kostbar jernbaneundergang. Areal- og 

byplankontoret opplyser at det på nåværende tidspunkt ikke er planlagt jernbaneundergang 

eller regulering i området. 

 

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

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

 

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

dispensasjon i denne saken er at teigen sammenføyes med en eiendom som ligger nærmere og 

som, slik eiendomsgrensene er i dag, det er mer naturlig at den hører til. Rådmannen viser og 

til at kjøper vil vedlikeholde adkomsten for stranden og hindre gjengroing.  

 

Dersom en godkjenning i denne saken skulle føre til presedens, kan ikke rådmannen se at det 

skulle bli en uheldig presedens. Skulle det mot formodning komme en sammenlignbar sak som 

rådmannen skulle vurdere som uheldig, vil det være relevant å legge fram saken til politisk 

behandling med tanke på å vurdere å endre praksis.  

  

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

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

bygningsloven § 19-2. 

 

Vedlegg 

Tilleggsopplysninger (fra kjøper) 

Situasjonsplan 

Brev – svar på nabomerknad (fra kjøper) 

Tilleggsmerknad 

Nabomerknad 

Deling av eiendom 

Søknad om dispensasjon 

Nabovarsel 

Kart eiendom gnr/bnr 244/20 

Kart eiendom gnr/bnr 244/15 

Kart eiendom gnr/bnr 244/280 og 244/72 

Flyfoto Tyristrand 

 

 

 Ringerike kommune, 19.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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Arkivsaksnr.: 17/4027-2   Arkiv: GNR 271/221, 

271/326  

 

Hensmoen - Rammetillatelse og dispensasjon Gnr/bnr 271/221, 

271/326 - Hensmoveien 28 og Verkstedveien 44 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse og søknad 

om dispensasjon fra reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr. 1 for bruksendring av industribygg til 

byggvareforretning for Byggmakker Hønefoss og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak utnyttingsgrad i reguleringsplan 150-05 § 2.0 

nr. 2, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart 

større enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det 

dispensasjon fra maksimal tillatt utnyttingsgrad i reguleringsplan 150-05 § 2.0 nr.2. 

2. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak formålene i reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr. 

1, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart større 

enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra 

formålene i reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr.1. 

3. Søknad om rammetillatelse for bruksendring av industribygg til byggevareforretning på 

eiendommen gnr/bnr 271/221 og oppføring av lager på eiendommen gnr/bnr 271/326, 

godkjennes i prinsippet etter plan- og bygningsloven § 21-4 jf. §20-2. 

4. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

5. Se orientering om klageadgang. 

                         

 

  

 

Utskrift sendes:  

Tømrermester Kolbjørn Haugland AS, Åsbygda, 3520 JEVNAKER 

Proffsenteret AS, Postboks 13, 3502 HØNEFOSS 

 

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra utnyttingsgrad i reguleringsplan 150-05 § 2.0 

nr. 2. Det anbefales videre at det gis dispensasjon fra formålene i reguleringsplan 150-05 § 2.2 

nr. 1 for bruksendring av industribygg til byggvareforretning på eiendommen gnr/bnr 271/221. 

Samlet anbefales godkjenning av rammesøknad for bruksendring av industribygg på 
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eiendommen gnr/bnr 271/221 og oppføring av lager på eiendommen gnr/bnr 271/326 for 

etablering av ny byggvareforretning og lager for Byggmakker Hønefoss.  

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 06.10.2016 søknad om rammetillatelse og dispensasjon for 

bruksendring av industribygg på eiendommen gnr/bnr 271/221 til ny byggvareforretning, samt 

etablering av lager på eiendommen gnr/bnr 271/326 fra ansvarlig søker, Tømrermester 

Kolbjørn Haugland på vegne av Byggmakker Hønefoss. Det vises til vedlagt søknad om tiltak -

rammetillatelse - redegjørelse til rammesøknad, som inneholder søknad om dispensasjon. Det 

er søkt dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelse § 2.0 nr. 2 om utnyttingsgrad og 

dispensasjon fra formål i reguleringsplanbestemmelse § 2.2 nr. 1. Søknad om bruksendring og 

dispensasjoner, er nabovarslet. Søknaden er innsendt før fristen for nabovarsling er gått ut, 

ansvarlig søker opplyste på telefon 23.10.2017 at det ikke er kommet inn merknader. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 150-05. Reguleringsplanen ble første gang vedtatt 

24.03.1984 og det er senere foretatt endringer, senere mindre endring med kun endring av 

bestemmelser 19.12.2013.  

 

Felles bestemmelser for bebyggelse og anlegg angir i § 2.0. nr. 2 at utnyttelsesgraden ikke skal 

overstige 0,3. 

 

Reguleringsformålet følger av reguleringplankart hvor aktuell eiendom er innenfor område 

avsatt til industri. I reguleringsplanbestemmelsene § 2.2. nr. 1 angis formålet hvor 

eiendommene innenfor indstriområdet kan "nyttes til industri- og lagerformål. Rådmannen kan 

tillate forretningsvirksomhet som har tilknytning til den enkelte bedrift i området".  

 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til erverv. Området grenser til tilstøtende 

reguleringsplan nr. 53, vedtatt 26.10.1970. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt dispensasjon fra utnyttingsgrad og søkt dispensasjon for bruksendring av 

industribygg i Hensmoveien 28 til ny byggvareforretning. Etter plan- og bygningsloven § 19-1 

krever dispensasjon grunngitt søknad og nabovarsling. Det er ingen formkrav til hvordan 

dispensasjonssøknaden utformes og ingen spesifikke krav til innholdet i begrunnelsen for 

søknad om dispensasjon. Plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for 

dispensasjonsvedtaket. Vurderingskriteriene for å gi dispensasjon fremgår av andre ledd hvor 

det kreves at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra "ikke blir vesentlig tilsidesatt" 

og hvor "fordelene ved å gi dispensasjon [må] være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering". Vilkårene er kumulative og begge vilkår må derfor være oppfyt for at dispensasjon 

kan gis. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere vedtak eller behandlinger i denne saken. Det foreligger flere 

tidligere byggesaker på eiendommen hvor det senest i sak 16/5445, mottatt 17.10.2016, ble 

søkt om bruksendring for innregning av vaktmesterleilighet i 1. etasje. Det ble i saken sendt 

foreløpig svar, det er ikke mottatt noen tilbakemeldig og derfor ikke fattet vedtak i saken. 
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Rådmannen finner grunn til å nevne at XL-bygg, tidligere Furuspesialisten, er etablert innenfor 

samme reguleringsplan, på eiendommene gnr/bnr 92/134 og 271/295.  

Videre finner rådmannen også grunn til å nevne sak 4/17, hvor hovedutvalget behandlet sønad 

om dispensasjon fra reguleringsplan nr. 53. Saken er sammenfallende ved at sak 4/17 også 

gjaldt dispensasjon fra reguleringsplan med industriformål. Hovedutvalget fattet i denne saken 

vedtak om dispensasjon for etablering av bilforretning/bilverksted på eiendommen gnr/bnr 

271/335. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsekveser for kommunen. Det tas 

saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt for kommunen.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Ettersom planlagt tiltak er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og virksomheten vil 

inneholde arbeidsplasser, er det etter arbeidsmiljøloven § 18-9 krav om arbeidstilsynets 

samtykke til tiltaket. Kommunen kan etter byggesaksforskriften § 5-4, tredje ledd, bokstav o, 

gi rammetillatelse til tiltaket med vilkår om at godkjenning fra annen myndighet må foreligge 

før det gis igangsettingstillatelse. Ansvarlig søker har i redegjørelsse redegjort for at krav om 

søknad til arbeidstilsynet ivaretas og har gitt tilbakemelding om at arbeidstilsynets behandling 

vil foreligge til søknad om igangsettingstillatelse. 

 

Rådmannen har ellers vurdert det slik at saken er av lokal karakter og dermed ikke utløser 

behov for informasjon og høringer. 

 

Alternative løsninger 

Dersom hovedutvalget for eksempel skulle komme til at fordelene ikke er klart større enn 

ulempene kan følgende vedtas: 

 

Alernativ 1: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse og søknad 

om dispensasjon fra reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr. 1 for bruksendring av industribygg til 

byggvareforretning for Byggmakker Hønefoss og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak utnyttingsgrad i reguleringsplan 150-05 § 2.0 

nr. 2, blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering ikke er klart 

større enn ulempene.  

2. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak formålene i reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr. 

1, blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering ikke er klart større 

enn ulempene.  

3. Søknad om rammetillatelse for bruksendring avslås med henvisning til plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

4. Se orientering om klageadgang. 
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Alternativ 2: 

Hovedutvalget utsetter saken for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning ved at saken vil danne 

grunnlag for ny praksis innenfor det regulerte området. Det vil i tilsvarende saker kunne bli vist 

til denne saken ut fra likhetsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt dispensasjon fra reguleringsplan. Gjeldende plan- og bygningslov har gjort 

adgangen til å fravike planer mindre. I lovens forarbeider, Ot.prp.nr. 32 (2007-2008), 

merknader til § 19-2 er det uttalt at det "normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon 

når hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende 

med styrke". Videre er det nevnt at "[i]nnstramningen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. 

dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til 

hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene". 

 

Når det gjelder utnyttingsgraden, er denne i reguleringsplanbestemmelsene § 2.0 nr. 2 angitt til 

0,3. Utnyttingsgraden i aktuell plan er fastsatt etter definisjon som gjaldt frem til byggeforskrift 

1987. Bestemmelsene om utnyttingsgrad skal ivareta flere hensyn, herunder blant annet hensyn 

til estetikk og ensartet bebyggelse, lys og luft mellom bebyggelse og brannsikkerhet.  

 

For omsøkt dispensasjon fra formålet innenfor område avsatt til arealformålet industri, viser 

rådmannen til reguleringsplanens § 2.2, nr. 1, hvor ordlyden i bestemmelsen er at "[i]nnenfor 

industriområdet kan eiendommene nyttes til industri- og lagerformål. Rådmannen kan tillate 

forretningsvirksomhet som har tilknytning til den enkelte bedrift i området". Hensynet bak 

bestemmelsen er å sikre arealer til industri- og lagervirksomhet. Denne formen for virksomhet 

krever ofte store arealer og kan i tilfeller være til sjenanse for boligeiendommer. Det er derfor 

hensiktsmessig at denne typen virksomhet konsentreres til områder med en viss avstand til 

omkringliggende boligbebyggelse. 

 

Rådmannen ved planavdelingen har i forbindelse med aktuell sak vært konsultert og vurderer 

det i utgangspunktet som hensiktsmessig med en gjennomgang av planer i området. Aktuell 

plan og tilstøtende reguleringsplan tillater i det vesentligste industriformål og er ikke i tråd med 

samfunnsutviklingen hvor det de siste årene har vært nedbygging av industri. Eiendommene i 

området er imidlertid forholdsvis store, og området vurderes som hensiktsmessig for 

virksomheter som krever større arealer, som lager og salg av større varer. Innenfor 

planområdet er det i dag etablert flere ulike typer virksomhet innenfor industri- og 

lagervirksomhet, samt ulike salgsvirksomheter. XL-bygg, som også driver byggvareforretning 

er etablert innenfor aktuell reguleringsplan. 
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Når det gjelder utnyttingsgrad, er det i innsendt dokumentasjon, opplysninger om tiltakets ytre 

rammer, opplyst at planlagt utnytting er 0,4. Rådmannen kan ikke se at det er gitt 

dispensasjoner fra utnyttingsgraden i stort omfang slik at planen ikke lenger kan anses som 

gjeldende på dette punktet. Rådmannen er likevel kjent med at det innenfor planområdet 

tidligere er gitt dispensasjon fra utnyttingsgraden. Det vurderes derfor å kunne innebære en 

potensiell urimelig forskjellsbehandling å ikke gi dispensasjon fra utnyttingsgrad i denne saken. 

Området er videre ikke fullt utbygget, men aktuelle eiendommer er bebygd. Utnyttingsgrad 0,3 

gir ut fra beregningsmåten relativt lav utnytting av eiendommen, og ønsket utnytting på 0,4 

vurderes ikke å gjøre en vesentlig forskjell. Planavdelingen har videre gitt uttrykk for at 

eventuell gjennomgang av reguleringsplan vil gi muligheter for økt utnyttingsgrad.  

 

 

For spørsmålet om dispensasjon fra formål vurderer rådmannen som utgangspunkt at det ikke 

er nødvendig med dispensasjon for forretningsvirksomhet dersom eiendommen i hovedsak 

benyttes til industri eller lager og forretningsvirksomheten har tilknytning til salg av varer som 

for eksempel produseres industrielt på eiendommen. Etter reguleringsplanbestemmelsene § 2.2 

nr. 1, kreves likevel tillatelse til at det drives salgsvirksomhet. Ansvarlig søker har i 

redegjørelse, opplyst at Byggmakker Hønefoss sin omsetning er basert på proffsalg og direkte 

levering på byggeplass med egen transport. Virksomheten kan dermed anses å ha blandet 

karakter av lagervirksomhet og salg. 

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at dispensasjon fra utnyttingsgrad ikke anses å 

tilsidesette hensynene bak bestemmelsen i vesentlig grad. Videre anses fordelene å være klart 

større enn ulempene. Rådmannen ser videre at dispensasjon fra formålet og godkjenning av 

salgsvirksomhet ikke tilsidesetter hensynene bak formålsbestemmelsene og at fordelene er klart 

større enn ulempene. Samlet anbefales godkjenning av rammesøknad for bruksendring av 

industribygg på eiendommen gnr/bnr 271/221 og oppføring av lager på eiendommen gnr/bnr 

271/326 for etablering av ny byggvareforretning og lager for Byggmakker Hønefoss.  

 

Dersom hovedutvalget i motsatt fall skulle komme til at det ikke er ønskelig å gi dispensasjoner 

med hensikt å etablere byggvareforretning, for eksempel fordi det bør avklares 

reguleringsmessig om slik etablering gir en ønsket utvikling av området, kan hovedutvalget 

velge å avslå omsøkte dispensasjoner. 
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Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/3501 01.09.2017 DS  482/17 R/TEK/INGRIS GNR 58/6, 59/26 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 58/6, 59/26 - Sætraveien 37 

 

17/3684 28.09.2017 DS  548/17 R/TEK/KARGRA GNR 298/49 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/49 - Setertjern - Tomt 278 

 

17/3720 28.09.2017 DS  549/17 R/TEK/KNUKOL GNR 318/427, 318/523, 

1035/1 

Ringerike kommune  

Sykkelparkeringer med overdekning Gnr/bnr 318/427, 318/523, 1035/1, 318/469 

 

17/596 29.09.2017 DS  551/17 R/TEK/HALA GNR 12/47 

  

Ombygging av enebolig Gnr/bnr 12/47 - Bekkatomtbakken 33 

 

17/3866 02.10.2017 DS  552/17 R/TEK/BERLE GNR 132/114 

Lennart Steffensen  

Tilbygg Gnr/bnr 132/114 - Klokkerveien 9 

 

17/2846 02.10.2017 DS  553/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Tillatelse til handel med fyrverkeri Kiwi Sokna 

 

17/3828 02.10.2017 DS  554/17 R/TEK/EVAARN GNR 47/233 

Bjørn Erik Jacobsen  

Bruksendring Gnr/bnr 47/233 - Parkveien 3 

 

17/3809 02.10.2017 DS  555/17 R/TEK/BERLE GNR 50/370 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 50/370 - Jens Lange Lyches vei 8 
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17/2580 03.10.2017 DS  556/17 R/TEK/NILILY GNR 49/352 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 49/352 - Veienkroken 

 

17/3916 03.10.2017 DS  557/17 R/TEK/INGRIS GNR 146/14 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 146/14 - Bråtasida 20 

 

17/3883 03.10.2017 DS  558/17 R/TEK/AEMYH GNR 86/173 

Knut Berglind  

Bygging av tilbygg på eksisterende garasje Gnr/bnr 86/173 - Storløkkaveien 23 

 

17/3798 04.10.2017 DS  559/17 R/TEK/KARGRA GNR 298/1 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 tomt 275 - Rypesletta 4 

 

17/3802 04.10.2017 DS  560/17 R/TEK/KARGRA GNR 298/1 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 tomt 281 - Rypesletta 15 

 

17/3895 04.10.2017 DS  561/17 R/TEK/BERLE GNR 87/350 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 87/350 - Hov Alle 23 

 

17/3650 04.10.2017 DS  562/17 R/TEK/EVAARN GNR 51/14 

  

Lagerhall Gnr/bnr 51/14 - Follummoveien 

 

17/3905 04.10.2017 DS  563/17 R/TEK/AEMYH GNR 89/293 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 89/293 - Almemoen 72 

 

17/3592 05.10.2017 DS  564/17 R/TEK/AEMYH GNR 86/606 

  

Oppussing av 2 blokker Gnr/bnr 86/606 med flere - Hengsleveien 54-84 

 

17/3907 05.10.2017 DS  565/17 R/TEK/AEMYH GNR 77/4 

  

Tilbygg Gnr/bnr 77/4 - Sandakerveien 423 
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17/3966 05.10.2017 DS  566/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1/60 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr/fnr 298/1/60 - Vikerfjell - Ringerud 

 

17/3956 06.10.2017 DS  567/17 R/TEK/AEMYH GNR 56/54 

Even Egeli  

Riving av garasje og oppføring av ny garasje Gnr/bnr 56/54 - Anettesvei 7 

 

17/3980 06.10.2017 DS  568/17 R/TEK/AEMYH GNR 76/45 

  

Tilbygg Gnr/bnr 76/45 - Avstikkeren 110 

 

17/3955 09.10.2017 DS  569/17 R/TEK/EVAARN GNR 10/10 

Ole Engebret Moe Haugen  

Dispensasjon Gnr/bnr 10/10 

 

17/4013 09.10.2017 DS  570/17 R/TEK/BERLE GNR 37/43 

  

Pipe/varmeanlegg Gnr/bnr 37/43 - Alf Western gate 8 

 

17/3434 10.10.2017 DS  571/17 R/TEK/INGPRE GNR 306/9 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 306/9 - Strand 

 

17/3817 10.10.2017 DS  572/17 R/TEK/BERLE GNR 27/8 

Alexander Karlsen  

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - innrede hybel i kjeller Gnr/bnr 251/27 - 

Vælerenveien 8 

 

17/4001 10.10.2017 DS  573/17 R/TEK/N03 GNR 316/58 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 316/58 - Christies gate 5 

 

17/4045 10.10.2017 DS  574/17 R/TEK/BERLE GNR 103/242 

  

Tillatelse til installering av pipe/varmeanlegg Gnr/bnr 103/242 - Andersløkkeveien 

23 

 

17/3970 11.10.2017 DS  575/17 R/TEK/HALA GNR 18/96 

Dag Ragnar Klæstad  

Svømmebasseng Gnr/bnr 18/96 - Småbråtalia 28 
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17/111 11.10.2017 DS  576/17 R/TEK/HALA GNR 39/218 

  

Skole Hønefoss sør - Benterud Gnr/bnr 39/218 

 

17/3937 11.10.2017 DS  577/17 R/TEK/OLEMOS GNR 304/10 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 304/10 - Østsideveien 77 

 

17/4026 12.10.2017 DS  578/17 R/TEK/INGRIS GNR 157/29 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 157/29 - Havikveien 

 

14/4317 12.10.2017 DS  579/17 R/TEK/HALA GNR 49/112 

Anne Marit Tangen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 49/112 - Hofsfossveien 30 

 

17/3874 12.10.2017 DS  580/17 R/TEK/ANEWEB GNR 105/305 

  

Opparbeidelse av infrastruktur Gnr/bnr 103/305 - Bånntjernveien 

 

14/4308 12.10.2017 DS  581/17 R/TEK/HALA GNR 49/112 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 49/112 - Hofsfossveien 30 

 

16/5336 12.10.2017 DS  582/17 R/TEK/BERLE GNR 318/481 

  

Takoverbygg Gnr/bnr 318/481 - Kong Rings gate 17 

 

17/4007 13.10.2017 DS  583/17 R/TEK/EVAARN GNR 97/44 

  

Garasje Gnr/bnr 97/44 - Kragstadveien 49 

 

17/3864 13.10.2017 DS  584/17 R/TEK/KARGRA GNR 157/29 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 157/29 - Havikveien 

 

16/6400 16.10.2017 DS  585/17 R/TEK/NILILY GNR 318/79 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 318/79 - Storgata 17 
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17/3078 16.10.2017 DS  586/17 R/TEK/KARGRA GNR 45/168 

  

Bygging av tilbygg og garasje Gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 

 

16/6400 16.10.2017 DS  587/17 R/TEK/NILILY GNR 318/79 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 318/79 - Storgata 17 

 

17/3037 17.10.2017 DS  588/17 R/TEK/ANEWEB GNR 21/11 

  

Riving av hytte og oppføring av ny hytte Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636 

 

17/4077 17.10.2017 DS  589/17 R/TEK/EVAARN GNR 47/138 

Fredrik Skaarud Nymoen  

Bruksendring Gnr/bnr 47/138 - Veienmoen 45 

 

17/3791 17.10.2017 DS  590/17 R/TEK/OLEMOS GNR 283/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 283/1 - Gamle Finnsandvei 41, 43 og 45 

 

17/4020 17.10.2017 DS  591/17 R/TEK/KARGRA GNR 275/27, 275/29 

Hans Eid Grøholt  

Landbruksbygg Gnr/bnr 275/27, 275/29 - Somdalen Sæterskog 

 

17/4164 17.10.2017 DS  592/17 R/TEK/INGRIS GNR 297/115 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/115 - Vikerfjell 

 

14/73 18.10.2017 DS  593/17 R/TEK/HALA GNR 317/298 

  

Nybygg - Revy- og showscene Gnr/bnr 317/298 - Strandgata 1 

 

17/278 18.10.2017 DS  595/17 R/TEK/KARGRA GNR 297/1 

  

Opparbeidelse av vei Gnr/bnr 297/1 - Tosseviksetra 

 

17/4192 18.10.2017 DS  596/17 R/TEK/HALA GNR 54/4 

  

Riving Gnr/bnr 54/4 - Heradsbygdveien 20 

 

17/3795 18.10.2017 DS  597/17 R/TEK/KARGRA GNR 298/60 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Hytte med uthus Gnr/bnr 298/60 tomt 290 - Setertjern - Ringerud 

 

17/3797 18.10.2017 DS  598/17 R/TEK/KARGRA GNR 298/40 

  

Hytte med uthus Gnr/bnr 298/40 tomt 266 - Setertjern - Ringerud 

 

17/3635 20.10.2017 DS  599/17 R/TEK/KARGRA GNR 297/115 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/115 - Tosseviksetermyrene 34 

 

17/4168 20.10.2017 DS  600/17 R/TEK/INGRIS GNR 265/6 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 265/6 Strykenveien 

 

17/4191 23.10.2017 DS  601/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1/30 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr/fnr 298/1/30 - Vikerfjell 

 

17/4150 23.10.2017 DS  602/17 R/TEK/KNUKOL GNR 248/8 

Øystein Myhre  

Redskapshus/Luftegård kattehotell Gnr/bnr 248/8 - Holleiaveien 263 

 

17/4195 23.10.2017 DS  603/17 R/TEK/HALA GNR 244/459 

  

Bolig Gnr/bnr 244/459 - Øvre Fegrihellinga 19 

 

17/3722 23.10.2017 DS  604/17 R/TEK/EVAARN GNR 86/237, 86/589 

Jan Pawel Michalewicz  

Tillatelse til tiltak Gnr/bnr 86/237, 86/589 - Rabbaveien 27 

 

17/4225 23.10.2017 DS  605/17 R/TEK/BERLE GNR 132/393 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 132/393 - Paasche Aasens vei 28 

 

17/3561 24.10.2017 DS  606/17 R/TEK/OLAVA GNR 284/51 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 284/51 - Karlenga 

 

17/4131 24.10.2017 DS  607/17 R/TEK/OLAVA GNR 285/1 
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Deling av eiendom Gnr/bnr 285/1 - Buttingsrud 

 

17/4272 24.10.2017 DS  608/17 R/TEK/KARGRA GNR 298/1 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 - Tomt 284 - Setertjern 

 

17/3404 24.10.2017 DS  609/17 R/TEK/OLAVA GNR 298/3 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 298/3 

 

17/4137 25.10.2017 DS  610/17 R/TEK/EVAARN GNR 78/44 

  

Tilbygg Gnr/bnr 78/44 - Aklangveien 8 

 

17/4185 25.10.2017 DS  611/17 R/TEK/KARGRA GNR 39/139 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 39/139 - Barbroveien 7 

 

17/4133 25.10.2017 DS  612/17 R/TEK/HALA GNR 92/5 

  

Bileilighet Gnr/bnr 92/5 - Vågårdsveien 57 
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Høring - Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 

 

Uttalelsene fra Ringerike kommune til høringsutkast - Handlingsprogram for samferdsel 

2018-2021 

Bakgrunn 
Forslag til Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 er nå på høring med frist for uttalelsene 

22.9.2017. Det er tidligere gitt innspill til Handlingsprogram for samferdsel (da kalt 

Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtrafikk 2018-2021) fra Ringerike kommune. 

Dette var en forhåndshøring før dokumentet forelå. Ringerike kommunes innspill til 

forhåndshøringen ble vedtatt i Kommunestyret 29.9.2016.  

 

Innledning 
Ringerike kommune viser til brev fra Buskerud fylkeskommunen datert 15.5.2017 i forbindelse 

med høring av Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. På bakgrunn av dette ønsker 

Ringerike kommune å komme med uttalelser til høringsutkastet. Uttalelsene til høringsutkastet 

gjenspeiler det politiske vedtatte innspillet til forhåndshøringen, fra kommunestyret 29.09.16. 

Tiltakene i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 skal ta utgangspunkt i mål og 

strategier i Areal- og transportplan for Buskerud, Kollektivtransportplan for Buskerud, 

aktualisert Fylkesvegstrategi 2014-2023 og strategi for trafikksikkerhet. Fylkeskommunen 

legges stor vekt på trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i disse 

dokumentene.   

Hovedmål og delmål i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 er hovedsakelig i tråd med 

tidligere politiske innspill og vedtak.  

Fylkeskommunen ber om at det i denne innspillsrunden legges vekt på overordnede strategier, 

mål, satsingsområder og utvalgskriterier, da disse prioriteringene utgjør grunnlaget for de 

foreslåtte tiltakene.  

Planer for samferdsel i Hønefoss og Ringerike 
Fylkeskommunen påpeker i Hp at Ringeriksbanen vil åpne nye muligheter for utvikling av 

Ringeriksregionen. Det forventes vekst i regionen og presset på infrastrukturen kan øke kraftig. 

Fylkeskommunen nevner også KVU (konseptvalgutredning) for Hønefoss, en fremtidig 

Ringerikespakke, oppstart av regional plan for Ringerike og områderegulering for Hønefoss. 

Disse elementene vil i stor grad bidra til å etablere løsninger for samferdsel i Ringerike. Det er 

dog ikke på nåværende tidspunkt mulig å forutsi forandringene i samferdselsmønsteret i 

regionen. Dette må tas hensyn til i planlegging, men bør heller ikke sette alle prosesser på vent. 
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Prosessen med KVU for Hønefoss som grunnlag for en Ringerikspakke, som er planlagt å 

finansiere de store samferdselsutfordringene i Ringerike, drar ut i tid og behovene og manglene 

i forhold til å nærme seg hovedmålene om fremkommelighet og trafikksikkerhet i 

fylkesvegstrategien er store. I innspill til Hp 2018-2021 beskrives det tiltak som kan forbedre 

fremkommelighet og trafikksikkerhet i kommunen, og flere av disse tiltakene kan ikke la seg 

vente på av en Ringerikepakke. Heller ikke alle tiltakene det er behov for vil omfattes og 

finansieres av Ringerikspakken.  

Fordeling av fylkeskommunale midler 
I innspill til forhåndshøring til Hp 2018-2021 fra Ringerike kommune vises det til en 

skeivfordeling av midler, hvor Ringerike i mange år har fått betydelig lavere sum midler enn 

andre kommuner. I Ringerike kommunes innspill til Handlingsprogram for fylkesveger 2014-

2017 ble det også vist til en omfattende skeivfordeling av investeringsmidler der Ringerike 

kommune fikk kun 22,5 millioner av 976,5 millioner, mens Drammen ble tildelt 316 millioner 

og de andre kommunene utenom Ringerike fikk 643 millioner. Denne skeivfordelingen gjør seg 

synlig også i høringsutkastet til Hp for 2018-2021 i en oversikt over midler til økonomiske 

bindinger. De økonomiske bindingene er sluttføring av påbegynte prosjekter i 

handlingsprogramperioden 2014-2017, og vedtak om midler til Buskerudbypakke 2. Av 347,5 

millioner i økonomiske bindinger er 342 millioner bundet til Drammen og Buskerudbyen og kun 

5 millioner til Ringerike.  Ser man samlet på investeringstiltak får Ringerike kommune tildelt 

75,9 millioner av 982,7 millioner i Hp 2018-2021. Buskerudbyen og tiltak i Drammen og Lier 

som er knyttet til Buskerudbyen får til sammen 500 millioner i Hp 2018-2021. Dette er en 

fortsettelse av en omfattende skeivfordeling av fylkeskommunale midler.   

 

I Oppdragsbrevet til Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss fra Samferdselsdepartement står 

det at «en realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. 

Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse 

investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at 

transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene 

blir best mulig». Dette bør gjenspeiles i handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. 

 

Innspill fra Ringerike kommune til forhåndshøring  
Som tidligere nevnt så sendte Ringerike kommune inn innspill til forhåndshøring av Hp 2018-

2021. Innspillet ble vedtatt i Kommunestyret 29.9.2917. Det var fordelt i en beskrivelse av 

samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen og en tiltaksliste. Kommunen ønsker 

her igjen å vise til innspillet for å understreke omfattende behov og speile hvor mange tiltak 

som ikke vil få midler i Hp 2018-2021.   

Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen 
a) Nytt trafikkbilde for fylkesveier ved realisering av ny E16 og Ringerikesbane. 

I forbindelse med ny E16 og Ringerikesbanen vil det være behov for midler til et funksjonelt og 

effektivt fylkesveinett.  Byggestart er tenkt i 2019 og dermed innenfor denne perioden. God 

tilkobling til ny samferdsel er vesentlig når så store endringer kommer i regionen. Et nytt 

trafikkbilde vil kunne lede til store behov for utbedringer av fylkesveinettet. Tiltak i tabellen 

knyttet til fv. 35 og 158 er eksempel på tiltak hvor valg av løsninger vil avhenge av hvordan 

trafikkbildet ser ut etter bygginga v ny E16 og Ringeriksbane. Intercitystasjon er tenkt der hvor 

dagens stasjon er nå. Det vil si at knutepunktet for kollektivt forflyttes. I stedet for 

pendlerbusser mot Oslo vil bussene gå mot I C - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn 

til byen via Hvervenmoen vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger.  
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b) Trafikksikkerhet 

Det er i dag stor trafikkbelastning på fv. 35 gjennom Hønefoss. Hønefoss er etter Sandefjord 

det 

byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per 1000 innbygger og den mest 

belastede strekningen er fv. 35 gjennom Hønefoss, Gummikryssett- Hvervenkastet ( Se KVU 

Hønefoss)På denne strekningen er det kritisk behov for bedre løsninger, spesielt for syklister og 

gående, og for kollektivtrafikken. 

 

c) Ringerikespakken 

Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale planen for 

Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som 

videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i Ringeriksregionen vil det bli nødvendig 

å gjøre tiltak i 

vegnettet, tilrettelegge infrastruktur for buss, bygge et gang- og sykkelvegnett osv. Flere av 

disse tiltakene vil være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over fylkeskommunalt og 

kommunale budsjett. Det haster med en helhetlig ATP strategi i regionen. Områderegulering 

som skal startes opp vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for det i planen slik at dette kan 

gjennomføres når planleggingen er ferdig. 

 

d) Prioritering av Ringeriksregionen 

Ringerike kommune har tidligere fått betydelig lavere sum midler enn andre kommuner i 

Buskerud. Hvis Ringerike kommune skal klare å nå målene i fylkesvegstrategien så er det totalt 

avhengig av større summer til Ringerike. Det er stort etterslep på å ta igjen forfallet på 

fylkesveier og det er omfattende mangler på framkommelighet og sikkerhet for gående og 

syklende. 

 

e) Kollektivt 

Kollektivtilbud må samordnes på tvers av fylkesgrenser.  Flybussen i retning Gardermoen og 

via Jevnaker er et viktig tilbud langs det som regnes som ring 4 rundt Oslo. Det er viktig for å 

avlaste trafikken på E16 retning Sandvika som skal igjennom betydelig oppgradering. 
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Tiltaksliste 
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Målsetninger i handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 
Delmål i Hp 2018-2021 handler blant annet om at veksten i personbiltrafikk i byområder og 

tettsteder skal tas av sykkel, gange og kollektivtrafikk, og delmål om halvering av antall drepte 

og hardt skadde innen 2023.  Hønefoss er det byområdet i Buskerud som er minst tilrettelagt 

for sykling og det mangler flere viktige linker inn til ulike deler av byen som kan bidra til å øke 

sykkelandelen i Hønefoss og i hele Ringerike. Lite ressurser er brukt på infrastruktur for myke 

trafikanter langs fylkesveier i Ringerike og i Hønefoss, og potensialet for å øke sykkelandelen 

er stor. Som påpekt i innspill til Hp så er Hønefoss etter Sandefjord det byområdet i Region sør 

som har flest drepte og hardt skadde per 1000 innbygger. Den mest belastede strekningen er fv. 

35 gjennom Hønefoss (KVU Hønefoss). På denne strekningen er det et kritisk behov for bedre 

løsninger for syklister og gående.  

 

Tiltak som foreslås innarbeidet i Handlingsprogram for samferdsel 2018-

2021 
I tillegg til å vise til de tiltak på den politisk vedtatte tiltakslisten som ikke har fått midler i Hp 

2018-2021, løftes det her frem to tiltak som er politisk prioritert og som foreslås lagt til i Hp 

2018-2021. De to tiltakene er: 

  

1. Regulering og gjennomføring av gang- og sykkelvei langs fv. 241 Hadelandveien fra 

Putten til avkjøring til fv. 156 Åsaveien.  

2. «Sykehusbakken» i Osloveien, fv. 35, utbedring av gang- og sykkelvei. 

 

Gang- og sykkelvei fra Putten til avkjøring til fv. 156 er vedtatt som nummer 1 i 

prioriteringslisten av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene, vedtatt i Hovedutvalget 

for miljø- og areal 8.6.2015 (se vedlegg). «Sykehusbakken» er beskrevet som det mest kritiske 

punktet langs det manglende sykkelvegnettet på fv. 35 i Hønefoss sentrum i kommunens 

innspill til Hp 2018-2021, vedtatt 29.9.2016.  

  

Satsingsområder og utvalgskriterier i Handlingsprogram 

for samferdsel 2018-2021 
Til gang- og sykkelveiinvesteringer utenfor Buskerudpakke 2-området er satsingsområdene i 

Hp 2018-2021:  
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 i og mellom byområder og tettsteder med over 5000 innbyggere og med mindre enn 10 

km avstand i mellom.   

 Skoleveg 

Med bakgrunn i satsingsområdene har fylkeskommunen valgt å prioritere gang- og 

sykkelveitiltak hovedsakelig basert på utvalgskriteriene trafikksikkerhet, sykkelpotensiale og 

missing links i sykkelvegnettet. Flere kriterier som listes opp i forhold til delmål om sykkel og 

gange er; nærhet til knutepunkt/målpunkt, ÅDT, fartsgrenser, missing links (også mellom GS 

og holdeplass), sykkelby/bygd. 

Tiltak på fv. 241 Hadelandsveien 
På bakgrunn av satsingsområder og utvalgskriterier beskrevet ovenfor og basert på politiske 

prioriteringer foreslås det at det settes av midler i Hp 2018-2021 til regulering og opparbeidelse 

av gang- og sykkelvei på fv. 241 Hadelandsveien fra Putten til avkjøring mot fv. 156 mot Åsa. 

Når strekningen er regulert er det mulig for fylkeskommunen å søke statlig støtte til sykkeltiltak 

til gjennomføring av gang- og sykkelveien. Denne strekningen er en viktig missing link med stor 

sykkelpotensiale og som har store utfordringer knyttet trafikksikkerhet. Sannsynligheten er 

også liten for at trafikksituasjonen og behovene på denne strekningen vil endre seg i større grad 

når ny E16 og Ringeriksbanen er ferdigstilt. Strekningen kan ved opparbeidelse bidra til å øke 

sykkelandelen i Ringerike. Fv. 241 er skolevei for elever bosatt i Åsa som går på Vang skole i 

Haugsbygd. I tillegg knytter denne strekningen boligområdet Haugsbygd til Hvervenmoen i 

Hønefoss, hvor de to største arbeidsplassene i Ringerike ligger, Ringerike sykehus og 

Kartverket. Den vil også gi innbyggerne i Haugsbygd trygg sykkelvei til holdeplass for pendling 

med buss til Oslo frem til den dag Ringeriksbanen er på plass. Strekningen fra Haugsbygd til 

Hønenkrysset er på ca. 4,5 km. Strekningen videre til Hvervenmoen er ca. 2 km.  Det vil være 

fult mulig å pendle denne strekningen med vanlig sykkel, og med el sykkel vil det være aktuelt 

for enda flere. Til informasjon så skal kommunestyret i Ringerike i løpet av høsten ta stilling til 

en prøveordning hvor privat personer kan få økonomisk støtte til innkjøp av el sykkel.   

 

Opparbeidelse av strekningen Vestern-Nedre Klekken, samt den manglende linken mellom på 

fv. 241 vil gi sammenhengende sykkelvei fra Hønefoss til Haugsbygd, og hvis man ønsker 

videre til Ringkollen med skianlegg og marka, fra Haugsbygd videre til Hønenkrysset og 

mulighet for videre transport på gang- og sykkelvei helt til Helgelandsmoen, med badeanlegg 

og friluftsområder. Det vil åpne opp for jobbpendling på sykkel til arbeidsplassene på 

Hvervenmoen og bussen til Oslo.   

 

 «Sykehusbakken» i Osloveien, Fv. 35, utbedring av gang- 

og sykkelvei 
I tiltakslisten som er en del av Ringerike kommune innspill til Hp 2018-2021 ble det spilt inn 

flere tiltak langs fv. 35 gjennom Hønefoss sentrum. En strekning på ca. 200 meter fra svingen i 

Arnegårdsbakken opp langs fv. 35 mot Hvervenmoen/Hvervenkastet anses av kommunen som 

den mest kritiske langs denne strekningen i forhold til trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Det er et smalt fortau, ca. 1, 80 meter brett, i en skarp sving som skaper dårlig sikt. Det er 

ingen sikring mot bilvei hvor fartsgrensen er på 60 km/h og med høy ÅDT. Ved et sammenstøt 

mellom syklister eller syklister og gående er det stor risiko for å falle ut i veien da det er en høy 

mur på andre siden av fortauet. Dette er en strekning hvor mange myke trafikanter ferdes. Det 
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er skolevei og den knytter sentrum sammen med Hvervenmoen hvor Ringerike sykehus og 

Kartverket ligger, som er de to største arbeidsplassene i Ringerike. Dette er et tiltak som ikke 

kan vente på kommende planer da risikoen for alvorlige ulykker må anses som stor.    

Kommentarer til foreslått tiltak - gang- og sykkelvei , Vestern-Nedre 

Klekken fv. 163 
Det er foreslått et investeringstiltak bestående av gang- og sykkelvei langs fv. 163 mellom 

Vestern og Nedre Klekken. Dette er positivt og det er et viktig tiltak som vil kunne gi et av 

kommunens prioriterte tettsteder en økt andel gående og syklende. Gang- og sykkelveien bør 

knyttes til eksisterende gang- og sykkelvei i Øvre Klekkenvei på en enhetlig og trafikksikker 

måte, da dette er skolevei for elever bosatt i Nedre Klekken. 

 

Oppsummering 
Det beskrives en skeivfordeling av fylkeskommunale midler i Hp for 2018-2021 som resulterer i 

lite midler til Ringerike kommune. Denne skeivfordelingen spores også tilbake til tidligere Hp 

2014-2017.  

To tiltak foreslås innarbeidet i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. De to tiltakene er 

politisk prioritert og passer til handlingsprogrammets satsingsområder og utvalgskriterier.  

Tiltakene er: 

1. Regulering og gjennomføring av gang- og sykkelvei langs fv. 241 Hadelandveien fra 

Putten til avkjøring til fv. 156 Åsaveien.  

2. «Sykehusbakken» i Osloveien, fv. 35, utbedring av gang- og sykkelvei. 

 

I høringsutkast til Hp 2018-2021 har fylkeskommunen lagt inn gang- og sykkelvei fra Vestern-

Nedre Klekken. Dette er positivt, men viktigheten av at gang- og sykkelveien knyttes til 

eksisterende gang- og sykkelvei i Øvre Klekkenvei på en enhetlig og trafikksikker måte 

understrekes. 

 

Med hilsen 

 

Linda Engstrøm og Ole Einar Gulbrandsen 

 

Rådgiver 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Prioriteringsliste vedtak HMA 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 08.06.2015 Tid: 16:00 – 19.30 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn  

Leder Arne Broberg   

Nestleder Alf Henry Meier   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Maria Nancy Amundsen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Mari Johnsen Viksengen   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Viggo Emil Elstad   

Medlem Magnus Bratli Holte   

Barnas representant: Geir Svingheim 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Fung. kommunalsjef Asle Aker. Dessuten møtte Heidi Skagnæs fra 

miljø- og arealforvatning. 

 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 38/15 

til og med sak  46/15 

Sak 47/15 – delegasjonssaker 

Sak 48/15 – refererte journalposter 

Sak 45/15 ble behandlet før sak 40/15 

 

Eventuelt, se side 3 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Arne Broberg (sign)   Alf Meier (sign)  Viggo Elstad (sign) 

 

   

 

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin/Mona B. Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

47/15 15/5025   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

48/15 15/5057   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 

08.06.2015.  

 

38/15 15/2125   

 Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

39/15 15/2765   

 Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

40/15 15/4078   

 Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

41/15 14/1391   

 Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes  

gt. 8 

 

42/15 14/2704   

 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

43/15 14/883   

 Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

44/15 15/4507   

 Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering 

fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

45/15 14/311   

 Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

46/15 14/1751   

 KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 
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Eventuelt  

 

Viggo Elstad (Frp) sender spørsmål til administrasjonen vedr. 100 meters sonen.  

 

Ole-Gunnar Øhren (V): Spørsmål til rådmannen som ønskes besvart i neste HMA 

møte: 

  

«Er utviklingen på Hvervenmoen i tråd med Reguleringsbestemmelsenes § 1 om handel med 

plasskrevende varer, brune- og hvitevarer vedtatt av Formannskapet 19.08.2014, sak 141/14 

og vedtatt av Kommunestyret 28.08.14, sak 108/14? 

Av Ringerikes Blad 08.06.15, ser vi at kjeder som Europris og Biltema er i ferd med å flytte 

til Hvervenmoen. 

  

Legger ved Reguleringsbestemmelsenes § 1» 
  

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

47/15   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 

 
10461/15 Fylkesmannen i Buskerud 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud 

gård 

 

11310/15 Boligpartner AS 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune  

 

7150/15 Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring 

 

12773/15 Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A - Automatstasjon  

 

12216/15 Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om 

status og videre prosesser 

 

UTDELT PÅ MØTE: 

15/3454 –            Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015 – Status i plan for gang og 

sykkelvei. 

 

«Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

Behandling i Trafikkrådet 02.06.2015: 

 

Reidar Olsen fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Prioritering av gang- og sykkelveger i Hønefoss og nærområdene 

Behandling i Trafikkrådet 2. juni 2015 
Kilder:  

Tilstandsvurdering av hovedsykkelvegnettet i Hønefoss Statens vegvesen Region sør (2013) 

Egne vurderinger 

Trafikkrådet har lagt til grunn at det er en prioritering blant strekninger med forbindelse inn 

mot Hønefoss sentrum. Jmfr nylig framlagt KVU for Hønefoss. 
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Prioritering Strekning Trafikkforhold Tilrettelegging for syklende Mulig sykkeltrafikk 

1 Gummikrysset-
Hvervenkastet 

Veldig stor 
trafikk 

Med unntak av nedre del av 
Hønengaten, er det svært 
dårlig tilrettelagt for 
syklende. GS Rådhuset-
Dronning Åstas veg er svært 
uryddig med mange 
inn/utkjøringer. 
Fortauet på venstre side av 
«Sykehusbakken» er for 
fotgjengere.  

Stort potensiale for sykling 
pga av korte avstander 
mellom boliger og 
arbeidsplasser.  
Mange ønsker å sykle på tur 
spesielt utover Røyse, men 
stor terskel å komme seg ut 
av byen. 

2 Avkjøring 
Almemoen-
Risesletta (E16) 

Stor biltrafikk. 
Mye tungsport til 
industriområdet 
på Hensmoen. 
60 km 

GS slutter ved avkjøring til 
Almemoen. Herfra er det 
blandet trafikk fram til 
avkjøring mot Nymoen. 
Oppleves som svært utrygt 
å sykler langs denne vegen. 

Mange arbeidsplasser på 
Hensmoen gjør at denne 
strekningen har stort 
potensiale for økt 
sykkeltrafikk. Få tar sjansen 
på å sykle i dag. 

3 Vesterntangen-
HaugsbygdRv 163) 

Middels 
biltrafikk 

Fra Hønengaten til bunnen 
av Vesternbakken er det 40 
km med fartsdumper. 
Fortau på høyre side av 
Vesternbakken. Fungerer 
OK i sakte fart oppover, 
men nedkjøring er sikrest i 
veibanen hvis du ikke sykler 
veldig sakte. 
Bred skulder fra 
Vesternbakken til 
Fløytingen. OK oppover, 
men ulovlig å bruke 
nedover (du kjører på 
venstre side 

Stort potensiale både for 
arbeids- og fritidsreiser. El-
sykkel vil gjøre det veldig 
aktuelt for flere å bruke 
sykkel på denne strekningen. 

4 Putten- Norderhov 
(241) 

Stor biltrafikk Strekningen Klekken har 
god sykkelsti. Derfra og 
fram til Norderhov er det 
blandet trafikk med 
fartsgrense på 50 og 60 

Aktuelt å sykle til Botilrud og 
buss derfra til Oslo. Usikker 
på hvor mange dette er 
aktuelt for. Ellers 
arbeidsreiser til 
Hvervenkastet.  
Fritidssykling mot Åsa/Røyse 

5 Bærenga-Snyta 
(35) 

Stor biltrafikk Ingen tilrettelegging. Utgjør 
en missing link mellom 
Hønefoss og Ask 

Arbeidsreiser/fritidsreiser 
mellom Ask og Hønefoss. 
tursykling retning Holleia.» 

 
 

 

 

 

 

 

Behandling: 
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Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud gård 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune 

Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring. 

 

 

 

Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A – Automatstasjon 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

«1: Midlertidig godkjenning for drift av automatstasjon på Tippen, punkt 6 i 

«Rammetillatelse» av 01.12.2014, endres til 01.07.2018 når midlertidig godkjenning for drift 

av vaskehallen utløper. Det må i god tid før godkjenningstiden utløper, innhentes eventuell 

ny godkjenning for drift samtidig av vaskehall og automatstasjon for tre år av gangen. 

 

2: Ringerike kommune er grunneier i området. Rådmannen bes å ta initiativ til et møte med 

andre grunneierne og Statens Vegvesen for å avklare hvilke planer man eventuelt har for 

byutviklingen når det gjelder dette sentrale arealet. Relevante planer må hensyntas i den nye 

kommuneplanens arealdel.» 

 

Forslag fra Arne Broberg (H):  

Saken tas til orientering. 

 
 

Punktvis avstemming: 

Punkt 1: Øhrens forslag fikk 2 stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Larsen 

(Uavh) 

Punkt 2: Øhrens forslag fikk 1 stemme (Øhren) og falt. 

 

Ved alternativ avstemming mellom Broberg’s og Øhren’s forslag, ble Brobergs forslag 

vedtatt mot 1 stemme (Øhren). 

 

 

Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om status og 

videre prosesser 

Saken tas til orientering med følgende forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): «HMA ber  om en 

befaring i neste HMAmøte i området Kilemoen/Ringerike vannverk da med tanke på mulig 

foruruensningsproblematikk, klauseringsplan og nødvendige hensynssoner» 
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Status i plan for gang og sykkelvei.  

 

Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015: 

 

Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

 

Forslag fra Viggo Elstad (Frp):Hvalskrysset – Austjord settes som nr 2. 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh): Putten – Norderhov settes som nr 1  

Forslag fra Elsa-Lill P. Strande (H): Almemoen – Risesletta (E16) settes som nr 1 

Forslag fra Alf Meier (Ap): Gummikrysset – Hvervenkastet – strykes jfr KVU 

 

 

Avstemming: 

 

Følgende prioriteringsliste ble vedtatt: 

 

Nr 1:  Putten – Norderhov (ses i sammenheng med opprustning av RV 241 og bygging av 

nytt 

          kryss Hønen) 

Nr 2: Almemoen – Risesletta (E16) 

Nr 3: Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

Nr 4: Bærenga – Snyta (RV35) 

Nr 5: Hvalsmokrysset – Austjord 

Nr 6: Gummikrysset – Hvervenkastet  (ses i sammenheng med KVU) 
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48/15   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 
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38/15   

Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

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

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

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

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

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

videre behandling. 

 

(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh):  

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

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

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

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

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

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

videre behandling. 
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(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Avstemming:  

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Larsens forslag, ble Larsens forslag 

vedtatt mot en stemme (Øhren (V) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak bygge- og 

deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre 

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

dispensasjon bør innvilges. 

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

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

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

4. Søknad om fradeling av tomt til boligformål på ca. 1 900 m² avslås, jf. plan- og 

bygningslovens § 20-1 m, jordlovens § 12. 
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39/15   

Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

Vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Magnus Bratli Holte (Sp):  

1. Saken utsettes. 

2. Vi ber om rådmannen innhenter en redegjørelse for planlagt etterbruk av området før 

hovedkomiteen (HMA) tar stilling til om det kan gis tillatelse til deling av 

eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca 6 900 m2 

3. Når redegjørelse foreligger vil HMA ta saken opp til behandling. 

 

Avstemming: 

Utsettelsesforslaget fikk en stemme og falt. (Bratli Holte) 

 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V):  

 

«Punkt 1: Som rådmannen 

 

Punkt 2: Som rådmannen 

Nytt punkt 3: Arealet på ca. 6,9 mål legges ut for salg på det åpne marked i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 151/14 

Nytt punkt 4: Rådmannen lager en sak for kommunestyret om etterbruken av gjenværende 

areal, ca. 7,8 mål etter at salget av de 6,9 målene av gnr/bnr 80/13 er avgjort» 

 

Avstemming: 

Øhrens forslag fikk to stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Bratli Holte.    
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Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 
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40/15   

Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

Vedtak: 

 

Storøyveien 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Storøyveien 
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41/15   

Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes gt. 8 

 

Vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arne Broberg (H): 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 
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Avstemming: 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannen og Brobergs forslag ble Brobergs forslag 

vedtatt mot en stemme (Amundsen (Ap) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er negativ til at det gis dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. Dispensasjonen kan føre til negativ presedens i 

området, og på den måten undergrave reguleringsplanens intensjon. Ulempene ved å 

gi dispensasjon anses å være større enn fordelene.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. 

3. Se orientering om klageadgang. 
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42/15   

400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
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43/15   

Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  
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44/15   

Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 

01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

Vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 
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45/15   

Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

Vedtak: 

 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

 

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 
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3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 
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46/15   

KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Arne Broberg (H), som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen». 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian Ellingsen 

og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller 

dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til kommunen 

innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-5  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 123/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

Ringeriksregionen har betydelig tungtransport på fylkesveinettet, særlig knyttet til 

tømmertransport. Ringerike kommune mener derfor at fylkesveinettet må oppgraderes og 

dimensjoneres for økt akseltrykk for å møte behovet til slike næringsinteresser 

 

Klassifiseringen av kommunens veier og fylkesveier, må henge sammen med klassifiseringen 

hos nabokommuner og nabofylker. 

 

Det skal tas hensyn til næringsutøvelse i klassifisering av veier. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 29.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslagstillerne ble enige om at punktene kunne slås sammen og behandles under ett. 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Aasen og Orebråtens forslag til tillegg i pkt 1 D, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-4  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 179/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken sendes kommunestyret uten innstilling. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 20.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Et samlet formannskap oversender saken uten innstilling til kommunestyret, da vedlegg i saken 

forelå for sent. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/3501 01.09.2017 DS  482/17 R/TEK/INGRIS GNR 58/6, 59/26 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 58/6, 59/26 - Sætraveien 37 

 

17/3684 28.09.2017 DS  548/17 R/TEK/KARGRA GNR 298/49 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/49 - Setertjern - Tomt 278 

 

17/3720 28.09.2017 DS  549/17 R/TEK/KNUKOL GNR 318/427, 318/523, 

1035/1 

Ringerike kommune  

Sykkelparkeringer med overdekning Gnr/bnr 318/427, 318/523, 1035/1, 318/469 

 

17/596 29.09.2017 DS  551/17 R/TEK/HALA GNR 12/47 

  

Ombygging av enebolig Gnr/bnr 12/47 - Bekkatomtbakken 33 

 

17/3866 02.10.2017 DS  552/17 R/TEK/BERLE GNR 132/114 

Lennart Steffensen  

Tilbygg Gnr/bnr 132/114 - Klokkerveien 9 

 

17/2846 02.10.2017 DS  553/17 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Tillatelse til handel med fyrverkeri Kiwi Sokna 

 

17/3828 02.10.2017 DS  554/17 R/TEK/EVAARN GNR 47/233 

Bjørn Erik Jacobsen  

Bruksendring Gnr/bnr 47/233 - Parkveien 3 

 

17/3809 02.10.2017 DS  555/17 R/TEK/BERLE GNR 50/370 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 50/370 - Jens Lange Lyches vei 8 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/2580 03.10.2017 DS  556/17 R/TEK/NILILY GNR 49/352 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 49/352 - Veienkroken 

 

17/3916 03.10.2017 DS  557/17 R/TEK/INGRIS GNR 146/14 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 146/14 - Bråtasida 20 

 

17/3883 03.10.2017 DS  558/17 R/TEK/AEMYH GNR 86/173 

Knut Berglind  

Bygging av tilbygg på eksisterende garasje Gnr/bnr 86/173 - Storløkkaveien 23 

 

17/3798 04.10.2017 DS  559/17 R/TEK/KARGRA GNR 298/1 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 tomt 275 - Rypesletta 4 

 

17/3802 04.10.2017 DS  560/17 R/TEK/KARGRA GNR 298/1 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 tomt 281 - Rypesletta 15 

 

17/3895 04.10.2017 DS  561/17 R/TEK/BERLE GNR 87/350 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 87/350 - Hov Alle 23 

 

17/3650 04.10.2017 DS  562/17 R/TEK/EVAARN GNR 51/14 

  

Lagerhall Gnr/bnr 51/14 - Follummoveien 

 

17/3905 04.10.2017 DS  563/17 R/TEK/AEMYH GNR 89/293 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 89/293 - Almemoen 72 

 

17/3592 05.10.2017 DS  564/17 R/TEK/AEMYH GNR 86/606 

  

Oppussing av 2 blokker Gnr/bnr 86/606 med flere - Hengsleveien 54-84 

 

17/3907 05.10.2017 DS  565/17 R/TEK/AEMYH GNR 77/4 

  

Tilbygg Gnr/bnr 77/4 - Sandakerveien 423 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/3966 05.10.2017 DS  566/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1/60 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr/fnr 298/1/60 - Vikerfjell - Ringerud 

 

17/3956 06.10.2017 DS  567/17 R/TEK/AEMYH GNR 56/54 

Even Egeli  

Riving av garasje og oppføring av ny garasje Gnr/bnr 56/54 - Anettesvei 7 

 

17/3980 06.10.2017 DS  568/17 R/TEK/AEMYH GNR 76/45 

  

Tilbygg Gnr/bnr 76/45 - Avstikkeren 110 

 

17/3955 09.10.2017 DS  569/17 R/TEK/EVAARN GNR 10/10 

Ole Engebret Moe Haugen  

Dispensasjon Gnr/bnr 10/10 

 

17/4013 09.10.2017 DS  570/17 R/TEK/BERLE GNR 37/43 

  

Pipe/varmeanlegg Gnr/bnr 37/43 - Alf Western gate 8 

 

17/3434 10.10.2017 DS  571/17 R/TEK/INGPRE GNR 306/9 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 306/9 - Strand 

 

17/3817 10.10.2017 DS  572/17 R/TEK/BERLE GNR 27/8 

Alexander Karlsen  

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel - innrede hybel i kjeller Gnr/bnr 251/27 - 

Vælerenveien 8 

 

17/4001 10.10.2017 DS  573/17 R/TEK/N03 GNR 316/58 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 316/58 - Christies gate 5 

 

17/4045 10.10.2017 DS  574/17 R/TEK/BERLE GNR 103/242 

  

Tillatelse til installering av pipe/varmeanlegg Gnr/bnr 103/242 - Andersløkkeveien 

23 

 

17/3970 11.10.2017 DS  575/17 R/TEK/HALA GNR 18/96 

Dag Ragnar Klæstad  

Svømmebasseng Gnr/bnr 18/96 - Småbråtalia 28 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/111 11.10.2017 DS  576/17 R/TEK/HALA GNR 39/218 

  

Skole Hønefoss sør - Benterud Gnr/bnr 39/218 

 

17/3937 11.10.2017 DS  577/17 R/TEK/OLEMOS GNR 304/10 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 304/10 - Østsideveien 77 

 

17/4026 12.10.2017 DS  578/17 R/TEK/INGRIS GNR 157/29 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 157/29 - Havikveien 

 

14/4317 12.10.2017 DS  579/17 R/TEK/HALA GNR 49/112 

Anne Marit Tangen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 49/112 - Hofsfossveien 30 

 

17/3874 12.10.2017 DS  580/17 R/TEK/ANEWEB GNR 105/305 

  

Opparbeidelse av infrastruktur Gnr/bnr 103/305 - Bånntjernveien 

 

14/4308 12.10.2017 DS  581/17 R/TEK/HALA GNR 49/112 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 49/112 - Hofsfossveien 30 

 

16/5336 12.10.2017 DS  582/17 R/TEK/BERLE GNR 318/481 

  

Takoverbygg Gnr/bnr 318/481 - Kong Rings gate 17 

 

17/4007 13.10.2017 DS  583/17 R/TEK/EVAARN GNR 97/44 

  

Garasje Gnr/bnr 97/44 - Kragstadveien 49 

 

17/3864 13.10.2017 DS  584/17 R/TEK/KARGRA GNR 157/29 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 157/29 - Havikveien 

 

16/6400 16.10.2017 DS  585/17 R/TEK/NILILY GNR 318/79 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 318/79 - Storgata 17 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/3078 16.10.2017 DS  586/17 R/TEK/KARGRA GNR 45/168 

  

Bygging av tilbygg og garasje Gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 

 

16/6400 16.10.2017 DS  587/17 R/TEK/NILILY GNR 318/79 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 318/79 - Storgata 17 

 

17/3037 17.10.2017 DS  588/17 R/TEK/ANEWEB GNR 21/11 

  

Riving av hytte og oppføring av ny hytte Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636 

 

17/4077 17.10.2017 DS  589/17 R/TEK/EVAARN GNR 47/138 

Fredrik Skaarud Nymoen  

Bruksendring Gnr/bnr 47/138 - Veienmoen 45 

 

17/3791 17.10.2017 DS  590/17 R/TEK/OLEMOS GNR 283/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 283/1 - Gamle Finnsandvei 41, 43 og 45 

 

17/4020 17.10.2017 DS  591/17 R/TEK/KARGRA GNR 275/27, 275/29 

Hans Eid Grøholt  

Landbruksbygg Gnr/bnr 275/27, 275/29 - Somdalen Sæterskog 

 

17/4164 17.10.2017 DS  592/17 R/TEK/INGRIS GNR 297/115 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/115 - Vikerfjell 

 

14/73 18.10.2017 DS  593/17 R/TEK/HALA GNR 317/298 

  

Nybygg - Revy- og showscene Gnr/bnr 317/298 - Strandgata 1 

 

17/278 18.10.2017 DS  595/17 R/TEK/KARGRA GNR 297/1 

  

Opparbeidelse av vei Gnr/bnr 297/1 - Tosseviksetra 

 

17/4192 18.10.2017 DS  596/17 R/TEK/HALA GNR 54/4 

  

Riving Gnr/bnr 54/4 - Heradsbygdveien 20 

 

17/3795 18.10.2017 DS  597/17 R/TEK/KARGRA GNR 298/60 
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Hytte med uthus Gnr/bnr 298/60 tomt 290 - Setertjern - Ringerud 

 

17/3797 18.10.2017 DS  598/17 R/TEK/KARGRA GNR 298/40 

  

Hytte med uthus Gnr/bnr 298/40 tomt 266 - Setertjern - Ringerud 

 

17/3635 20.10.2017 DS  599/17 R/TEK/KARGRA GNR 297/115 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/115 - Tosseviksetermyrene 34 

 

17/4168 20.10.2017 DS  600/17 R/TEK/INGRIS GNR 265/6 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 265/6 Strykenveien 

 

17/4191 23.10.2017 DS  601/17 R/TEK/INGRIS GNR 298/1/30 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr/fnr 298/1/30 - Vikerfjell 

 

17/4150 23.10.2017 DS  602/17 R/TEK/KNUKOL GNR 248/8 

Øystein Myhre  

Redskapshus/Luftegård kattehotell Gnr/bnr 248/8 - Holleiaveien 263 

 

17/4195 23.10.2017 DS  603/17 R/TEK/HALA GNR 244/459 

  

Bolig Gnr/bnr 244/459 - Øvre Fegrihellinga 19 

 

17/3722 23.10.2017 DS  604/17 R/TEK/EVAARN GNR 86/237, 86/589 

Jan Pawel Michalewicz  

Tillatelse til tiltak Gnr/bnr 86/237, 86/589 - Rabbaveien 27 

 

17/4225 23.10.2017 DS  605/17 R/TEK/BERLE GNR 132/393 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 132/393 - Paasche Aasens vei 28 

 

17/3561 24.10.2017 DS  606/17 R/TEK/OLAVA GNR 284/51 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 284/51 - Karlenga 

 

17/4131 24.10.2017 DS  607/17 R/TEK/OLAVA GNR 285/1 
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Deling av eiendom Gnr/bnr 285/1 - Buttingsrud 

 

17/4272 24.10.2017 DS  608/17 R/TEK/KARGRA GNR 298/1 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 - Tomt 284 - Setertjern 

 

17/3404 24.10.2017 DS  609/17 R/TEK/OLAVA GNR 298/3 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 298/3 

 

17/4137 25.10.2017 DS  610/17 R/TEK/EVAARN GNR 78/44 

  

Tilbygg Gnr/bnr 78/44 - Aklangveien 8 

 

17/4185 25.10.2017 DS  611/17 R/TEK/KARGRA GNR 39/139 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 39/139 - Barbroveien 7 

 

17/4133 25.10.2017 DS  612/17 R/TEK/HALA GNR 92/5 

  

Bileilighet Gnr/bnr 92/5 - Vågårdsveien 57 
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Høring - Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 

 

Uttalelsene fra Ringerike kommune til høringsutkast - Handlingsprogram for samferdsel 

2018-2021 

Bakgrunn 
Forslag til Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 er nå på høring med frist for uttalelsene 

22.9.2017. Det er tidligere gitt innspill til Handlingsprogram for samferdsel (da kalt 

Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtrafikk 2018-2021) fra Ringerike kommune. 

Dette var en forhåndshøring før dokumentet forelå. Ringerike kommunes innspill til 

forhåndshøringen ble vedtatt i Kommunestyret 29.9.2016.  

 

Innledning 
Ringerike kommune viser til brev fra Buskerud fylkeskommunen datert 15.5.2017 i forbindelse 

med høring av Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. På bakgrunn av dette ønsker 

Ringerike kommune å komme med uttalelser til høringsutkastet. Uttalelsene til høringsutkastet 

gjenspeiler det politiske vedtatte innspillet til forhåndshøringen, fra kommunestyret 29.09.16. 

Tiltakene i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 skal ta utgangspunkt i mål og 

strategier i Areal- og transportplan for Buskerud, Kollektivtransportplan for Buskerud, 

aktualisert Fylkesvegstrategi 2014-2023 og strategi for trafikksikkerhet. Fylkeskommunen 

legges stor vekt på trafikksikkerhet og tilrettelegging for sykkel, gange og kollektiv i disse 

dokumentene.   

Hovedmål og delmål i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 er hovedsakelig i tråd med 

tidligere politiske innspill og vedtak.  

Fylkeskommunen ber om at det i denne innspillsrunden legges vekt på overordnede strategier, 

mål, satsingsområder og utvalgskriterier, da disse prioriteringene utgjør grunnlaget for de 

foreslåtte tiltakene.  

Planer for samferdsel i Hønefoss og Ringerike 
Fylkeskommunen påpeker i Hp at Ringeriksbanen vil åpne nye muligheter for utvikling av 

Ringeriksregionen. Det forventes vekst i regionen og presset på infrastrukturen kan øke kraftig. 

Fylkeskommunen nevner også KVU (konseptvalgutredning) for Hønefoss, en fremtidig 

Ringerikespakke, oppstart av regional plan for Ringerike og områderegulering for Hønefoss. 

Disse elementene vil i stor grad bidra til å etablere løsninger for samferdsel i Ringerike. Det er 

dog ikke på nåværende tidspunkt mulig å forutsi forandringene i samferdselsmønsteret i 

regionen. Dette må tas hensyn til i planlegging, men bør heller ikke sette alle prosesser på vent. 
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Prosessen med KVU for Hønefoss som grunnlag for en Ringerikspakke, som er planlagt å 

finansiere de store samferdselsutfordringene i Ringerike, drar ut i tid og behovene og manglene 

i forhold til å nærme seg hovedmålene om fremkommelighet og trafikksikkerhet i 

fylkesvegstrategien er store. I innspill til Hp 2018-2021 beskrives det tiltak som kan forbedre 

fremkommelighet og trafikksikkerhet i kommunen, og flere av disse tiltakene kan ikke la seg 

vente på av en Ringerikepakke. Heller ikke alle tiltakene det er behov for vil omfattes og 

finansieres av Ringerikspakken.  

Fordeling av fylkeskommunale midler 
I innspill til forhåndshøring til Hp 2018-2021 fra Ringerike kommune vises det til en 

skeivfordeling av midler, hvor Ringerike i mange år har fått betydelig lavere sum midler enn 

andre kommuner. I Ringerike kommunes innspill til Handlingsprogram for fylkesveger 2014-

2017 ble det også vist til en omfattende skeivfordeling av investeringsmidler der Ringerike 

kommune fikk kun 22,5 millioner av 976,5 millioner, mens Drammen ble tildelt 316 millioner 

og de andre kommunene utenom Ringerike fikk 643 millioner. Denne skeivfordelingen gjør seg 

synlig også i høringsutkastet til Hp for 2018-2021 i en oversikt over midler til økonomiske 

bindinger. De økonomiske bindingene er sluttføring av påbegynte prosjekter i 

handlingsprogramperioden 2014-2017, og vedtak om midler til Buskerudbypakke 2. Av 347,5 

millioner i økonomiske bindinger er 342 millioner bundet til Drammen og Buskerudbyen og kun 

5 millioner til Ringerike.  Ser man samlet på investeringstiltak får Ringerike kommune tildelt 

75,9 millioner av 982,7 millioner i Hp 2018-2021. Buskerudbyen og tiltak i Drammen og Lier 

som er knyttet til Buskerudbyen får til sammen 500 millioner i Hp 2018-2021. Dette er en 

fortsettelse av en omfattende skeivfordeling av fylkeskommunale midler.   

 

I Oppdragsbrevet til Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss fra Samferdselsdepartement står 

det at «en realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. 

Samferdselsdepartementet forventer at lokale myndigheter bygger opp under disse 

investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sine ansvarsområder. Det er derfor viktig at 

transportetatene og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene 

blir best mulig». Dette bør gjenspeiles i handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. 

 

Innspill fra Ringerike kommune til forhåndshøring  
Som tidligere nevnt så sendte Ringerike kommune inn innspill til forhåndshøring av Hp 2018-

2021. Innspillet ble vedtatt i Kommunestyret 29.9.2917. Det var fordelt i en beskrivelse av 

samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen og en tiltaksliste. Kommunen ønsker 

her igjen å vise til innspillet for å understreke omfattende behov og speile hvor mange tiltak 

som ikke vil få midler i Hp 2018-2021.   

Samferdselsutfordringer i kommunen/kommuneregionen 
a) Nytt trafikkbilde for fylkesveier ved realisering av ny E16 og Ringerikesbane. 

I forbindelse med ny E16 og Ringerikesbanen vil det være behov for midler til et funksjonelt og 

effektivt fylkesveinett.  Byggestart er tenkt i 2019 og dermed innenfor denne perioden. God 

tilkobling til ny samferdsel er vesentlig når så store endringer kommer i regionen. Et nytt 

trafikkbilde vil kunne lede til store behov for utbedringer av fylkesveinettet. Tiltak i tabellen 

knyttet til fv. 35 og 158 er eksempel på tiltak hvor valg av løsninger vil avhenge av hvordan 

trafikkbildet ser ut etter bygginga v ny E16 og Ringeriksbane. Intercitystasjon er tenkt der hvor 

dagens stasjon er nå. Det vil si at knutepunktet for kollektivt forflyttes. I stedet for 

pendlerbusser mot Oslo vil bussene gå mot I C - stasjonen. Trafikken som normalt kommer inn 

til byen via Hvervenmoen vil forflyttes avhengig av plassering av kryssløsninger.  
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b) Trafikksikkerhet 

Det er i dag stor trafikkbelastning på fv. 35 gjennom Hønefoss. Hønefoss er etter Sandefjord 

det 

byområdet i Region sør som har flest drepte og hardt skadde per 1000 innbygger og den mest 

belastede strekningen er fv. 35 gjennom Hønefoss, Gummikryssett- Hvervenkastet ( Se KVU 

Hønefoss)På denne strekningen er det kritisk behov for bedre løsninger, spesielt for syklister og 

gående, og for kollektivtrafikken. 

 

c) Ringerikespakken 

Arbeidet med bypakke/ bymiljøavtale blir en del av oppfølgingen av den regionale planen for 

Ringeriksregionen. Den regionale planen vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som 

videreføres i en bypakke. For å løse transportsystemet i Ringeriksregionen vil det bli nødvendig 

å gjøre tiltak i 

vegnettet, tilrettelegge infrastruktur for buss, bygge et gang- og sykkelvegnett osv. Flere av 

disse tiltakene vil være så omfattende at de ikke vil la seg finansiere over fylkeskommunalt og 

kommunale budsjett. Det haster med en helhetlig ATP strategi i regionen. Områderegulering 

som skal startes opp vil påvirke fylkesveier, det må tas høyde for det i planen slik at dette kan 

gjennomføres når planleggingen er ferdig. 

 

d) Prioritering av Ringeriksregionen 

Ringerike kommune har tidligere fått betydelig lavere sum midler enn andre kommuner i 

Buskerud. Hvis Ringerike kommune skal klare å nå målene i fylkesvegstrategien så er det totalt 

avhengig av større summer til Ringerike. Det er stort etterslep på å ta igjen forfallet på 

fylkesveier og det er omfattende mangler på framkommelighet og sikkerhet for gående og 

syklende. 

 

e) Kollektivt 

Kollektivtilbud må samordnes på tvers av fylkesgrenser.  Flybussen i retning Gardermoen og 

via Jevnaker er et viktig tilbud langs det som regnes som ring 4 rundt Oslo. Det er viktig for å 

avlaste trafikken på E16 retning Sandvika som skal igjennom betydelig oppgradering. 
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Tiltaksliste 
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Målsetninger i handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 
Delmål i Hp 2018-2021 handler blant annet om at veksten i personbiltrafikk i byområder og 

tettsteder skal tas av sykkel, gange og kollektivtrafikk, og delmål om halvering av antall drepte 

og hardt skadde innen 2023.  Hønefoss er det byområdet i Buskerud som er minst tilrettelagt 

for sykling og det mangler flere viktige linker inn til ulike deler av byen som kan bidra til å øke 

sykkelandelen i Hønefoss og i hele Ringerike. Lite ressurser er brukt på infrastruktur for myke 

trafikanter langs fylkesveier i Ringerike og i Hønefoss, og potensialet for å øke sykkelandelen 

er stor. Som påpekt i innspill til Hp så er Hønefoss etter Sandefjord det byområdet i Region sør 

som har flest drepte og hardt skadde per 1000 innbygger. Den mest belastede strekningen er fv. 

35 gjennom Hønefoss (KVU Hønefoss). På denne strekningen er det et kritisk behov for bedre 

løsninger for syklister og gående.  

 

Tiltak som foreslås innarbeidet i Handlingsprogram for samferdsel 2018-

2021 
I tillegg til å vise til de tiltak på den politisk vedtatte tiltakslisten som ikke har fått midler i Hp 

2018-2021, løftes det her frem to tiltak som er politisk prioritert og som foreslås lagt til i Hp 

2018-2021. De to tiltakene er: 

  

1. Regulering og gjennomføring av gang- og sykkelvei langs fv. 241 Hadelandveien fra 

Putten til avkjøring til fv. 156 Åsaveien.  

2. «Sykehusbakken» i Osloveien, fv. 35, utbedring av gang- og sykkelvei. 

 

Gang- og sykkelvei fra Putten til avkjøring til fv. 156 er vedtatt som nummer 1 i 

prioriteringslisten av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene, vedtatt i Hovedutvalget 

for miljø- og areal 8.6.2015 (se vedlegg). «Sykehusbakken» er beskrevet som det mest kritiske 

punktet langs det manglende sykkelvegnettet på fv. 35 i Hønefoss sentrum i kommunens 

innspill til Hp 2018-2021, vedtatt 29.9.2016.  

  

Satsingsområder og utvalgskriterier i Handlingsprogram 

for samferdsel 2018-2021 
Til gang- og sykkelveiinvesteringer utenfor Buskerudpakke 2-området er satsingsområdene i 

Hp 2018-2021:  
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 i og mellom byområder og tettsteder med over 5000 innbyggere og med mindre enn 10 

km avstand i mellom.   

 Skoleveg 

Med bakgrunn i satsingsområdene har fylkeskommunen valgt å prioritere gang- og 

sykkelveitiltak hovedsakelig basert på utvalgskriteriene trafikksikkerhet, sykkelpotensiale og 

missing links i sykkelvegnettet. Flere kriterier som listes opp i forhold til delmål om sykkel og 

gange er; nærhet til knutepunkt/målpunkt, ÅDT, fartsgrenser, missing links (også mellom GS 

og holdeplass), sykkelby/bygd. 

Tiltak på fv. 241 Hadelandsveien 
På bakgrunn av satsingsområder og utvalgskriterier beskrevet ovenfor og basert på politiske 

prioriteringer foreslås det at det settes av midler i Hp 2018-2021 til regulering og opparbeidelse 

av gang- og sykkelvei på fv. 241 Hadelandsveien fra Putten til avkjøring mot fv. 156 mot Åsa. 

Når strekningen er regulert er det mulig for fylkeskommunen å søke statlig støtte til sykkeltiltak 

til gjennomføring av gang- og sykkelveien. Denne strekningen er en viktig missing link med stor 

sykkelpotensiale og som har store utfordringer knyttet trafikksikkerhet. Sannsynligheten er 

også liten for at trafikksituasjonen og behovene på denne strekningen vil endre seg i større grad 

når ny E16 og Ringeriksbanen er ferdigstilt. Strekningen kan ved opparbeidelse bidra til å øke 

sykkelandelen i Ringerike. Fv. 241 er skolevei for elever bosatt i Åsa som går på Vang skole i 

Haugsbygd. I tillegg knytter denne strekningen boligområdet Haugsbygd til Hvervenmoen i 

Hønefoss, hvor de to største arbeidsplassene i Ringerike ligger, Ringerike sykehus og 

Kartverket. Den vil også gi innbyggerne i Haugsbygd trygg sykkelvei til holdeplass for pendling 

med buss til Oslo frem til den dag Ringeriksbanen er på plass. Strekningen fra Haugsbygd til 

Hønenkrysset er på ca. 4,5 km. Strekningen videre til Hvervenmoen er ca. 2 km.  Det vil være 

fult mulig å pendle denne strekningen med vanlig sykkel, og med el sykkel vil det være aktuelt 

for enda flere. Til informasjon så skal kommunestyret i Ringerike i løpet av høsten ta stilling til 

en prøveordning hvor privat personer kan få økonomisk støtte til innkjøp av el sykkel.   

 

Opparbeidelse av strekningen Vestern-Nedre Klekken, samt den manglende linken mellom på 

fv. 241 vil gi sammenhengende sykkelvei fra Hønefoss til Haugsbygd, og hvis man ønsker 

videre til Ringkollen med skianlegg og marka, fra Haugsbygd videre til Hønenkrysset og 

mulighet for videre transport på gang- og sykkelvei helt til Helgelandsmoen, med badeanlegg 

og friluftsområder. Det vil åpne opp for jobbpendling på sykkel til arbeidsplassene på 

Hvervenmoen og bussen til Oslo.   

 

 «Sykehusbakken» i Osloveien, Fv. 35, utbedring av gang- 

og sykkelvei 
I tiltakslisten som er en del av Ringerike kommune innspill til Hp 2018-2021 ble det spilt inn 

flere tiltak langs fv. 35 gjennom Hønefoss sentrum. En strekning på ca. 200 meter fra svingen i 

Arnegårdsbakken opp langs fv. 35 mot Hvervenmoen/Hvervenkastet anses av kommunen som 

den mest kritiske langs denne strekningen i forhold til trafikksikkerhet og fremkommelighet. 

Det er et smalt fortau, ca. 1, 80 meter brett, i en skarp sving som skaper dårlig sikt. Det er 

ingen sikring mot bilvei hvor fartsgrensen er på 60 km/h og med høy ÅDT. Ved et sammenstøt 

mellom syklister eller syklister og gående er det stor risiko for å falle ut i veien da det er en høy 

mur på andre siden av fortauet. Dette er en strekning hvor mange myke trafikanter ferdes. Det 
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er skolevei og den knytter sentrum sammen med Hvervenmoen hvor Ringerike sykehus og 

Kartverket ligger, som er de to største arbeidsplassene i Ringerike. Dette er et tiltak som ikke 

kan vente på kommende planer da risikoen for alvorlige ulykker må anses som stor.    

Kommentarer til foreslått tiltak - gang- og sykkelvei , Vestern-Nedre 

Klekken fv. 163 
Det er foreslått et investeringstiltak bestående av gang- og sykkelvei langs fv. 163 mellom 

Vestern og Nedre Klekken. Dette er positivt og det er et viktig tiltak som vil kunne gi et av 

kommunens prioriterte tettsteder en økt andel gående og syklende. Gang- og sykkelveien bør 

knyttes til eksisterende gang- og sykkelvei i Øvre Klekkenvei på en enhetlig og trafikksikker 

måte, da dette er skolevei for elever bosatt i Nedre Klekken. 

 

Oppsummering 
Det beskrives en skeivfordeling av fylkeskommunale midler i Hp for 2018-2021 som resulterer i 

lite midler til Ringerike kommune. Denne skeivfordelingen spores også tilbake til tidligere Hp 

2014-2017.  

To tiltak foreslås innarbeidet i Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021. De to tiltakene er 

politisk prioritert og passer til handlingsprogrammets satsingsområder og utvalgskriterier.  

Tiltakene er: 

1. Regulering og gjennomføring av gang- og sykkelvei langs fv. 241 Hadelandveien fra 

Putten til avkjøring til fv. 156 Åsaveien.  

2. «Sykehusbakken» i Osloveien, fv. 35, utbedring av gang- og sykkelvei. 

 

I høringsutkast til Hp 2018-2021 har fylkeskommunen lagt inn gang- og sykkelvei fra Vestern-

Nedre Klekken. Dette er positivt, men viktigheten av at gang- og sykkelveien knyttes til 

eksisterende gang- og sykkelvei i Øvre Klekkenvei på en enhetlig og trafikksikker måte 

understrekes. 

 

Med hilsen 

 

Linda Engstrøm og Ole Einar Gulbrandsen 

 

Rådgiver 

ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

Prioriteringsliste vedtak HMA 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 08.06.2015 Tid: 16:00 – 19.30 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn  

Leder Arne Broberg   

Nestleder Alf Henry Meier   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Maria Nancy Amundsen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Mari Johnsen Viksengen   

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Viggo Emil Elstad   

Medlem Magnus Bratli Holte   

Barnas representant: Geir Svingheim 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Fung. kommunalsjef Asle Aker. Dessuten møtte Heidi Skagnæs fra 

miljø- og arealforvatning. 

 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 38/15 

til og med sak  46/15 

Sak 47/15 – delegasjonssaker 

Sak 48/15 – refererte journalposter 

Sak 45/15 ble behandlet før sak 40/15 

 

Eventuelt, se side 3 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Arne Broberg (sign)   Alf Meier (sign)  Viggo Elstad (sign) 

 

   

 

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin/Mona B. Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

47/15 15/5025   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

48/15 15/5057   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 

08.06.2015.  

 

38/15 15/2125   

 Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

39/15 15/2765   

 Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

40/15 15/4078   

 Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

41/15 14/1391   

 Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes  

gt. 8 

 

42/15 14/2704   

 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

43/15 14/883   

 Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

44/15 15/4507   

 Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering 

fom. 01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

45/15 14/311   

 Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

46/15 14/1751   

 KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 
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Eventuelt  

 

Viggo Elstad (Frp) sender spørsmål til administrasjonen vedr. 100 meters sonen.  

 

Ole-Gunnar Øhren (V): Spørsmål til rådmannen som ønskes besvart i neste HMA 

møte: 

  

«Er utviklingen på Hvervenmoen i tråd med Reguleringsbestemmelsenes § 1 om handel med 

plasskrevende varer, brune- og hvitevarer vedtatt av Formannskapet 19.08.2014, sak 141/14 

og vedtatt av Kommunestyret 28.08.14, sak 108/14? 

Av Ringerikes Blad 08.06.15, ser vi at kjeder som Europris og Biltema er i ferd med å flytte 

til Hvervenmoen. 

  

Legger ved Reguleringsbestemmelsenes § 1» 
  

 

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

47/15   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

REFERERES FRA DOKUMENTJOURNAL 

 
10461/15 Fylkesmannen i Buskerud 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud 

gård 

 

11310/15 Boligpartner AS 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune  

 

7150/15 Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring 

 

12773/15 Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A - Automatstasjon  

 

12216/15 Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om 

status og videre prosesser 

 

UTDELT PÅ MØTE: 

15/3454 –            Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015 – Status i plan for gang og 

sykkelvei. 

 

«Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

Behandling i Trafikkrådet 02.06.2015: 

 

Reidar Olsen fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Prioritering av gang- og sykkelveger i Hønefoss og nærområdene 

Behandling i Trafikkrådet 2. juni 2015 
Kilder:  

Tilstandsvurdering av hovedsykkelvegnettet i Hønefoss Statens vegvesen Region sør (2013) 

Egne vurderinger 

Trafikkrådet har lagt til grunn at det er en prioritering blant strekninger med forbindelse inn 

mot Hønefoss sentrum. Jmfr nylig framlagt KVU for Hønefoss. 
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Prioritering Strekning Trafikkforhold Tilrettelegging for syklende Mulig sykkeltrafikk 

1 Gummikrysset-
Hvervenkastet 

Veldig stor 
trafikk 

Med unntak av nedre del av 
Hønengaten, er det svært 
dårlig tilrettelagt for 
syklende. GS Rådhuset-
Dronning Åstas veg er svært 
uryddig med mange 
inn/utkjøringer. 
Fortauet på venstre side av 
«Sykehusbakken» er for 
fotgjengere.  

Stort potensiale for sykling 
pga av korte avstander 
mellom boliger og 
arbeidsplasser.  
Mange ønsker å sykle på tur 
spesielt utover Røyse, men 
stor terskel å komme seg ut 
av byen. 

2 Avkjøring 
Almemoen-
Risesletta (E16) 

Stor biltrafikk. 
Mye tungsport til 
industriområdet 
på Hensmoen. 
60 km 

GS slutter ved avkjøring til 
Almemoen. Herfra er det 
blandet trafikk fram til 
avkjøring mot Nymoen. 
Oppleves som svært utrygt 
å sykler langs denne vegen. 

Mange arbeidsplasser på 
Hensmoen gjør at denne 
strekningen har stort 
potensiale for økt 
sykkeltrafikk. Få tar sjansen 
på å sykle i dag. 

3 Vesterntangen-
HaugsbygdRv 163) 

Middels 
biltrafikk 

Fra Hønengaten til bunnen 
av Vesternbakken er det 40 
km med fartsdumper. 
Fortau på høyre side av 
Vesternbakken. Fungerer 
OK i sakte fart oppover, 
men nedkjøring er sikrest i 
veibanen hvis du ikke sykler 
veldig sakte. 
Bred skulder fra 
Vesternbakken til 
Fløytingen. OK oppover, 
men ulovlig å bruke 
nedover (du kjører på 
venstre side 

Stort potensiale både for 
arbeids- og fritidsreiser. El-
sykkel vil gjøre det veldig 
aktuelt for flere å bruke 
sykkel på denne strekningen. 

4 Putten- Norderhov 
(241) 

Stor biltrafikk Strekningen Klekken har 
god sykkelsti. Derfra og 
fram til Norderhov er det 
blandet trafikk med 
fartsgrense på 50 og 60 

Aktuelt å sykle til Botilrud og 
buss derfra til Oslo. Usikker 
på hvor mange dette er 
aktuelt for. Ellers 
arbeidsreiser til 
Hvervenkastet.  
Fritidssykling mot Åsa/Røyse 

5 Bærenga-Snyta 
(35) 

Stor biltrafikk Ingen tilrettelegging. Utgjør 
en missing link mellom 
Hønefoss og Ask 

Arbeidsreiser/fritidsreiser 
mellom Ask og Hønefoss. 
tursykling retning Holleia.» 

 
 

 

 

 

 

 

Behandling: 
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Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 

 

Oppfylling - brev fra Fylkesmannen i Buskerud Gnr/bnr 280/1 - Rognerud gård 

Detaljreguleringsplan for Furuholtet 2 i Ringerike kommune 

Melding om delegert vedtak – 313 Byporten – mindre endring. 

 

 

 

Gnr. 318/445 - Hønefoss bru 5 A – Automatstasjon 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

«1: Midlertidig godkjenning for drift av automatstasjon på Tippen, punkt 6 i 

«Rammetillatelse» av 01.12.2014, endres til 01.07.2018 når midlertidig godkjenning for drift 

av vaskehallen utløper. Det må i god tid før godkjenningstiden utløper, innhentes eventuell 

ny godkjenning for drift samtidig av vaskehall og automatstasjon for tre år av gangen. 

 

2: Ringerike kommune er grunneier i området. Rådmannen bes å ta initiativ til et møte med 

andre grunneierne og Statens Vegvesen for å avklare hvilke planer man eventuelt har for 

byutviklingen når det gjelder dette sentrale arealet. Relevante planer må hensyntas i den nye 

kommuneplanens arealdel.» 

 

Forslag fra Arne Broberg (H):  

Saken tas til orientering. 

 
 

Punktvis avstemming: 

Punkt 1: Øhrens forslag fikk 2 stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Larsen 

(Uavh) 

Punkt 2: Øhrens forslag fikk 1 stemme (Øhren) og falt. 

 

Ved alternativ avstemming mellom Broberg’s og Øhren’s forslag, ble Brobergs forslag 

vedtatt mot 1 stemme (Øhren). 

 

 

Grusuttak gnr/bnr 52/1 og Ringerike vannverk Kilemoen Informasjon om status og 

videre prosesser 

Saken tas til orientering med følgende forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): «HMA ber  om en 

befaring i neste HMAmøte i området Kilemoen/Ringerike vannverk da med tanke på mulig 

foruruensningsproblematikk, klauseringsplan og nødvendige hensynssoner» 
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Status i plan for gang og sykkelvei.  

 

Vedtak i trafikkrådets møte 02.06.2015: 

 

Prioriteringsliste av gang- og sykkelveier i Hønefoss og nærområdene: 

1. Gummikrysset – Hvervenkastet 

2. Avkjøring Almemoen – Risesletta (E16) 

3. Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

4. Putten – Norderhov (241) 

5. Bærenga-Snyta (35) 
 

 

Forslag fra Viggo Elstad (Frp):Hvalskrysset – Austjord settes som nr 2. 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh): Putten – Norderhov settes som nr 1  

Forslag fra Elsa-Lill P. Strande (H): Almemoen – Risesletta (E16) settes som nr 1 

Forslag fra Alf Meier (Ap): Gummikrysset – Hvervenkastet – strykes jfr KVU 

 

 

Avstemming: 

 

Følgende prioriteringsliste ble vedtatt: 

 

Nr 1:  Putten – Norderhov (ses i sammenheng med opprustning av RV 241 og bygging av 

nytt 

          kryss Hønen) 

Nr 2: Almemoen – Risesletta (E16) 

Nr 3: Vesterntangen – Haugsbygd (RV 163) 

Nr 4: Bærenga – Snyta (RV35) 

Nr 5: Hvalsmokrysset – Austjord 

Nr 6: Gummikrysset – Hvervenkastet  (ses i sammenheng med KVU) 
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48/15   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning den 08.06.2015.  

 

Vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegasjonssakene tas til orientering. 
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38/15   

Deling av eiendom - fradeling av boligtomt Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

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

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

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

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

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

videre behandling. 

 

(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh):  

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer det slik at den omsøkte 

delingen ikke er i vesentlig strid med de hensyn Jordloven skal ivareta. Det gis 

tillatelse til deling av omsøkt areal på ca. 1 900 m², jfr. jordlovens § 12. Det 

forutsettes at eventuelle rettigheter som ligger til gnr. 248/1 fortsatt skal tilhøre 

hovedbølet, og følger ikke med i delingen.  

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

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

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

dispenseres.  

3. Hovedkomiteen for miljø- og areal er positive til søknaden om fradeling av tomt fra 

landbrukseiendommen gnr. 248/1 med formål boligbebyggelse, og gir dispensasjon 

fra kommuneplanens bestemmelser om bygge- og deleforbud og tillatelse til deling 

etter plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 20-1 m  

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

videre behandling. 
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(Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang.) 

 

Avstemming:  

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Larsens forslag, ble Larsens forslag 

vedtatt mot en stemme (Øhren (V) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak bygge- og 

deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre 

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

dispensasjon bør innvilges. 

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

henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

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

4. Søknad om fradeling av tomt til boligformål på ca. 1 900 m² avslås, jf. plan- og 

bygningslovens § 20-1 m, jordlovens § 12. 
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39/15   

Deling av eiendom - gnr/bnr 80/13 Stranden  

 

Vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Magnus Bratli Holte (Sp):  

1. Saken utsettes. 

2. Vi ber om rådmannen innhenter en redegjørelse for planlagt etterbruk av området før 

hovedkomiteen (HMA) tar stilling til om det kan gis tillatelse til deling av 

eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca 6 900 m2 

3. Når redegjørelse foreligger vil HMA ta saken opp til behandling. 

 

Avstemming: 

Utsettelsesforslaget fikk en stemme og falt. (Bratli Holte) 

 

Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V):  

 

«Punkt 1: Som rådmannen 

 

Punkt 2: Som rådmannen 

Nytt punkt 3: Arealet på ca. 6,9 mål legges ut for salg på det åpne marked i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 151/14 

Nytt punkt 4: Rådmannen lager en sak for kommunestyret om etterbruken av gjenværende 

areal, ca. 7,8 mål etter at salget av de 6,9 målene av gnr/bnr 80/13 er avgjort» 

 

Avstemming: 

Øhrens forslag fikk to stemmer og falt. Mindretallet besto av Øhren og Bratli Holte.    
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Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjøres unntak fra plankravet i kommuneplanbestemmelsenes § 1.0.1 og gis 

tillatelse til deling av eiendommen gnr. 80/13 og et areal på ca. 6 900 m², jfr. plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4. 

2. Arealet er i kommuneplanen avsatt til byggeområde for offentlige bygninger, og dette 

vedtaket er ingen endring av formålet.  

3. Det må i samråd med søker avklares hvordan adkomst til gjenværende eiendom skal 

sikres. 

4. Rådmannen gis myndighet til å viderebehandle saken i tråd med dette vedtaket. 

5. I forbindelse med kommuneplanens arealdel er det ønske om at det også foretas en 

vurdering av hvorvidt dette området bør avsettes til annet formål eller om dagens 

arealbruksformål skal opprettholdes. 
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40/15   

Nytt adressenavn -  Øya ved Elsrud  

 

Vedtak: 

 

Storøyveien 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Storøyveien 
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41/15   

Bruksendring til fra enebolig til 2-mannsbolig Gnr/bnr. 318/271 - Thornes gt. 8 

 

Vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Arne Broberg (H): 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning er positiv til søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt.1.  Fordelene ved å gi dispensasjon anses å 

være klart større enn ulempene. Det vektlegges at eksisterende bygningsmasse ikke 

utvides i særlig grad, og en slik fortetting anses derfor som positiv. Det er en overvekt 

av eneboliger i dette området, og det bør derfor kunne åpnes opp for en 2-mannsbolig 

til.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, godkjennes søknaden om dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det bør vurderes å foreta en 

mindre reguleringsendring. Det bør da vurderes å regulere hele feltet BB20 til 2-

mannsboliger og eventuelt andre eneboligfelt innenfor reguleringsplanen. HMA 

ønsker å tilrettelegge for flere 2-mannsboliger på Løkka/Schjongstangen, da det bør 

etterstrebes fortetting i slike sentrumsnære strøk.  

5. Se orientering om klageadgang. 
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Avstemming: 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannen og Brobergs forslag ble Brobergs forslag 

vedtatt mot en stemme (Amundsen (Ap) stemte imot). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det vises til søknad om dispensasjon vedrørende bruksendring fra enebolig til 2-mannsbolig 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning er negativ til at det gis dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen § 1.1, pkt. 1. Dispensasjonen kan føre til negativ presedens i 

området, og på den måten undergrave reguleringsplanens intensjon. Ulempene ved å 

gi dispensasjon anses å være større enn fordelene.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, avslås søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 1. 

3. Se orientering om klageadgang. 
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42/15   

400 Spenncon Rail og Vågård skytebane - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering 400 Spenncon Rail og Vågård skytebane 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
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43/15   

Detaljregulering 396 for Søndre Kirkemoen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering 396 Søndre Kirkemoen 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det kan ikke reguleres inn fartsdempere i denne planen, men det bes om at det utarbeides 

egen sak om fartsdempere og nedsatt fartsgrense på Gamle Ådalsvei forbi 

reguleringsområdet.  
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44/15   

Selvkost og gebyrer innenfor plan, byggesak og oppmåling – liten justering fom. 

01.07.15 (rabatt ved mange enheter) 

 

Vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. De foreslåtte endringer tas inn i prisregulativet og skal tas i bruk fom. 01.07.2015. 

(Endringene får ingen tilbakevirkende kraft, men skal tas i bruk for saker som 

saksbehandles etter denne dato.) 

2. Rådmannen legger fram en ny sak som sier noe om utviklinga på selvkostfondet siden 

oppstarten i 2012 og gi anbefalinger omkring videreføring av selvkost på plan, 

byggesak og oppmåling. 
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45/15   

Rammetillatelse for boligkompleks Gnr. 318/442,444,427 - Brutorget 

 

Vedtak: 

 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Tronrud eiendom AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentar til merknadene og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon for 

endring av regulert fotavtrykk, dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2, pkt. 4 

angående høyde på bygg C og dispensasjon for overskridelse av formålsgrense 

vedrørende trapperom. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene vurderes ikke å bli 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses som klart større enn 

ulempene.  

 

 

2. Søknad om dispensasjon fra regulert fotavtrykk, fra reguleringsbestemmelsenes § 2, 

pkt. 4 vedrørende høyde og overskridelse av formålsgrense godkjennes med hjemmel 

i plan- og bygningsloven § 19-2. 
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3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet. 

4. I forbindelse med at bygg A nå ikke vil bli oppført, skal eksisterende lindetrær langs 

gangkulverten i området mot nordøst bevares. 

5. Viderebehandling av søknaden delegeres videre til rådmannen. 

6. Se orientering om klageadgang. 
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46/15   

KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen. 

 

Behandling: 

 

Utsettelsesforslag fra Arne Broberg (H), som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Saken utsettes for nærmere redegjørelse fra rådmannen». 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian Ellingsen 

og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller 

dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til kommunen 

innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-5  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 123/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saksframlegget med vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021. 

 

Ringeriksregionen har betydelig tungtransport på fylkesveinettet, særlig knyttet til 

tømmertransport. Ringerike kommune mener derfor at fylkesveinettet må oppgraderes og 

dimensjoneres for økt akseltrykk for å møte behovet til slike næringsinteresser 

 

Klassifiseringen av kommunens veier og fylkesveier, må henge sammen med klassifiseringen 

hos nabokommuner og nabofylker. 

 

Det skal tas hensyn til næringsutøvelse i klassifisering av veier. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Kommunestyret 29.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslagstillerne ble enige om at punktene kunne slås sammen og behandles under ett. 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Aasen og Orebråtens forslag til tillegg i pkt 1 D, ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/3882-4  Arkiv: Q13 &38  

 

Sak: 179/16 

 

Innspill til handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018-2021  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken sendes kommunestyret uten innstilling. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 20.09.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Et samlet formannskap oversender saken uten innstilling til kommunestyret, da vedlegg i saken 

forelå for sent. 

 

Ordfører forslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/487-30   Arkiv: PLN 373  

 

0605_373 Detaljregulering for Apalbakken – 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Apalbakken 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for utbygging av tre eneboliger. Planen 

fremmes som en privat detaljregulering. Arealet reguleres til boligformål, med tilhørende 

anlegg som uteoppholdsareal, adkomst, parkering, garasjeanlegg og renovasjonsanlegg. 

Adkomst vil skje via Apalveien og Bånntjernveien.  

 

Rådmannen er positiv til utvikling av nye boliger i dette området og anbefaler at planforslaget 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

I forbindelse med reguleringsplan 378 Nerbytunet krever vedtaket at utbygger må bygge 

gang- og sykkelvei langs Ringkollveien, sanere eksisterende adkomst til gnr. 103 bnr. 12, 

anlegge to bussholdeplasser i Ringkollveien, og legge om krysset mellom Bånntjernveien og 

Ringkollveien. Grunneiere som vil få nytte av infrastrukturen og en verdiøkning på 

eiendommen sin, og de grunneiere som tidligere har fått midlertidig utsettelse med å 

opparbeide infrastruktur mot tinglyst erklæring har blitt varslet om krav om refusjon for 

nødvendige kostnader knyttet til gjennomføring av tiltaket i medhold av Plan- og 

bygningslovens kapittel 18. Eiendom 103/295 i reguleringsplan 373 Apalbakken er en av de 

grunneierne som er varslet.   

 

Bakgrunn 

Det ble opprinnelig varslet oppstart av planarbeid i 2012. Da var hensikten å bygge 4 

boenheter fordelt på to selvstendige bygg. Navnet på planen den gang var «Detaljregulering 

for Ringkollveien 77». Oppstart ble varsla på nytt sommeren 2015, med bakgrunn i endra 



planavgrensning og at det var gått 3 år siden første varsel om oppstart. Denne gangen het 

planen «Nøklebybakken» og hensikten med planen var fortsatt å bygge 4 boenheter fordelt på 

to bygg.  Etter innfridd innspill fra grunneier Ragnar Nøklebye er planens endelige og 

nåværende navn «Apalbakken». Hensikten er nå i det videre planarbeidet å sette opp tre 

eneboliger istedenfor 2 tomannsboliger, da utbygger anser at dette passer bedre i den 

eksisterende bebyggelse.   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området er ubebygd og består i dag av en frukthage med epletrær.   

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra RingeriksHus AS ved Tom Johannessen 13.10.2017. 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse    

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. RingeriksHus AS er forslagstiller og 

grunneier er Ragnar Nøkleby. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 103/295 og 103/202, samt deler av 103/204 og 

103/10. Eiendommen 103/295 ble i 2011 fradelt fra eiendommen 103/103. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Forslagsstiller har varslet oppstart to ganger, i 2012 og i 2015. Varsling er utført i henhold til 

plan- og bygningsloven § 12-8. Oppstart av planarbeidet ble varslet i brev 24. april 2012 og 

3. juli 2015 til berørte parter, og kunngjort i Ringerikes Blad samt på kommunens nettsider. 

Det kom inn totalt 6 uttalelser i 2012 og 7 uttalelser i 2015. Uttalelsene fra 2012 og 2015 

følger vedlagt. Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen har 

uttalt seg ved begge varslingene. Der samme uttalepart har gitt 2 uttalelser tas det 

utgangspunkt i siste uttalelse, men alle relevante forhold blir svart ut. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i ett eget vedlegg. 

 

Varsel om innsigelse 

Statens vegvesen varsler innsigelse dersom deres ansvarsområder ikke blir tilstrekkelig 

ivaretatt i det videre planarbeidet.   

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 



Ringerike kommune ønsker og forventer en kraftig befolkningsøkning frem mot 2030. Derfor 

er det viktig med nye boliger i ulike former for å kunne møte veksten. Området som ønskes 

utbygd i dette planforslaget ligger i Haugsbygd, som er et av de prioriterte lokalsamfunna 

hvor kommunen vil tilrettelegge for fremtidig vekst. Planforslaget er i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Boligområde-Nåværende. 

Planforslaget er i tråd med overordnete planer.  Kommuneplanbestemmelsene stiller krav om 

reguleringsplan. 

 

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. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Forslagstiller vil invitere til nabomøte før fysisk oppstart av byggearbeider. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Planområdet ligger i et etablert boligområde, som i hovedsak består av eneboliger. 

Forslagsstiller ønsker å oppføre 3 eneboliger. Området utgjør et hull i et etablert boligområde, 

og anses som en naturlig tomt å fortette. Boligene som planlegges har en moderne utforming 

med flatt tak. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av vedlegg. Merknadene er forsøkt 

innarbeidet i planforslaget som nå foreligger.   

 

Infrastruktur 

Adkomst til boligene skal bli fra Ringkolleveien, via Bånntjernsveien og inn langs Apalveien. I 

forbindelse med reguleringsplan 378 Nerbytunet skal det etableres gang- og sykkelvei frem til 

Bånntjernveien og et lite stykke ned langs Bånntjernsveien. Krysset 

Bånntjernveien/Ringkollveien skal oppgraderes til vegnormalstandard og det skal opparbeides 

busstopp ved krysset. Arbeid med dette er startet opp og ferdigstilles i løpet av 



oktober/november 2017. Rådmannen anser at dette legger til rette for en god adkomst til 

planområdet, også for myke trafikanter. Apalveien skal utvides i bredde og kan brukes av 

gående og syklende på søndre side. Det avsettes areal til dette ved at granhekk fjernes.   

 

Det ligger kommunal vann- og avløpsledning i Apalveien ca. 50 m fra byggeområdet. I tillegg 

ligger det en privat ledning rett øst for området. Det er etablert vegrett over 103/204 og 

området vil derfor naturlig tilknyttes kommunale VA-ledninger i Apalveien. 

 

Parkering etableres til hver bolig med garasje eller carport under planlagte terrasser og en 

parkeringsplass på uteområdet/gårdsplass.  

 

Rådmann er usikker på om planforslaget i tilstrekkelig grad har ivaretatt infrastruktur for 

større kjøretøyer og avventer høringsuttalelser om dette. 

 

Lekeplasser 

Det blir gode muligheter til lek på egen tomt, og det er ikke avsatt egne arealer til felles 

lekeplass. Det er tur- og lekemuligheter i nærliggende områder, og i forbindelse med 

utbygging av Nerbytunet, som ligger ca. 200 meter vest for planområdet, bygges det en 

lekeplass på 1500 kvm. Denne vil også kunne benyttes av andre enn beboerne på Nerbytunet. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Forslagstiller har vurdert planforslaget å være i tråd med prinsippene i Naturmangfoldlovens 

§ 8-12.  

 

Rådmannen er positiv til at det er lagt inn en tursti i plankartet som legger til rette for en 

forbindelse mellom Bånntjernveien via Apalveien til eiendommene langs privat vei rett øst for 

planområdet. 

 

ROS-analyse 

ROS-analysen konkluderer med at planen generelt ikke er risikopreget. Den peker dog på fire 

forhold som kan utløse uønskete hendelser og legger frem tiltak som skal gjennomføres for å 

unngå disse. De fire uønskete hendelsene er ulykke mellom bil og myke trafikanter ved inn- 

og utkjøring fra eiendommene, ulykker i anleggsfasen som involverer barn, økt mengde 

overvann og støy fra Ringkolleveien. Rådmannen anser de risikoreduserende tiltakene som er 

beskrevet i ROS-analysen som tilstrekkelige for å minimere risikoen for de fire uønskete 

hendelsene.     

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling i dette området og ser området som en naturlig eiendom å 

fortette da den ligger omkranset av boliger i et område avsatt til boligformål i kommuneplan. 

Området tilknyttes gang- og sykkelvei som gir trygg transport for myke trafikanter til Vang 

skole, som ligger 2 km. unna, og til kollektivtilbud.   

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 



1. Oversiktskart  

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

6. Barnerepresentanten 180512 

7. Fylkesmannen 160512 

8. Buskerud fylkeskommune 080512 

9. Statens vegvesen 080512 

10. Naboer 040612 

11. Buskerud fylkeskommune 210815 

12. Fylkesmannen 170815 

13. NVE 010915 

14. Ragnar Nøklebye 210715 

15. Ringerike kommune Miljøretta helsevern 180815 

16. Ringerike kommune Miljøvern 

17. Statens vegvesen 110815 

18. Veglaget Bånntjernveien, Øvre Berg og Nordhagen 310512 

19. ROS analyse 

20. Støyrapport 

21. Teknisk notat – byggegrunn og massehåndtering  

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Konstituert leder areal – og byplankontoret: Line Synøve Østvold 

Saksbehandler: Linda Engstrøm 

 



Oversiktskart

Oversiktskart som viser planområdets plassering i Haugsbygd markert med rød sirkel . For planavgrensning, se plankart.
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

0605_ 373 detaljregulering for"Apalbakken" 
 

Utarbeidet av RingeriksHus as 15.8.2017 

Revidert av Ringerike kommune 3.10.2017 

 
 

1.gangs behandling i planutvalget DATO, sak SAKNR 

Offentlig høring DATO, sak SAKNR 
2.gangs behandling i planutvalget  DATO, sak SAKNR 

Formannskapet  DATO, sak SAKNR 

Vedtatt av kommunestyret DATO, sak SAKNR 

 

 

Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

 

1. Bebyggelse og anlegg   

BFS: Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse.  

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

f_SKV: Kjøreveg       

f_BRE: Renovasjonsanlegg 

3. Grønnstruktur 

GTD: Turveg  

 

§ 1. Fellesbestemmelser 

 

1. Universell utforming:  

Det skal sikres god tilgjengelighet i uteområdene for hele befolkningen, herunder 

bevegelses-, orienterings- og miljøhemmende, så langt det terrengmessig lar seg gjøre. 

 

Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende pollen-

utslipp. 

 

2. Tekniske anlegg:  

Ny bebyggelse skal tilknyttes felles vann- og avløpsanlegg. Alle typer kabler skal 

legges under bakken. Åpne tekniske anlegg kan integreres i bygningsmassen.  
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Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder. 

 

3. Forurensningsloven: 

Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig 

myndighet varsles, jfr. Forurensningsloven § 7. 

 

4. Kulturminner:  

Dersom det under anleggsarbeidet fremkommer automatisk fredete kulturminner, må 

arbeider straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. Kulturminneloven § 8.2. 

  

5. Overvannshåndtering 

Overvann som genereres innenfor planområdet, skal håndteres lokalt. 

 

6. Byggegrense 

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense mot naboer, samt byggegrense mot 

vei. Byggegrenser er vist på plankartet. 

 

Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering og gjerder ut over 

byggegrensene.  

 

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng 

slik at unødvendig terrenginngrep unngås. Eventuelle murer skal ha en tiltalende og 

god utforming. 

 

7. Utforming, plassering og høyde på gjerde og hekker 

Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss osv. 

 

8. Planten dragehode – forskrift om dragehode som prioritert art 

Dersom det oppdages Dragehode i forbindelse med gravearbeider skal arbeidene 

stoppes og Ringerike kommune kontaktes. 

 

  

§ 2. Bebyggelse og anlegg 
 

§ 2.0 Bebyggelse og anlegg- frittliggende småhusbebyggelse - BFS1 

 

1. Formål 

Området kan nyttes til frittliggende småhusbebyggelse 

 

2. Byggesøknad 

Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert, og leveres sammen med søknad:  

 Situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise løsning av husplassering, tilpasning til omgivelsene, 

planlagt gjerde med høyde over 0.5 meter, utnyttelse av bebygd areal, terrengbehandling med 

høydeangivelser, parkeringskrav, adkomstforhold og løsning for avfallshåndtering og 

snøopplag. 

 Tiltak mot radon 

 Dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og støytiltak, jf. § 2.0 punkt 2   
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 Oppfølgingsplan for anleggsperioden. Den skal godkjennes av kommunen og skal blant annet 

redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 

trafikksikkerhetstiltak. Den skal også redegjøre for hvordan støy- og støvplager skal 

forebygges i anleggsperioden, samt håndtering av overvann. Den skal også navngi en fast 

kontaktperson på byggeplassen som kan gi informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle 

klager. 

 

3. Støy 

Støyforhold skal være i tråd med T-1442/2012. Støyberegning er utført for planen, og denne 

viser at det er mulig å oppnå tilfredsstillende grenseverdier uten spesielle tiltak. 

 

4. Parkeringsdekning 

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunale parkeringsbestemmelser. Det skal være 

mulighet for å oppføre garasje/carport på eiendommen. 

 
5. Utnyttingsgrad 

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% BYA) og skal maksimalt være som angitt 

på plankartet. Utnyttingsgrad skal inkludere nødvendige parkeringsplasser iht. kommunale 

parkeringsbestemmelser. 

 

6. Garasje 

Garasjer kan ha areal inntil 50 m
2 

BYA inklusiv bod. Garasjen skal være tilpasset bolighuset på 

tomta med hensyn til materialer, form og farger. Garasje kan være frittliggende eller i 

tilknytning til bolig. Garasjer kan plasseres inntil 1,0 m fra vei, forutsatt at garasje og adkomst 

ligger parallelt med veien. Fra øvrige grenser skal garasjer plasseres i en avstand på minimum 

1,0 m. 

 

7. Byggehøyde 

Maks byggehøyde for gesims hus skal være 7,0 m i forhold til planert terreng mot sør foran 

husene. For garasjer 4,0 m. 

 

8. Takform og takvinkel 

Bygningene skal ha flatt tak. 

 

9. Boligtype 

Det tillates oppføring av 3 stk. eneboliger med bi-leilighet på maks 65 m2. Det kan ikke 

etableres flere enn 6 boenheter innenfor området inkl. bi-leiligheter.  

    

10. Uteoppholdareal 

Minstekrav til uteoppholdsareal (MUA) er 50 m2 per boenhet. Til MUA regnes private 

terrasser/balkonger, hager og fellesareal. Minimum fellesareal på bakken skal være 25 m2 per 

boenhet.  

 

11. Materialbruk 

Ny bebyggelse skal ha god form og materialbehandling. Ny bebyggelse skal oppføres med 

materialer og farger slik at området fremstår helhetlig. Det skal fortrinnsvis benyttes duse 

farger. Sterke farger som gir stor kontrastvirkning mot omgivelsene, tillates ikke.  
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§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 

1. Kjøreveg- f_ SKV  

f_SKV skal nyttes til veg, og skal være felles for de eiendommer som har adkomst i Apalveien. 

 

2. Renovasjonsanlegg f_ BRE 

f_BRE skal benyttes til renovasjonsanlegg. 

§4. Grønnstruktur 
 

1. Turveg GTD 

Området skal nyttes til turveg.  

 

§ 5. Rekkefølgebestemmelser 

 

1. Utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske planer 

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av 

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for 

disse anleggene. 

 

2. Brannvern 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at brannvann-

forsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav. 

 

3. Fellesanlegg 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før adkomst f_SKV er opparbeidet.   

 

4. Skolekapasitet 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra kommunen at 

grunnskolekapasiteten er sikret.  

 

5. Gang- og sykkelveg 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før gang- og sykkelveg langs Ringkoll-

veien, fra avkjøring til Havna-Hemskogen til Bånntjernveien er opparbeidet. 

 

6. Busstopp 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er opparbeidet busstopp ved nytt 

kryss jfr. pkt. 8 

 

7. Apalveien 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger før det er dokumentert veirett i Apalveien. 

 

8. Krysset Bånntjernveien/FV 164 (Ringkollveien) 

Tilknytningen mellom Bånntjernveien og FV 164 skal ha vegnormalstandard før det kan gis 

igangsettingstillatelse for boliger. 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

1. Sammendrag 

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,          

jf. PBL. § 4-2, første ledd.  

 

2. Bakgrunn. 

2.1  Hensikten med planen  

Hensikten med planen er å tilrettelegge for småhusbebyggelse innenfor planen med 

planID 0605 373 Apalbakken på eiendom 103/295. Andre eiendommer som helt eller 

delvis inngår i planområdet er 103/202, 103/10 og 103/204. 

2.2  Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold  

Det er RingeriksHus as som fremmer forslag om regulering og selskapet v/Tom Jo-

hannessen er plankonsulent.  

RingeriksHus As har inngått utbyggingsavtale med eier av gnr. 103 bnr. 295 Ragnar 

Nøklebye i Ringkollveien 77. Selskapet ønsker å bygge boliger her og fremmer derfor 

reguleringsplan for eiendommen. 

2.3  Tidligere vedtak i saken 

Det er ingen tidligere vedtak i saken  

2.4  Utbyggingsavtaler 

Området vil få privat vei og private stikkledninger fram til kommunale ledninger. 

Det vil således ikke bli inngått noen utbyggingsavtaler. 

2.5 Krav om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert iht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 "Generelle utredningskrav" 

§ 4 -1 Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhø-

rende forskrift. 

Planområdet er i kommuneplan avsatt som boligområde.  

Tiltaket er vurdert i henhold til kriteriene i § 4, og det er konkludert med at tiltaket 

ikke omfattes av disse. 
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3. Planprosessen 

3.1  Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 

Varsel om oppstart for området ble først annonsert i Ringerikes Blad den 24.3.2012. 

Den planen er utgått, og innspillene i den planen samsvarer med innspillene i den nye 

som ble annonsert i Ringerikes Blad 3.7.2015 med frist for merknader 30.8.2015. Det 

er kommet inn noen merknader som omtales helt til slutt i dette dokumentet. 

Det anses ikke å være behov for medvirkninger utover lovpålagte høringer. 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1 Overordnede planer 

-     Fylkeskommunale planer 

- Kommuneplanens arealdel 

Området er i kommuneplan for Ringerike 2007 – 2019, vedtatt 30.8.07, regulert til 

boligområde. Planen for Apalbakken er således i tråd med overordnede planer.  

              

Figur 1. Utsnitt av kommuneplan. Svart trekant markerer eiendom som planlegges å bygges ut. 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

 Området er uregulert. 

4.3 Tilgrensende planer 

Tilgrensende planer er 378 Nerbytunet, 130 Øvre Berg Nerby og 03-02 Øvre Berg – 

Endring 
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Figur 2. Utsnitt som viserplanavgrensning og tilgrensende planer.  

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold. 

 

5.1 Beliggenhet 

Området ligger i Haugsbygd i enden av Apalveien.  

 

Figur 3. Utklipp fra plankart som viser planområdets omgivelser. 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  

På hele området mellom Apalveien og Ringkollveien har det tidligere vært drevet 

fruktproduksjon. Arealet som nå foreslås regulert ligger brakk og er således det siste 

området som vil kunne bebygges i Apalveien.   

Mot nord avgrenses området av Ringkollveien, i vest mot Bånntjernveien, i sør mot 

boliger i Øvre Bergs vei og mot øst mot boligene i Ringkollveien 75, 77 og 79.  

5.3 Stedets karakter  

Området fremstår som åpent, luftig, stille og rolig. Det består i sin helhet av boliger 

med Ringkollveien som tilgrensning i nord. 

5.4 Landskap 

Tomten ligger meget solrikt til i en slak helning mot sør. I øst er det et høydedrag mot 

Ringkollen og Nordmarka, uten at det er til hinder for sol. Mot sør og vest er det for-

holdsvis åpent utsyn. 

Klimaet er et typisk innlands med kalde vintre og varme somrer. Området er lite vind-

utsatt. I nærheten finner man gode rekreasjons- og friluftsområder som rundt Bergtjern 

og mot Bånntjern og innover.  

5.6 Kulturminner 

 Det er ikke kjent at det befinner seg kulturminner eller kulturmiljøer i planområdet. 

5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 

Området ligger i kort avstand til Ringkollen og Nordmarka, hvor tur- og rekreasjons-

mulighetene er store sommer som vinter. På Ringkollen ligger både alpin- og hopp-

bakker samt lysløypeanlegg. Området er tilknyttet hele Nordmarkas vei- og løypenett.  

5.8 Landbruk 

 Det er ingen landbruksområder i umiddelbar nærhet til planområdet. 

5.9 Trafikkforhold 

Området som reguleres har god adkomst fra Ringkollveien/Bånntjernvegen. Det er 

kort vei til bussforbindelser med sikker og trygge gangforhold for myke trafikanter. 

Veinettet er typisk tilpasset boligstrøk med liten trafikkbelastning. Det samme gjelder 

nærområdet. 
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Myke trafikanter 

Det etableres gang- og sykkelvei fra innkjørsel til boligfeltet Havna-Hemskogen og 

opp til Bånntjernveien. Fra Bånntjernveien og på høyre side opp Apalveien etableres 

det et felt som kan brukes av gående og syklende. Feltet vil være uten fortau, men 

Apalveien er særdeles lite trafikkert og forholdet mellom gående og kjørende anses 

derfor som trafikksikkert og oversiktlig. 

5.10 Barns interesser 

Det er fine tur- og lekemuligheter i nærliggende områder, og i forbindelse med utbyg-

gingen av Nerbytunet bygges det en lekeplass på 1500 kvm. Denne plassen vil også 

kunne benyttes av andre enn beboerne på Nerbytunet. Ellers er egne tomter godt egnet 

som lekeområde, spesielt for de mindre barna. 

5.11 Sosial infrastruktur  

Boligene vil sortere under Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med gang- 

og sykkelvei fra Apalbakken og helt fram. Det er godt utbygd med barnehager i områ-

det, både kommunal og private. Ca. 20 min gange til kommunal, 5-10 minutter til    

privat. 

5.12 Universell tilgjengelighet 

Området er skrånende og vil derfor ikke egne seg spesielt godt for bevegelseshem-

mede slik det fremstår pr. dato. Men med enkle tiltak i boligene ved inngangsparti og 

ved trapper og uteplasser, vil en kunne tilrettelegge for tilgjengelighet.   

5.13 Teknisk infrastruktur 

Det ligger kommunal vann- og avløpsledning i Apalveien ca. 50 lm fra grensen til 

Apalbakken. I tillegg ligger det en privat ledning rett øst for området. 

Det er etablert vegrett over 103/204 og området vil derfor naturlig tilknyttes kommu-

nale VA-ledninger i Apalveien. 
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Figur 4. Illustrasjon som viser beliggenhet til vann- og avløpsledninger. 

5.14 Grunnforhold  

Det er gjennomført særskilte grunnundersøkelser av området ved selskapet Structor 

Geomiljø AS v/senior geolog Erik Endre.  Rapport om det følger saken. Det er funnet 

svart leirskifer som kan knyttes til den øvre lagrekken av alunskifer. Uraninnholdet er 

såpass stor at eventuelle overskuddsmasser av svart leirskifer må kjøres bort til deponi.  

5.15 Støyforhold 

Det er utarbeidet en egen støyrapport av sivilingeniør Bjørn Leifsen som følger saken. 

Rapporten sier blant annet følgende: 

Det vil være uproblematisk å tilrettelegge for uteoppholdsarealer med tilfredsstillende lydfor-

hold for alle tre bygg. 

Utestøynivåene er så lave at det ikke vil bli behov for å forsterke fasadene inkl. vinduer utover 

standardkvaliteter. 

5.17 Luftforurensning 

Det er ikke foretatt målinger av luftkvaliteten i planområdet, men det er ikke kjent at 

det er registrert dårlige kvaliteter ved eksisterende bebyggelse eller i området forøvrig. 

5.18 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Det er ikke registrert noen bevegelser i grunnen i eksisterende bebyggelse og området 

består av sikre og stabile masser. 

Grunnen i området har en generell stor fare for å inneholde radon, idet Haugsbygd er 

et område med store radonforekomster. Det er derfor meget sannsynlig at det kan være 

radon i grunnen. 
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Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med byggesaksbehandling 

ved at det settes krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av nybygg jfr. 

Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) § 8-33, punkt 4: 

"Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk 

ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for 

helseskader".  

Tiltak som vil bli gjennomført er radonsperre under bygningene, radonbrønn med luf-

ting over tak samt balansert ventilasjonsanlegg. Dette sikrer boligene mot inntrengning 

av radon og tilfredsstiller kravet i TEK.  

Området ligger ikke værhardt til og vil derfor ikke være spesielt utsatt for vind. 

Det er tidligere ikke avdekket kulturminner i planområdet. Mens området ble drevet 

som eplehage, ble jorden bearbeidet og tilplantet slik at ingen deler av området i dag er 

urørt kulturlandskap. En legger derfor til grunn at det ikke er nødvendig å gjøre ytterli-

gere undersøkelser. 

Området anses å ha tilfredsstillende kapasitet i teknisk infrastruktur for å kunne takle 

en utbygging av størrelsen reguleringen legger opp til. 

Det ligger kommunale vann- og avløpsledninger i umiddelbar nærhet til tomtene, og 

hovedatkomsten til området anses som trafikksikker med god kapasitet.  

Området er godt vernet mot støy og det er ikke et terror/sabotasjemål. 

5.19 Næring 

 Det er ikke næringsarealer/virksomhet på området som vurderes for utbygging. 

5.20 Analyser/utredninger 

Det er ikke gjort analyser og utredninger utover det som er beskrevet i planbeskrivel-

sen, da området er lite og det siste mulige for utbygging i et etablert boligområde. 

Det er imidlertid gjort følgende analyser/utredninger som følger saken: 

 ROS-analyse 

 Støyberegninger 

 Grunnundersøkelser 

6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

I gjeldende kommuneplan er området uregulert men avsatt til boligformål. Planområ-

det ønskes omregulert til frittliggende småhusbebyggelse. 
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Området som reguleres er innenfor den reguleringsgrensen som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12.5: 

Bebyggelse og anlegg: 

BFS:  Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologdefinisjon som følger: "Frittlig-

gende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt- eller horisontalt delte tomannsboliger" 

(www.husbanken.no).  

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 

 f_SKV: Kjøreveg 

 f_BRE: Renovasjonsanlegg 

            Grønnstruktur  

            GDT: Turveg 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

 

Figur 5. Illustrasjon som viser forslag til planlagt bebyggelse. 
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Det planlegges bygget 3 stk. eneboliger på hver sin tomt og hver enhet vil ha mulighet 

for en ekstra boenhet (bileilighet) på inntil 65 m2. Boligene skal ha en nøytral utfor-

ming som harmonerer med eksisterende bebyggelse. Materialene som brukes vil i ho-

vedsak være av trevirke og byggene vil være forholdsvis smale og langstrakte. 

Boenhetene vil få en god og luftig beliggenhet med særdeles gode solforhold. Stue og 

utearealer plasseres sør/vest vendt, og inngangsparti med parkeringsplasser og garasje 

får en tilnærmet flat utforming. 

6.4 Bebyggelsens høyde 

Den planlagte bebyggelsen skal i utgangspunktet være i 2 etasjer med delvis nedgravet 

sokkeletasje m/garasje og med hovedplan/terrasse/uteplass over terreng. 

6.5 Grad av utnytting 

 Beregnes med % BYA – Maks 30 %. 

6.6 Arbeidsplasser og næringsarealer 

Det planlegges ikke næringsområder i området, idet det reguleres til boligformål uten 

mulighet for etablering av næringsvirksomhet med arbeidsplasser. 

6.7 Bomiljø/bokvalitet 

Det legges opp til et godt bomiljø med romslige boliger som tilpasses hverandre i ut-

forming og farger. Hver tomt har gode arealer med gode muligheter for uteliv på store 

terrasser og på helle- eller plenbelagte områder. Friområdet opp mot Ringkollveien eg-

ner seg godt for dyrking av grønnsaker og frukt, da jordsmonnet er svært næringsrikt. 

6.8 Parkering 

Det etableres garasje/carport for 1 stk. bil under planlagte terrasser + 1 stk. parkerings-

plass på uteområde/gårdsplass. 

6.9 Tilknytning til infrastruktur 

Området vil ha adkomst fra tomt til eksisterende offentlige veinett gjennom Apalveien, 

via Bånntjernveien til Ringkollveien. Nødvendige veiretter er etablert. 

6.10 Trafikkløsning 

Boligene vil ha felles adkomst med avkjørsel fra Ringkollveien/Bånntjernveien og opp 

Apalveien. Langs Apalveien på høyre side etableres det et felt for gående/syklende og 

fra krysset Bånntjernveien/Ringkollveien er det etablert gang- og sykkelvei helt ned til 

Hønefoss og til skoler og kommunal barnehage. Tilgjengeligheten er derfor god. 

Det er begrenset trafikk i området og en økning i trafikk som de 3 planlagte boligene 

medfører ingen økt trafikkbelastning av betydning. 
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6.11 Miljøoppfølging 

 Prosjektet vil følge gjeldende regelverk. 

6.12 Universell utforming/tilgjengelighet 

Bebyggelse og tilhørende utearealer skal så langt det er mulig utformes etter prinsip-

pene om universell tilgjengelighet. Reglene i eksisterende bygningslovverk følges. 

6.13 Jordvern - og landbruksfaglige interesser 

Som landbruk har området i dag ingen verdi. Jordvern- og landbruksfaglige interesser 

er derfor ikke utredet videre i denne planbeskrivelsen. 

6.14 Landskap 

Landskapet bærer preg av å være formet av mennesker over lengre tid. Områdene på 

alle sider er bebygd og vegetasjonen, som består av epletrær og høyt gress, indikerer at 

dette er et restområde som tidligere har vært benyttet til fruktproduksjon. Området 

skråner svakt nedover fra Ringkollveien mot eksisterende bebyggelse i Øvre Bergs 

vei.   

 

6.15 Kollektivtilbud 

Planområdet har sikker veiforbindelse til busstopp i Ringkollveien som etableres i for-

bindelse med bygging av nytt kryss jf. rekkefølgekrav i reguleringsplanen for Nerbytu-

net og Andersløkka. Arbeidene skal være ferdige i løpet av oktober/november 2017. 

 

7. Konsekvensutredning 

Planforslaget som ligger i et uregulert område og som omfattes av eksisterende kom-

muneplan for Ringerike, er ikke av et slikt omfang at det utløser krav til konsekvensut-

redning. 

 

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

8.1 Overordnede planer 

Området er iht. gjeldende kommuneplan for Ringerike uregulert men avsatt til bolig-

formål. Utbyggingen vil således ikke ha noen innvirkning på overordnede planer. 

8.2 Landskap 

Tiltaket som søkes regulert vil innebære noe landskapsbearbeiding. Områdets topogra-

fiske karakter vil i hovedsak beholdes.    

8.3 Stedets karakter 

Stedets karakter som landlig eneboligområde vil ikke endres med den planlagte utbyg-

gingen. Premissene som blir lagt for reguleringen, innebærer ikke en slik utnyttelse el-

ler tiltak av et slikt omfang at det vil gå utover nærområdets karakter.  
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Nabolaget er et rolig eneboligstrøk, hovedsakelig bestående av eneboliger og flerfami-

liehus. Bebyggelsen er av varierende alder. Tiltak som planlegges på området vil ikke 

ha konsekvenser for den overordnede oppfattelsen av området eller det estetiske inn-

trykket av området. 

8.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Det er ikke registrert verneverdig bebyggelse eller kulturminner innenfor planområdet. 

Tiltaket som planlegges i forbindelse med reguleringen vil trolig ikke ha konsekvenser 

for kulturminner eller kulturmiljø. Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme 

automatisk fredede kulturminner så vil arbeidene stanses og funnet meldes inn til ut-

viklingsavdelingen, Buskerud fylkeskommune. 

8.5 Forholdene til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

 Vurdering av naturmangfold etter Naturmangfoldlovens § 8-12: 

 § 8 Kunnskapsgrunnlaget  

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i arts-

databanken, er vurdert å være tilstrekkelig, da det ikke er registrert særskilte naturver-

dier i området. Det er ikke registrert funn av viktige arter, naturtyper, slik at tiltaket 

ikke kommer i konflikt med sårbare arter. Tiltaket er vurdert til å ikke ha negativ på-

virkning på kulturlandskapet.  

§ 9 Føre-var- prinsippet 

Foreliggende kunnskap, basert på befaringer, lokalkunnskap og registrereringer i arts-

databanken, er vurdert å være tilstrekkelig for å kunne vite hva slags virkninger beslut-

ningen om plangjennomføring vil få for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som ty-

der på at fjerning av noe vegetasjon på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet. 

 Se ellers kommentar til innspill fra Ringerike kommune, Landbrukskontoret på side 15 

vedr. planten Dragehode som er funnet på nordsiden av Ringkollveien.. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Tiltaket vil sannsynligvis ikke føre til belastning på nåværende økosystem, og vil etter 

gjennomføring, ikke redusere verken kvaliteten eller bruken av området. Vi mener så-

ledes at man ved fornuftig bruk av jord og plantetyper vil opprettholde og muligens 

også forbedre forholdene for naturmangfoldet. Det er ingen forhold som tyder på at 

fjerning av vegetasjon på tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i negativ grad.  

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  

Vi kan ikke se at tiltaket vil medføre noen skade på naturmangfoldet. Tiltakshaver vil 

bære alle eventuelle kostnader ved eventuelle tiltak.  
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§ 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

Det blir lagt vekt på å engasjere en dyktig entreprenør for å gjennomføre tiltaket. Dette 

er nødvendig for å sikre at eksisterende og nytt anlegg i tiltaksområdet får en utfor-

ming og kvalitet som er tilpasset de lokale utfordringer. Vurderingene ovenfor har tatt 

utgangspunkt i bestemmelsene i naturmangfoldlovens § 9 til 12.  

Planforslaget vil i all hovedsak være i tråd med overordnete planer. Tiltaket er avveid 

i henhold til overnevnte paragrafer, og området kan med dette klareres da hverken 

verdifull vegetasjon eller sårbare arter blir berørt.  

 

8.6  Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk  

Området er privat og har vært brukt til fruktproduksjon. Planforslaget vil derfor ikke 

ha noen innvirkning på eksisterende leke- eller rekreasjonsmuligheter i nærområdet. 

8.7  Uteområder  

 

Tiltakene vil kun få private uteområder som er høyst nødvendig. Disse vil være vest 

eller sørvendt og få gode sol- og lysforhold.  

 

8.8  Trafikkforhold  

 

Tiltakene som planlegges er av et mindre omfang, og vil ikke ha konsekvenser for tra-

fikk, avkjøringsforhold eller kollektivtilbudet.  

 

8.9  Barns interesser  

 

Da området i dag er privat og ikke innebærer allmenn tilgang og bruk, vil barns inter-

esser ikke berøres. 

  

8.10  Sosial infrastruktur  

 

Tiltaket får ikke konsekvenser for sosial infrastruktur.  

 

8.11  Universell tilgjengelighet  

Tiltaket vil så langt det lar seg gjøre utformes etter prinsippene for universell tilgjenge-

lighet. Full universell utforming vil ikke kunne gjennomføres. 

8.12 Energibehov – Energibruk 

Tiltakene som omreguleringen omfatter vil ha minimale påvirkninger for energibe-

hov/energibruk grunnet de små utbyggingsarealene som omreguleringen gir rom for. 

Tiltakene vil bygges etter gjeldende lover og forskrifter. 
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8.13 ROS, risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det kan konkluderes med at risiko- og sårbarhetsmomenter er små i området og løs-

bare, slik at det ikke får store konsekvenser for det videre arbeidet 

 

8.14 Jordressurser/landbruk 

  

Tiltakene som planlegges vil ikke berøre jordbruksområder. 

 

8.15 Teknisk infrastruktur 

 

Det ligger kommunal vann- og avløpsledning i Apalveien ca. 50 lm fra grensen til pla-

nområdet. Området vil tilknyttes disse kommunale ledningene. 

 

8.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

 

Utbyggingen vil ha positive innvirkninger på Ringerike kommune i form av økte inn-

tekter vedr. eiendomsskatt og kommunale avgifter. 

 

8.17 Interessemotsetninger 

 

I nye tiltak i eksisterende og veletablerte boligområder kan det oppstå interessekonflik-

ter i form av meninger rundt den nye bebyggelsens utforming, plassering, osv.. Dette 

tas det hensyn til i reguleringsbestemmelsene.  

 

Se ellers kommentarer til innkomne innspill.  

 

9. Planprosess og medvirkning. 

Oppstart av planarbeid ble varslet 3.7.15 med frist for innsending av merknader 

21.8.2015.  

 Det er mottatt følgende innspill pr. brev og e-post innen fristens utløp: 

Ringerike kommune. Landbrukskontoret. Brev av 08.7.2016. 

Påpeker at det nære planområdet er registrert funn av planten dragehode. Det må un-

dersøkes forekomst av nevnte planten før det gjøres inngrep. 

Kommentar: 

Det er registrert den vernede planten Dragehode på nordsiden av Ringkollveien i for-

bindelse med Naturmangfoldsrapport for Nerbytunet. Ingen funn er gjort på sydsiden 

av vegen som består av dyrket mark. Planten trives kun på tørre og karrige områder 

og liker ikke humusholdig jord, jordarten som planområdet i sin helhet består av. Det 

anses derfor som svært lite sannsynlig for at Dragehode finnes på området.  
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Det er gjennomført befaring av planområdet 26.6.17 midt i blomstringsperioden til 

Dragehode. Befaringen ble gjort av Lisa Grenlund Helgesson fra Landbrukskontoret i 

Ringerike kommune sammen med Linda Engstrøm fra planavdelingen. Det ble ikke 

funnet Dragehode på området, kun utenfor på andre siden av Ringkollveien. Konklu-

sjonen fra befaringen er at det ut fra vegetasjon, terreng og jordsmonn er lite sannsyn-

lig at Dragehode finnes på området. 

Dersom det oppdages Dragehode i forbindelse med gravearbeider på området, skal 

arbeidene stoppes og Ringerike kommune kontaktes. 

Ragnar og Tone Merete Nøklebye. Mail av 21.7.2015. 

Ønsker plannavnet endret til Apalbakken. Ønsker ikke at gnr. 103/10 (stripe øst i pla-

nen) tillegges gnr. 103/295. 

Kommentar: 

Greit at plannavnet endres. Nevnte teigstripe bør bli turvei, uten at parsellen blir sam-

menføyd med noe annet bruksnummer.  

Statens vegvesen. Brev av 08.5.2012 og 11.8.2016. 

Mener planen burde vært sett i sammenheng med plan for et større område. Viser til 

generelle krav til utredninger vegvesenet har til planer, samt rekkefølgekrav før til-

tak iht. planen gjennomføres.  

Antyder 15m byggegrense til Ringkollveien. 

Krever utredning/avklaring av belasting i kryss/avkjørsler og støy. Omkringliggende 

områder må vurderes i sammenheng med denne planen. Gang-/sykkelveg må oppar-

beides frem til Bånntjernveien. Nytt kryss med Bånntjernveien må bygges før bygging 

iht. denne planen kan igangsettes. 

Privat veg langs gnr 103/103 stenges for gjennomkjøring, men åpen for gang- og 

sykkeltrafikk. 

Kommentar: 

Området er i kommuneplan for Ringerike avsatt til boligbebyggelse og sees således i 

tråd med i plan for større område. 

15 meters byggegrense mot Ringkollveien gjennomføres. 

Det er gjennomført støyberegninger av området som viser at boligene som skal bygges 

ikke er utsatt for støy utover normale verdier. Utredning om trafikk er ikke gjennom-

ført, da trafikkbelastningen i området anses kun vil øke minimalt med bygging av 3 nye 

boliger.  
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Gang- og sykkelvei er opparbeidet fram til Bånntjernveien og nytt kryss er bygget.  

Det finnes ingen privat vei langs 103/103.  

Fylkesmannen i Buskerud. Brev av 16.5.2012 og 17.8.2016. 

Ber om at temaene barn og unge, naturmangfold, landskap, støy, energi og universell 

utforming ivaretas i planen. Videre at det redegjøres for tilgjengeligheten til service-

funksjoner og kollektive transportmidler. 

Kommentar: 

Alle disse tema blir omtalt i planen, selv om den omfatter er svært lite område og få 

boliger. 

Ringerike kommune. Barnerepresentanten. Brev av 18.5.2012. 

Mener det er behov for fortau langs Ringkollveien, helst til Gjermundboveien og mi-

nimum til Bånntjernveien. 

Kommentar: 

Tas ikke til følge. Det bygges gang- og sykkelveg fra innkjøring til Havna/Hemskogen 

og opp til krysset Ringkollveien/Bånntjernvegen og det etableres nytt kryss inkl. tilhø-

rende busstopp. Apalveien vil utvides i bredde og kan brukes for gående og syklende på 

høyre side. Det avsettes areal til det ved at granhekk fjernes. 

Varslede naboer. Brev av 22.5.2012. 

 Ber om 4 meters byggegrense til naboer.  

Kommentar:  

4 meter fra nabogrense er vanlig og kravet imøtekommes. 

 Ikke bygg i mer enn i 2 etasjer.  

Kommentar:  

Imøtekommes ikke. Planens regler for gesims, mønehøyde og takvinkler regulerer 

bygningenes høyde. 

 Garasjer bør ikke være høyere enn 1 etasje pluss kryploft.  

Kommentar: 

Imøtekommes 
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 Hekker skånes mot skader. Om de må flyttes ønsker de dette varslet så tidlig at de 

kan plantes så snart som mulig. 

Kommentar: 

Granhekk langs Apalveien vil bli fjernet, da det der skal anlegges et felt for gående 

og syklende. Hekken ligger inne på regulert område og tilhører gnr. 103/202 og vil 

ikke bli erstattet. 

 Grunnforholdene kan være vanskelige, så dette må utredes før utbygging starter. 

Ellers i området har det vært gjenfylt myr. Grunnvann og overvann må undersø-

kes mht. virkning av tiltak for naboeiendommene. 

Kommentar: 

Grunnforholdene er undersøkt ved besiktigelse og prøvetaking av geolog Erik 

Endre fra firmaet Structor Geomiljø as.  

Boligene vil fundamenteres på fast fjell/sprengstein og utgravet fjellmasse vil be-

nyttes som oppfylling på egen grunn. Eventuell overskudd av matjord vil kjøres ut. 

Dersom det blir nødvendig å kjøre ut svart leirskifer med høyt radoninnhold, vil 

det kjøres til deponi. 

Takvann/overvann skal infiltreres på egen grunn og grunnvannstanden på området 

vil ikke endres av tiltaket 

Vann- og avløp vil tilkobles kommunalt nett i Apalveien. 

 Strømtilførsel må ordnes i forbindelse med utbygging slik at området ellers ikke 

blir skadelidende. 

Kommentar: 

Ny 400V strømtilførsel vil etableres opp Apalveien fra Nerbytunet. Eksisterende 

boliger 230V anlegg berøres ikke.  

 Ønsker atkomst via Apalveien og at det bygges gang-/sykkelveg langs Ringkoll-

veien frem til Bånntjernveien. 

Kommentar: 

Adkomst vil skje langs Apalveien og gang/sykkelvei er bygget. 

 Ønsker god dialog med utbygger og fremtidige naboer. 

Kommentar: 
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Nabomøte vil bli avholdt før fysisk oppstart av byggearbeider. 

Veilaget Bånntjernveien. Brev av 31.5.2012. 

Mener krysset Bånntjernveien/Ringkollveien er trafikkfarlig og at det må utbedres før 

det bygges flere boliger som sokner til Bånntjernveien. 

Kommentar: 

Det er bygget nytt kryss i forbindelse med utbygging av Nerbytunet. 

Ringerike kommune. Kommuneoverlege. Brev av 18.8.2015. 

Mener forslaget om å utnytte til boliger bør aksepteres. 

Påpeker faren mht. radon, belastningen med støy og luftforurensning. Atkomsten bør 

få universell utforming. Det bør utredes og det beskrives løsninger for lekearealer, 

felles arealer, med kriteriene tilrettelegging for synshemmede, miljøhemmede, beve-

gelses- og orienteringshemmede i tillegg til funksjonsfriske. 

Kommentar:  

Det blir ikke tilrettelagt for synshemmede spesielt, men lovens regler om tilgjenge-

lighet oppfylles. Det gjennomføres tiltak mot radon. Ellers følges gjeldene lovverk. 

Buskerud fylkeskommune. Utviklingsavdelingen. Brev av 08.5.2012 og 21.8.2105. 

Har ingen kjennskap til at det er eller kan være automatisk fredede eller nyer tids 

kulturminner innen planområdet. Ber derfor bare om at planbestemmelsene får et 

punkt om at dersom det finnes automatisk fredede kulturminner så skal arbeidene 

stanses og funnet meldes inn til utviklingsavdelingen. 

Kommentar: 

Tas til følge. 

NVE. Mail av 1.9.2015. 

Viser til at de ikke behandler slike saker med mindre det vises til konkrete problems-

tillinger. Det er ikke gjort her, så de viser bare til momentene i deres generelle plan-

veileder. 

Kommentar: 

Området er i svært liten grad påvirket av temaene flom og rasfare. Det vil bli 

omtalt, men det lages ingen omfattende utredninger om dette. 
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Hønefoss 15.8.2017 

Forslagsstiller: RingeriksHus as 



Oppsummering av merknader og innspill til varsel om oppstart med forslagstillers og Rådmannens
kommentarer.

Ringerike kommune,
Landbrukskontoret

08.07.2015

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Påpeker at det nære
planområdet er registr ert funn
av planten dragehode. Det må
un dersøkes forekomst av
nevnte planten før det gjøres
inngrep i planområdet.

Det er gjennomført befaring av planområdet 26.6.17 midt i
blomstringsperioden til Dragehode. Befaringen ble gjort av Lisa Grenlund
Helgesson fra Landbrukskontoret i Ringerike kommune sammen med
Linda Engstrøm fra planavdelingen. Det ble ikke funnet Dragehode på
området, kun utenfor på andre siden av Ringkollveien. Konklu sjonen fra
befaringen er at det ut fra vegetasjon, terre ng og jordsmonn er lite
sannsyn lig at Dragehode finnes på området.

Dersom det oppdages Dragehode i forbindelse med gravearbeider på
området, skal arbeidene stoppes og Ringerike kommune kontaktes.

Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.

Lagt inn i reguleringsbestemmelsene.

Ragnar og Tone Merete
Nøklebye

21.07.2015

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Ønsker plannavnet endret til
Apalbakken. Ønsker ikke at
gnr. 103/10 (stripe øst i
planen) tillegges gnr. 103/295.

Greit at plann avnet endres. Nevnte teigstripe bør bli turvei, uten at
parsellen blir sammenføyd med noe annet bruksnummer.

Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.
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Statens vegvesen (SVV)

08.05.2012 og 11.08.2015

Forslagstillers kommentare r Rådmannens kommentarer

For SVV er det viktig at nye
bygge områder er vurdert i en
større sammenheng med
hensyn på samordnet areal - og
transportplanlegging.

Regulering medfører vanligvis
økt trafikkbelastning i kryss og
avkjørsler, og de
trafikkmessige v irkningene av
planen må dokumenteres
nærmere.

SVV opplyser om at normal
byggegrense for
riksveier/fylkesveier er 50 m/
15 m med mulighet for
vegmyndigheten til å fastsette
økt byggegrense.

SVV påpeker at området som
ønskes utbygget ligger ca. 2
km fra sko le og ca. 6 km fra
Hønefoss sentrum, at
kollektivdekningen må anses
som mangelfull og at
boligbehovet i området ikke er
dokumentert i overordnet plan.

Området er i kommuneplan for Ringerike avsatt til boligbebyggelse og sees
således i tråd med i plan for større område.

Utredning om trafikk er ikke gjennomført, da trafikkbelastningen i området
anses kun vil øke minimalt med bygging av 3 nye boliger.

15 meters byggegrense mot Ringkollveien gjennomføres.

Rådma nnen ans er planområdet som et
fornuftig område å bygge ut. Området er
avsatt til boligformål i kommuneplan og
Haugsbygd, hvor planområdet ligger, er
et av seks prioriterte lokalsamfunn hvor
kommunen ønsker utvikling .

Fra grunnskolens 2. trinn er det
gangavstand til skole. I dag er det
skoleskyss pga. farlig skolevei. Etter
ferdigstillelse av gang - og sykkelvei som
er lagt inn i rekkefølgebestemmelsene (se
nedenfor) vil det bli trygg skolevei.

Det er tatt inn i rekkefølge
bestemmelsene at gang - og sykkelvei
frem til Bånntjernveien må bygges og
nytt kryss Bånntjernveien/Ringkolleveien
må anlegges før det kan gis
igangsettingstillatelse for bygninger.

Det SVV kaller for privat vei er lagt inn
som turveg i plankart. Dette er ikke
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SVV krever
utredning/avklaring av
belas ting i kryss/avkjørsler og
støy og at o mkringliggende
områder må v urderes i
sammenheng med denne
p lanen. Gang - /sykkelveg må
oppar beides frem til
Bånntjernveien. Nytt kryss
med Bånntjernveien må
bygges før bygging i hht.
denne planen kan igangsettes.

SVV påpeker at privat vei
langs 103/103 stenges for
gjennomkjøring, men holdes
åpen for gang - og sykkeltrafik.

Det er gjennomført støyberegninger av området som viser at boligene som
skal bygges ikke er utsatt for støy utover normale verdier. Utredning om
trafikk er ikke gjennom - ført, da trafikkbelastningen i området anses kun vil
øke minimalt med bygging av 3 nye boliger.

Gang - og sykkelvei er opparbeidet fram til Bånntjernveien og nytt kryss er
bygget.

Det finnes ingen privat vei langs 103/103 .

kjørevei i dag og vil heller ikke bli det.

Innspillene anses ellers tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.

Fylkesmannen i Buskerud

16.05.2012 og 17.08.2015

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Ber om at temaene barn og
unge, naturmangfold,
landskap, støy, energi og
un iversell utforming ivaretas i
planen. Videre at det
redegjøres for
tilgjengeligheten til service -
funksjoner og kollektive

Alle disse tema vil bli omtalt i planen, selv om den omfatter er svært lite
område og få boliger.

Rådmannen anser inn spillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.



4

transportmidler.

Ringerike kommune,
Barnerepresentanten

18.05.2012

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Barnerepresentanten mener at
det er behov for fortau langs
Ringkollveien, helst til
Gjermundboveien o g
minimum til Bånntjernveien.

Tas ikke til følge. Det bygges gang - og sykkelveg fra innkjøring til
Havna/Hemskogen og opp til krysset Ringkollveien/Bånntjernvegen og det
e tableres nytt kryss inkl. tilhø rende busstopp. Apalveien vil utvides i
bredde og kan brukes for gående og syklende på høyre side. Det avsettes
areal til det ved at granhekk fjernes.

Det vil være mulig for myke trafikanter å
benytte Apalveien og turveg som
alternativ for Ringkollveien.

Varslede naboer

22.05.2012

Forslagstillers kommenta rer Rådmannens kommentarer

Ber om 4 meters grense til
naboer.

Ønsker ikke bygg på mer enn
2 etasjer.

Garasjer bør ikke være høyere
enn 1 etasje.

Ønsker at hekker skånes mot
skader. Om de må flyttes
ønskes det at varslet.

4 meter fra nabogrense er vanlig og kravet imøtekommes.

Imøtekommes ik ke. Planens regler for gesims, mønehøyde og takvinkler
regulerer bygningens høyde.

Imøtekommes

Granhekk langs Apalveien vil bli fjernet, da det der skal anlegges et felt for
gående og syklende. Hekken ligger inne på regulert område og tilhører gnr.
103/ 202 og vil ikke bli erstattet.

Reguleringsbe stemmelsene angir at m aks
byggehøyde for gesims hus skal være 7,0
m i forhold til planert terreng mot sør
foran husene.

For garasjer er maks høyde 4,0 m.

Planen innebærer at hekken må fje rnes.
Kommunen oppfordrer til dialog med
naboer og veglag om dette.

Innspillene anses ellers tilstrekkelig
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Grunnforholdene kan være
vansk elige, så dette må utredes
før utbygging starter. Ellers i
området har det vært gjenfylt
myr. G runnvann og overvann
må undersø kes mht. virkning
av tiltak for
naboeiendommene.

Strømtilførsel må ordnes i
forbindelse med utbygging slik
at området ellers ik ke blir
skadelidende.

Ønsker atkomst via Apalveien
og at det bygges gang -
/sykkelveg langs Ringkoll -
veien frem til Bånntjernveien.

Ønsker god dialog med
utbygger og fremtidige naboer.

Grunnforholdene er undersøkt ved besiktigelse og prøvetaking av geolog
Erik Endre fra firmaet Structor Geomiljø as.

Boligene vil fundamenteres på fast fjell/sprengstein og utgravet fjellmasse
vil benyttes som oppfylling på egen grunn. Evnt. overskudd av matjord vil
kjøres ut. Dersom det blir nødvendig å kjøre ut svart leirskifer med høyt
radoninnhold, vil det kjøres til deponi.

Takvann/overvann skal infiltreres på egen grunn og grunnvannstanden på
området vil ikke endres av tiltaket

Vann - og avløp vil tilkobles kommunalt nett i Apalveien.

Ny 400V strømtilførsel vil etableres opp Apalveien fra Nerbytunet.
Eksisterende boliger 230V anlegg berøres ikke.

Adkomst vil skje langs Apalveien og gang/sykkelvei er bygget.

Nabomøte vil bli avholdt før fysisk oppstart av byggearbeider.

besvart av forslagstiller.

Veilaget Bånnstjernveien

31.05.2012

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Mener krysset Det er bygget nytt kryss i forbindelse med utbygging av Nerbytunet. Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
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Bånntjernveien/R ingkollveien
er trafikkfarlig og at det må
utbedres før det bygges flere
boliger som sokner til
Bånntjernveien.

besvart av forslagstiller.

Ringe rike kommune,
Kommuneoverlege

18.08.2015

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Mener forslaget om å utnytte
til boliger bør aksepteres.

Påpeker faren mht. radon,
belastningen med støy og
luftforurensning. Atkomsten
bør få universell utforming .
Det bør utredes og det
beskrives løsninger for
lekearealer, felles arealer, med
kriteriene tilrettelegging for
synshemmede, miljøhemmede,
bevegelses - og
orienteringshemmede i tillegg
til funksjonsfriske.

Det blir ikke tilrettelagt for synshemmede spesiel t, men lovens regler om
tilgjengelighet oppfylles. Det gjennomføres tiltak mot radon. Ellers følges
gjeldene lovverk.

Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.

Buskerud fylkeskommune,
Utviklingsavdelingen

08.05.2012 og 21.08.20 15

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

Fylkeskommunen har ingen Tas til følge. Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
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kjennskap til automatisk
fredete kulturminner innenfor
planområdet. De har derfor
ingen merknader til planen,
men ber om at det opplyses om
varslingsplikten jf.
kulturminnelove ns §8,2. ledd i
planens
reguleringsbestemmelser.

besvart av forslagstiller.

Norges vassdrags - og
energidirektorat (NVE)

Forslagstillers kommentarer Rådmannens kommentarer

NVE v iser til at de ikke
behandler slike saker med
mindre det vises til konkrete
problems tillinger. Det er ikke
gjort her, så de viser bare til
momentene i deres genere lle
plan veileder.

Området er i svært liten grad påvirket av temaene flom og rasfare. Det vil
bli omtalt, men det lages ingen omfattende utredninger om dette.

Rådmannen anser innspillet tilstrekkelig
besvart av forslagstiller.
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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
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Nøklebybakken - gnr 103 bnr 202 og 295 - Hønefoss - Ringerike 

kommune - detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse om 

kulturminner

Det vises til brev datert 03.07.2015 vedrørende varsel om oppstart av detaljregulering for 
Nøklebybakken (gnr 103 bnr 202 og 295) i Ringerike kommune. Høringsfrist er satt til 21.08.2015.

Buskerud fylkeskommune gir med dette kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.

KORT OM PLANEN
Planområdet omfatter Nøklebybakken (gnr 103 bnr 295) og veiarealet Apalveien (gnr 103 bnr 202).

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbygging. Det planlegges 4 boliger fordelt på 2 
selvstendige bygg med tilhørende frittstående garasjer.

Området er avsatt til boligområde - nåværende i gjeldende kommuneplan.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Vi har derfor ingen 
merknader til planen vi ber likevel om at det opplyses om varslingsplikten jf. kulturminnelovens § 8, 2. 
ledd i planens reguleringsbestemmelser, og har følgende forslag til bestemmelse:

"Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner må 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 
kulturminnelovens § 8, 2. ledd."

NYERE TIDS KULTURMINNER
Planområdet ligger i et område med frittliggende småhusbebyggelse, men planområdet er ikke 
bebygd. Vi kjenner ikke til verneverdige bebyggelse like utenfor planområdet. Vi har derfor ingen 
merknader til planarbeidet når det gjelder nyere tids kulturminner.

TJBolig as
Att. Tom Johannessen
Fossveien 5
3510 Hønefoss  

Vår dato: 21.08.2015 Vår referanse: 2015/3148-3 Vår saksbehandler:
Deres dato: Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Saksbehandlere: Lars Hovland (arkeologi) og Thea Hellbardt (nyere tids kulturminner)

Kopi til:
Ringerike kommune Osloveien 1 3511 Hønefoss
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen



Vår dato: 17.08.2015

Vår referanse: 2012/2865

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 03.07.2015

Saksbehandler: Lise Økland

Innvalgstelefon: 32 26 68 04

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

TJ Bolig AS
Fossveien 5
3510  HØNEFOSS

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med regu-
leringsplan for Nøklebybakken 

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for bolig-
bygging i Nøklebybakken i Ringerike kommune. Vi ber om at forhold knyttet til barn og 
unge, naturmangfold, landskap, støy, klima, energi og universell utforming blir tilstrek-
kelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 3. juli 2015 med varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for 
Nøklebybakken, gnr. 103 bnr. 295 og gnr. 103 bnr. 202 i Ringerike kommune. Hensikten med 
planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse i form av fire boenheter fordelt på to bygg. 
Området er i kommuneplanen avsatt til eksisterende byggeområde for boliger.

Fylkesmannen har i brev av 16. mai 2012 uttalt seg til et tidligere varsel om oppstart av regu-
leringsplanarbeid for området. Vi viste til nasjonale føringer og ba om at planarbeidet ivaretar 
forhold knyttet til barn og unge, naturmangfold, landskap, støy, klima, energi og universell 
utforming. Planområdet er nå noe utvidet i forhold til tidligere varsel. Vi vil med dette gjenta 
hovedmomentene i vår tidligere uttalelse og oppdatere disse der det foreligger nye overordne-
de føringer. 

Fylkesmannens kommentarer

Vi vil først presisere at grønne restarealer i byggeområder kan ha betydning for barn og unges 
interesser, landskap, rekreasjon og naturverdier. I nye Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015, står det at kommunene 
skal ta hensyn til verdier av natur, landskap og friluftsliv. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, rundskriv T-
2/08, må legges til grunn for planarbeidet. Her stilles det krav om tilstrekkelige lekearealer for 
barn i alle aldere. Det er også krav om arealmessig erstatning dersom omdisponering av areal 
egnet for lek fører til at behovet for lekearealer ikke blir ivaretatt. En vurdering av lekemulig-
hetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig må følge planforslaget, og tilstrekkelige arealer 
for lek må sikres i planprosessen. Videre bør det vurderes om det er behov for trafikksikker-
hetstiltak knyttet til skoleveien.
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Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 omhandler 
blant annet sentrale miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking som skal legges til 
grunn også for arealplanlegging etter annet lovverk. Det må derfor som en del av planarbeidet 
redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8-12 i er vurdert og fulgt opp.

Videre må planarbeidet legge vekt på å ivareta estetiske og landskapsmessige forhold. Vi vi-
ser i den forbindelse også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet 
seg til. 

Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger og energieffektive bygningsløs-
ninger. Vi viser til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og byg-
ningsloven § 3-1 bokstav g som stiller krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom 
løsninger for energiforsyning. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til 
strøm, f. eks varmepumpe eller bioenergi. Vi ber om at mulighetene for dette blir utredet og 
ivaretatt i planarbeidet. Vi minner om at PBL § 12-7 nr. 8 gir hjemmel til å fastsette at områ-
det skal tilrettelegges for forsyning av vannbåren varme til ny bebyggelse. 

Videre ber vi om at tilgjengeligheten til servicefunksjoner og kollektive transportmidler blir 
nærmere vurdert. Behov for tilretteleggingstiltak må vurderes og eventuelt sikret gjennomført 
ved rekkefølgekrav. I Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplan-
legging, fastsatt 26. september 2014, står det at utbyggingsmønster og transportsystem må 
samordnes for å oppnå effektive løsninger, og slik at transportbehovet kan begrenses og det 
legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Vi viser også til statlig planret-
ningslinje for klima- og energiplanlegging og nasjonale mål for reduksjon av utslipp av kli-
magasser. Vi ber om at utnyttingsgraden for området blir nærmere vurdert ut fra dette.

Vi forutsetter at nye boliger med tilhørende uteoppholds- og lekearealer sikres støyforhold i 
tråd med anbefalte grenseverdier i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-
1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging. Planområdet har ikke en sentral plasse-
ring som tilsier at det kan aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser.

Til slutt minner vi om at planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming.
Det må redegjøres spesielt for dette, og prinsippene må sikres fulgt opp gjennom regulerings-
bestemmelser. Vi viser til Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjons-
evne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) som trådte i kraft 1. januar 2014.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fagsjef

Lise Økland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss
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Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen



Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Til: Ann Kristin Steinbakken [Ann.Kristin.Steinbakken@ringerike.kommune.no]; Camilla 

Lødøen Myroldhaug [Camilla.Lodoen.Myroldhaug@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 01.09.2015 15:24:00 

Emne: VS: 201504558-1 - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Nøklebybakken - 

GBnr 103/295 - Ringerike kommune 

Vedlegg: image001.gif; 201403352-3 Brev til kommunene i region sør.docx 1472954_8_1.pdf 

 
 

Fra: NVE [mailto:NVE@nve.no]  
Sendt: 1. september 2015 14:17 
Til: 'TJBolig AS' 
Kopi: postmottak 
Emne: 201504558-1 - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Nøklebybakken - GBnr 103/295 - 
Ringerike kommune 

 
Viser til deres varsel vedrørende overnevnte sak, samt til brev fra NVE Region sør av 17. juni 2015 til 
kommunene vedrørende NVE Region sørs prioritering av arealplansaker (se vedlegg). NVE Region sør vil 
ikke behandle detaljreguleringsplaner med mindre det går tydelig frem av oversendelsesbrevet eller 
annen direkte henvendelse at det er en konkret problemstilling ønskes bistand med.  
 
I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE Region sør har derfor ikke behandlet 
saken. Hvis det allikevel er behov for konkret bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en 
konkret forespørsel.  
 
Flom, erosjon og skred er naturlige prosesser. Derfor må planlegging og utbygging ta hensyn til faren for 
skader som følge av disse prosessene.  Det beste virkemiddelet for å begrense utfordringer med 
naturpåkjenninger, som flom og skred, er å styre arealbruken slik at man unngår ny utbygging i områder 
utsatt for fare. Sikkerhetsnivå for ny bebyggelse i forhold til flom-, erosjon- og skredfare er gitt i TEK10 
§§7-2 og 7-3. På reguleringsplannivå må det utredes om det er reell fare for flom og/eller skred. Dersom 
det konkluderes med at det er områder som er flom- eller skredutsatt, må faresonen avmerkes på kartet 
som hensynssone jf. pbl § 12-6, og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for bygging og 
tiltak. 
 
NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik 
måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn 
som vannressursloven skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven § 8, jf. 
§§ 18 og 20. Detaljreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan 
bli berørt må derfor sendes til NVE for vurdering. I slike saker må kommunene være tydelig i 
oversendelsesbrevet at forholdet til vannressursloven skal vurderes.   
 
Vi viser til NVEs internettsider, NVEs internettsider- arealplan.  NVE har utarbeidet en sjekkliste med 
veiledningsmateriell for vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder. Vi viser til denne for mer 
informasjon og veiledning. Sjekklista ligger tilgjengelig på NVE sine internettsider, NVEs sjekkliste for 
arealplaner. 
 



 

Hilsen fra 

Heidi Mathea Henriksen 

Senioringeniør 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  

Region Sør 

Telefon: 09575 eller direkte: 22959759 

E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no 

Web: www.nve.no  

 
 



Fra: Ragnar og Tone Merete Nøklebye [tone.merete-ragnar@hotmail.com] 

Til: Guro Skinnes [Guro.Skinnes@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 21.07.2015 22:17:47 

Emne: Nøklebybakken, gnr 103 bnr 295 

Vedlegg:  

Da er vår sak endelig igang igjen, og det er bra! Men, vi har en bemerkning til navnet. Kunne ønske oss 

Apalbakken i steden for det foreslåtte, Apalveien blir vel gatenavnet likevel. Må vårt navn brukes, må det skrives 

riktig, med e til slutt. 

Veiparsell gnr 103 bnr 10 tilhører Inge Skavhaug, og vi er tre naboer som har avtale med han om at vi skal 

planere, så og slå dette området. Vi ønsker ikke at det legges til 103/295, slik planen viser. 

Mvh. Ragnar Nøklebye. 

 



 

Ringerike kommune 
Kommuneoverlegen 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: 
Areal- og byplankontoret v/Guro Skinnes 

 

Fra:  Fagansvarlig for miljørettet helsevern Unni Suther 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/487-11 21633/15 PLN 0373 18.08.2015 

Svar - 373 Detaljregulering for Nøklebybakken - internt varsel om oppstart  
 

Det vises til deres notat av 8.7.2015 vedlagt TJBolig as’s varsel om oppstart av 

reguleringsplan datert 3.7.2015 

 

Vår hjemmel: 

Folkehelseloven kapittel 3. Miljørettet helsevern  

Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 2. Kommunens arbeid og virkemidler 

 

Uttalelse: 

TJBolig As’s forslag til regulering av eiendommen Gnr. 103/295, Ringkollveien til 

boligformål anses å være en akseptabel utnyttelse av arealet.   

 

Kommuneoverlegen, v/fagansvarlig for miljørettet helsevern har vurdert mulige negative 

miljø- og helsefaktorer knyttet til området og har følgende merknader:  

 

Radon: 

Byggegrunn i Haugsbygd kan avgi store mengder radon og tilstrekkelig radontiltak i boligene 

er påkrevd. 

 

Trafikkforhold: 

Trafikken på Ringkollveien kan, spesielt i utfartshelger, være høy slik at den helsemessige 

belastningen fra støy og lokal luftforurensing må hensynstas ved utformingen av tomta. 

Tomta må tilrettelegges med trafikksikker adkomst for myke trafikkanter, spesielt barnas 

skolevei. 

 

Universell utforming: 

Prinsippene om universell utforming må ivaretas i boligene, på lekeplasser og fellesarealer på 

tomta og på adkomstvei(ene) / gang-og sykkelveien(e) mellom boligene og nærmeste 

bussholdplass. 

 

Vi anbefaler at:  

Universell utforming av adkomsten, lekearealer, felles arealer og boligene utredes/beskrives 

og at valg av løsninger redegjøres for i planen. Utredningen bør ta utgangspunkt i kriteriene 



 

 

for tilrettelegging for synshemmedes, miljøhemmedes (pollen allergikere), bevegelses-, 

hørsels- og orienteringshemmede samt funksjonsfriske.   

 

Lekearealer: 

Tilgjengelige lekearealer knyttet til reguleringsområdet må utredes, beskrives og redegjøres 

for. 

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther  

Fagansvarlig for miljørettet helsevern  



 

Ringerike kommune 
Landbrukskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: 
Guro Skinnes 

 

Fra:  Lisa Helgesson 

   

Kopi:   

 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

15/487-6 18948/15 PLN 0373 08.07.2015 

373 Detaljregulering for Nøklebybakken gnr/bnr 103/295 tidl. Ringkollveien 77 

 

Kommentar til oppstartsvarsel - Miljøverdier 

I nærheten av planområdet er det registrert funn av dragehode. Det må undersøkes for 

forekomst av dragehode før det gjøres inngrep i planområdet. 
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Statens vegvesen

TJBolig AS
Fossveien 5

3510 HØNEFOSS

Behandlende enhet:

Region sør

Postadresse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Stoa

4808 Arendal
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Gnr. 1 03 - bnr. 295 - Nøklebybakken - Ringerike kommune - varsel om
oppstart ay reguler¡ngsplanarbe¡d - planlD 0605 373
uttalelse

Det vises til varsel av 03.07.2015 om oppstart av reguleringsarbeidet med nevnte område.

Planen er oppgitt å skulle regulere arealet til 4 boliger fordelt på 2 selvstendige bygg med
tilhørende frittliggende garasjer. Området er på totalt ca. 3,9 daa, hvorav ca 3 daa er
boligområde.

For Statens vegvesen er det viktig at nye byggeområder er vurdert i en større sammenheng
med hensyn på samordnet areal- og transportplanlegging. Grunnlag bør være godkjent
kommune(del)plan. Området er tidligere uregulert , men er avsatt til bolig-område i
kommuneplanens arealdel. Det er planer om ytterligere boligutbygging i samme område
(blant annet på gr 130 bnr 128 m fl - Nerbytunet) og det er også etablert en
familiebarnehage(Skogstjern) med atkomst via Bånntjernveien og fv. 164. Kommunen sier
selv i sin saksutredning av <denne nye reguleringen på sikt vil kunne utløs flere like saker der
utbyggere ønsker fortetting i områder som ikke erlagt inn som boligareal i kommuneplanens
arealdel>. Kommunen har fätt henvendelse om et <tilsvarende område lengre sør i
Bånntjernveien, der det er politisk ønske om oppstart for boligformålpå gjeldende LNF-
areallformål>. Alle disse sakene tilsier at området burde vært vurdert i en større sammenheng.
Statens vegvesen mener at det burde vært utarbeidet en områdeplan i først, eventuelt at dette
blir tatt med som et innspill i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel. Valgte
fremgangsmåte i denne saken er etter vår vurdering ikke i henhold til intensjonene i plan- og
bygningsloven.

Saksbehandler/innvalgsnr:

KnutGrande -90213342

Telefon: 02030

Telefaks: 37 01 98 01

f irmapost-sor@vegvesen. no

Vår referanse:

20t0/05n37-021

Kontorad resse

Tollbugata 2

Deres referanse: Vår dato:

I1.08.201s

Fa kturaad resse

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap

981 5 Vadsø

Telefon:

Telefaks:

Org.nr: 971 032081

3044 DRAMMEN
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Regulering medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler, og de

trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærrnere. Forholdet til
kollektivtrafìkk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I
den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg- og trafikkforhold på riks- eller
fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer må påregnes forlangt
gjennomførtfør omrâtdet kan tas i bruk. Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for
regulering av riks- eller fylkesveger og eventuelle awik fra vegnormalene må dokumenteres.

Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m /15 m med mulighet for
vegmyndigheten til å fastsette økt byggegrense. Byggegrensen skal blant annet wrderes i
forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For regulering av støyømfintlige formål nær
riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i
planen.

Til det aktuelle planområdet:
Området berører Fv. 24I, Hadelandsvegen og fv. 164 Ringkollvegen der denne kommer ut
ved Klækken hotell. Området ligger ca.2lr¡n fra nærmeste bame- og ungdomsskole (Vang
skole) og ca. 6 km fra Hønefoss sentrum. Utbyggingen vil legge opp til bilbasert tilkomst. Av
servicefunksjoner er det kun en matbutikk ved skolen. Kollektivdekningen må anses å være
mangelfull. Boligbehovet i området er ikke dokumentert i overordnet plan.

Området må vurderes i forhold til trafikkstøy ogkapasitet i kryss. Planen må omfatte
eventuelle nødvendige trafikktiltak. Her må nærområdet også vurderes å inngå i planområdet,
slik at omkringliggende veger får en avklaring i planen. Dette gjelder særlig ved at området i
dag også kan ha mulighet for utkjøring til Ringkollveien via privat veg mot nord. Denne bør
være stengt for bilkjøring, men åpen for gang- og sykkeltrafikk.
Det er opparbeidet gang- og sykkelveg frem til Havna/Hemskogen-feltet. Denne må
videreføres frem til krysset med Bånntjernvegen.

Men minner om at arbeidene med den inntilliggende planen for Nerbytunet ikke er ferdigstilt.
Dette vil ha betydning for den avsluttende behandlingen av denne planen, ved at denne planen
ikke vil kunne oppnå tilslutning fra oss uten at vegkrysset Ringkollveien x Bånndernveien er
ferdigstilt i samsvar med reguleringsplanen for Nerbytunet.
Til orientering vedlegges vårt brev til Ringerike kommune av 02.03.2015 om planen for
Nerbytunet.

Statens vegvesen vil derfor kreve at det tas inn rekkefølgebestemmelser til denne planen om
at igangsettingstillatelse for nye boliger ikke kan gis av kommunen, før vegkrysset
Ringkollveien x Bånntjernveien er ferdigstilt og godkjent av oss.

Vi foreslår at det tas inn i reguleringsbestemmelsene at den private veien langs gbnr 103/103
ut til Ringkollveien skal være stengt for gjennomkjøring, men holdes åpen for gang- og
sykkeltrafìkk.
Den skal heller ikke kunne benyttes som atkomst i anleggsperioder.
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Vi forventer en ny uttalelse til planen fra Statens vegvesen før kommunal sluttbehandling.
Det kan bli reist innsigelse til reguleringsplanen, dersom våre ansvarsområder ikke er
tilstrekkelig ivaretatt i det videre planarbeidet.

Vegavdeling
seksjon for
Med hil

onsleder

Grande

1 vedlegg

Kopi: Ringerike kommune







Side 1 av 11

ROS – analyse Apalbakken Haug Hønefoss

ROS - analyse Apalbakken

ROS - ANALYSE FOR DETALJRE GULERING AV APALBAKKEN
GNR . 103 BNR . 295 I RINGERIKE KOMM UNE

BAKGRUNN

I henhold til LOV 2008 - 06 - 27 nr 71 (Plan - og bygningsloven) § 3 - 1 h og § 4 - 3 skal det utarbeides risiko -
og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles
politisk. ROS - analysen bygger på foreliggende kunnskap om planområdet og arealbruk.

Firmaet BA - Tec as har gjennomført analyse n i s amarbeid med RingeriksHus as .

Det finnes ikke noen overordna ROS - analyse for hele kommunen. Ved sist kommuneplanrevisjon var
det kun de konkrete innspillene det ble foretatt ROS - analyse for Ringerike kommune har utarbeidet
temakart som berører temaer relatert til risiko og sårbarhet i forbindelse med kommuneplanens arealdel
(se utsnitt fra kommunens nettside) . Temakartene er lagt til grunn for vurdering av risiko .

KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAG ET

Planområdet ligger nord øst for Hønefoss i Haug innenfor et eksisterende boligområde . For
beskrivelse av området; se planbeskrivelse.

Eksisterende situasjon og planavgrensning vist med stiplet svart strek.

Planforslagetomfatter i hovedsak tilrettelegging for utbygging av tre eneboliger. For be s krivelse
av planforslaget for øvrig, se planbeskrivelse . .
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Utklipp fra plankart . Se ellers planbeskrivelsen.

SAMMENDRAG - DE VIKTIGSTE UØNSKETE HENDELSENE

Gjennomgang en av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget.

De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være

Trafikkulykker i tilknytning til inn - og utkjøring til eiendommene.
Ulykker i anleggsfasen som involverer barn i nærområdet
Økt mengde av overvann som følge av økt nedbørsmengder: Stille krav om at overvann i størst
mulig grad skal håndteres på egen grunn.
Støy på utearealer og støy på fasade

Risikoreduserende tiltak

1. Etablere oversiktlig inn - og utkjøring til eiendommene. U nngå høye gjerder og beplantning.
2. For å hindre ulykke med barn på anleggsområdet, må området inngjerdes og ellers være godt

sikret etter arbeidstid. (Sikres i byggesaken) (Inngår i HMS - delen i tilbudsunderlaget til
entreprenørene)

3. For å hindre oversvømme lser i forbindelse med økte nedbørsmengder, stilles det krav
om at overvann i størst mulig grad skal infiltrer e s og håndteres på egen grunn.

4. For å hindre uønsket støy på fasade og på utearealer, må det stilles krav til
støyskjerming.
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Risikore d u s erende tiltak 2 og 3 er tatt inn som krav i reguleringsplanen. Tiltak 1 håndteres i
forbindelse med byggesaken.

BESKRIVELSE AV METODE

Analysen er gjennomført i hht . veileder fra DSB ( http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional - og -
kommunal - beredskap/Beredskapsplanlegging/Risiko -- og - sarbarhetsanalyser/ ), veileder for PBL , .
Analysen er basert på foreliggende forslag til reguleringsplan for Apalbakken og tilhørende illustrasjon er.

Det har vært vanskelig å innhente informasjon om alle temaer i sjekklisten. Der det ikke har vær relevante
temaer, er det ikke innhentet informasjon.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en v urd ering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets
funksjon som trafikkområde, boligområde, friområde, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene /miljøet (h enholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen ) .

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

Meget sannsynlig (4) kan skje regelmessig; hendelsen inntreffer mer enn en gang hvert år

Sannsynlig (3)
kan skje av og til; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert år og en gang
hvert 10. år

Mindre sannsynlig (2) kan s kje; hendelsen inntreffer mellom en gang hvert 10. år og hvert 50. år

Lite sannsynlig (1)
hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold; inntreffer mindre
enn en gang hvert 50. år
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Kriteriene for å v urder e konsekvenser for uønskete hendelser er delt i:

Personskade Miljøskade
Skade på eiendom,
forsyning m.m.

Ubetydelig/ufarlig
(1)

Ingen person skader
miljøskader, kun mindre
forsinkelser;

Ingen miljøskader,
kun mindre
forsinkelser

Systembrudd er
uvesentlig/midlertidig. Ikke
behov for reservesystemer

Mindre alvorlig/en
viss fare (2)

Ingen eller få/små
person skader

Ingen eller få/små
miljøskader

Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem/ alternativer
ikke fins. Omkostninger opp
til NOK 3 millioner.

Alvorlig/farlig (3)

Inntil 4 døde og /eller få
men alvorlig
(behandlingskrevende)
personskader

S tørre skader på
miljøet med opptil 10
års restaurering

System settes ut av drift
over lengre tid (flere døgn).
Omkostninger opp til NOK
30 millioner.

Meget alvorlig/meget
farlig (4)

Under 25 døde og/eller
inntil 10 farlige skader,
mange alvorlige og lettere
skader.

Alvorlige skader på
miljøet med opptil 25
års restaurering .

Systemer settes ut av drift
over lengre tid; andre
avhengige systemer rammes
midlert idig. Omkostninger
opp til NOK 500 millioner.

Katastrofalt (5)

Over 25 døde og/eller
mer enn 10 farlige skader
og et stort antall andre
skader.

Meget alvorlige og
omfattende skader på
miljøet med over 25
års restaurering .

Hoved - og avhengige
systemer settes permanent
ut av drift. O mkostninger
over NOK 500 millioner.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt etter tabell 1 .

Tabell 1 Matrise for risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

4. Meget sannsynlig 12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte

Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres
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UØNSKETE HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILT AK

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Alle punktene i
sj ekklisten er vurdert, men ikke alle er funnet relevante i denne planen.

Eks empel på utfylling av analyseskjema : ( Farge i kolonnen for Risiko er hentet fra tabell 1 )

Hendelse/Situasjon Kons
for

Kons
av

Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak ( Kommenter
hvis ikke relevant )

Kilde

planen p lanen

1. Steinsprang x 2 2 Kan være fare for steinsprang
v/inn - og utløp av tunneler……

Tabell 2 Analyseskjema

ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen

Sjekkliste :

Natur - og
miljøforhold

Ras/skred/flom/brann

1. Steinsprang Ikke relevant .

2. Masseras/
leirskred

X Området ligger iht. Skredatlas
ikke i område med kvikk -
leirefare . Grunnforhold er
vurdert av Structor Geomiljø as.

Egen rapport

3. Snø - /isras Ikke relevant for planområdet

4. Dambrudd Ikke relevant

5. Oppstuving av is
i elva

Ikke relevant

6. Elveflom/
tidevannsflom/
stormflo

X
Ikke relevant

7. Skogbrann
(større/farlig)

Ikke relevant for planområdet

Vær, vindeksponering

8. Vindutsatte
områder
(Ekstremvær,
storm og orkan)

X 1 1 Området er ikke spesielt
vindutsatt

9. Nedbørutsatte
områder

X 1 1 Området ligger ikke i noe
nedbørs i ntensivt område .

Reguleringsplanen stiller krav
om at overvann i st ø rst mulig
grad håndteres på egen grunn.

Tiltakshaver
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen

Natur - og
kulturområder

10. Sårbar flora X 1 2 Det er registrerte rødlistearter i
nærheten av planområdet.
Dragehode (Dracocephalum
ruyschiana)

Hele planområdet vil bli
besiktiget sammen med fagfolk
før noen tiltak iverksettes.

Fylkesmannens
miljøavd.

11. Sårbar fauna
/fisk, verne -
områder og
vassdrags
områder

X 1 2 Som over

12. Fornminner X 1 2 Ingen registrerte automatisk
freda kulturminner innenfor
planområdet.

Miljøatlas.no

13. Kulturminne/ -
miljø

X 1 1 Ingen innenfor planområdet, Kommunens
kartside

14. Grunnvann - stand Grunnvannstand ligger under
planlagt gravenivå

Prøveghraving

Menneskeskapte
forhold

Risikofylt industri
mm

15. Kjemikalie/
eksplosiv -
kjemikalieutslipp
på land og sjø

X 1 3 Det er ikke kjent at området har
forurenset grunn

Tomten har vært brukt til
eplehage . Det har ikke vært noen
industriell virksomhet på
eiendommen.

16. Olje - og
gassindustri
(olje - og
gassutslipp på
land og sjø)

X 1 3 Akuttutslipp av drivstoff eller
kjemikaliser kan inntreffe både i
dag, i en anleggsfase (fra
kjøretøy/anleggsmaskiner) og
etter gjennomføring av planen.

Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

17. Radioaktiv
industri
(nedfall/
forurensning)

Ikke rele vant

18. Avfalls -
behandling
(ulovlig

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen
plassering/
deponering/
spredning farlig
avfall)

temaet.

Strategiske områder

19. Vei, bru,
knutepunkt

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet. Det bygges ny G/S - vei
langs Ringkollveien frem til
Bånntjernveien.

20. Forsyning kraft/
elektrisitet
(Sammenbrudd i
kraftforsyning)

X 3 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

21. Svikt i
fjernvarme

X 1 1 De nye boligene ligger utenfor
konsesjons område til Vardar

22. Vannforsyning
(Svikt/forurensni
ng av
drikkevannsforsy
ning)

X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

Boligene tilknyttes off.vann

23. Avløps - systemet
(Svikt eller
brudd)

x x 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

Boligene tilknyttes off. avløp

24. Forsvars - område X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

25. Tilfluktsrom X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

26. Eksplosjoner X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

27. Terror/sabotasje/
skadeverk

X 1 4 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet, med unntak av at flere
personer på eiendommen kan bli
rammet av terrortiltak enn i dag,
- som følge av at antall
boenheter.

28. Vold/rans og X 1 3 Planforslaget medfører ingen
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen
gisselsituasjon - er
(eller trusler om)

endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet, med unntak av at flere
personer på eiendommen kan bli
rammet enn i dag, - som følge av
at antall boenheter øker.

29. Tele/
Kommunikasjon
s samband
(sammenbrudd)

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

30. Kommunens
dataanlegg
(uhell/ skader)

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

31. Samfunnsviktige
funksjoner
(bortfall av
tjenester ved
streik, sykdom
osv.)

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet, med unntak av at flere
personer på eiendommen kan bli
rammet enn i dag, - som følge av
at antall boenheter øker.

32. Brann (med
større
konsekvenser)

X 2 4 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet, med unntak av at flere
personer på eiendommen kan bli
rammet enn i dag, - som følge av
at antall boenheter øker .

33. Sammenrasning
av bygninger/
konstruksjoner

X 1 3 Planforslaget medfører redusert
risiko for sammenfall av
bygninger , med unntak av at
flere personer på eiendommen
kan bli rammet enn i dag, - som
følge av at antall boenheter øker .

Andre
forurensningskilder

34. Boligforurens -
ning

X Se pkt. 15 og 23

35. Landbruks -
forurensning

Ikke relevant

36. Akutt
forurensning

X X 1 1 Det er ingen kjente
forurensningskilder i nærheten . .

Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

37. Støv og støy;
industri

Ikke aktuelt /ikke relevant
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen

38. Støv og støy;
trafikk

X 2 1 Det er utarbeidet egen
støyutredning som viser at d et
vil være behov for avbøtende
støytiltak mot Ringkollvei e n

39. Støy; andre
kilder

1 1 Ingen flere kjente støykilder av
betydning .

40. Forurensning i
sjø/vassdrag

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

41. Forurenset grunn X 1 2 Det er ikke kjent at området har
hatt annen bruk enn eplehage.

42. Smitte fra dyr og
insekter

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

43. Epidemier av
smittsomme
sykdommer

X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

44. Gift eller
smittestoffer i
næringsmidler

X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

45. Radongass X 1 2 Iht. mil ø jatlas,no er det ” fare”
for Radon. Avbøtende tiltak
etableres iht . TEK

46. Høyspentlinje X Ikke aktuelt, - det er ingen
høyspentledning i nærheten.

Transport

47. Ulykke med
farlig gods

X 1 3 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

48. Brudd i
transportnettet (i
store
infrastruktur
traséer)

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

49. Brudd i
transportnettet (i
store
blindsoneveier)

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

50. Vær/føre
begrenser
tilgjengelighet til

X 1 1 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
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ANALYSESKJEMA

Hendelse/Situasjon Kons .
for

Kons .
av

Sann -
s ynlig .

Kons e -
kvens

Risiko Kommentar/Tiltak
( Kommenter hvis ikke relevant )

Kilde

p lanen p lanen
området temaet.

Trafikksikkerhet

51. Større
trafikkulykke
(land, sjø og luft)

X 1 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette
temaet.

52. Ulykke i av - /
påkjørsler

X 1 2 Planforslaget medfører ikke økt
risiko for påkjørsler ved inn - og
utkjøring til eiendommene.

53. Ulykke med
gående/ syklende

X 2 2 Planforslaget medfører ingen
endring av risiko i forhold til
dagens situasjon for dette temaet

G/S - vei langs Ringkollveien vil
øke sikkerheten for myke
trafikanter

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært alvorlige
konsekvenser, krever tiltak. I hht vanlig framstilling av dette, er situasjonen slik (hendelse - nr . med
konsekvenser i alvorlighetsgrad 2 eller høyere er f ørt inn i aktuell rute . ):

Tabel l 3 Matrise for risikovurdering med hendelsesnummer

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Meget alvorlig/
meget farlig

5. Katastrofalt

4. Meget
sannsynlig

12

3. Sannsynlig Eks: 5, 4 1 , 4 2

2. Mindre
sannsynlig

Eks: 1, 16, 51 Eks: 9, 10, 5 0, 54

1. Lite sannsynlig Eks: 4, 29, 34, 35

Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte

Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

OPPSUMMERING MED SPESIFISERING/TILTAK
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Gjennomgangen av risikofaktorene viser at planen generelt ikke er risikopreget. F orhold som i hht . tabell
3 må påkalle oppmerksomhet , og som krever en vurdering av tiltak , er gitt neden for:

De viktigste uønskete hendelsene for planen vil være

Trafikkulykke i tilknytning til inn - og utkjøring til eiendommene (ulykke mellom bil og
gående/syklende).
Ulykker i anleggsfasen som involverer barn i nærområdet
Økt mengde av overvann som følge av ø kte nedbørsmengder. Stille krav om at overvann i størst
grad skal håndteres på egen grunn.
Støy fra Ringkollveien

Risikoreduserende tiltak

Etablere oversiktlig inn - og utkjøring til eiendommene. Unngå høye gjerder og beplantning.

For å hindre ulykke med barn på anleggsområdet, må området inngjerdes og ellers være godt
sikret etter arbeidstid .

I reguleringsbestemmelsene må det stilles krav om at overvann skal håndteres på egen grunn .

Det må gjennomføres støyberegning samt bygningsmessige tiltak iht. til hva den sier

Hønefoss 15.8.2017
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RINGERIKSHUS AS
NØKLEBYBAKKEN HAUG
RINGERIKE KOMMUNE.

STØYVURDERING
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Forord

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har fått i oppdrag av Ringeriks Hus AS som utbygger å foreta en
støyvurdering i forbindelse med regulering av boliger i Apalvei en i Haug i Ringerike kommune.

Vurderinger og beregninger er utført av siv.ing Bjørn Leifsen.

Hønefoss, 07.12.2016



RingeriksHus AS. Nøklebybakken Haug, Ringerike. Stø yutredning Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS

3

Prosjektet.

Situasjonsplan:

Det bygges altså 3 stk boliger i to plan i et relat ivt slakt terreng, beliggende lavere enn Fv164
Ringkollveien som er nærmeste mye trafikkerte veg. Apalveien går frem til tomta. Den har lite trafikk
og bidrar med lite støy.

Forutsetninger.

Til støyberegningene er situasjonsplanen sammen med digitale g runnkart benyttet.

Vi har beregnet støynivå som sonekart for 2 m over utplanert b akkenivå, samt punkter på alle
fasader og etasjer på byggene.

Trafikktall.

Det er benyttet trafikktall fra vegvesenet for Fv60. Trafi kken på lokalvegen er estimert i forhold til
hvor mange boliger som sokner til den. Trafikken (årsdøgntrafikk=ÅD T) er fremskrevet 10 år frem
i tid. Dette gir følgende trafikkdata:

Veg ÅDT år 2027 Skiltet hastighet % tungtrafikk døgnfordeling
Fv 164 800 40 8 82/10/8
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Det skal bemerkes at det skal relativt store %-vise endring er til for at trafikkmengdene skal medføre
vesentlige feil i beregningene. En endring på 100 % gir en e ndring på 3 dBA for ekvivalentnivået.

Retningslinjer.

Gjeldende retningslinjer for behandling av støy i bygnings- og plans aker er T-1442 (2012) fra MD.
Anbefalte støygrenser for vegtrafikk er vist i tabellen neden for. De gjelder ved etablering av ny
støyende virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner , fritidsboliger, skoler og
barnehager. Alle tall er oppgitt i dB, frittfeltverdier.

Støykilde Støynivå på uteplass og utenfor
rom med støyfølsom bruk

Støynivå utenfor soverom,
natt kl. 23 – 07

Veg 55 Lden 70 L5AF

• Til grenseverdiene er det også knyttet støysoner, der gul sone e r mellom grensene 55-65
dBA og Lden, 70-85 dBA for L5AF og rød sone er for områder høyere enn disse verdiene.

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, angitt i definisjonen av
Ldenog Lnight.

• Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.
• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra t ekniske installasjoner på

bygning gjelder krav i teknisk forskrift/NS8175 klasse C. (For bolig er vil det si Leq=30 dBA
og Lmaks=45 dBA).

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser pr. natt
• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et næ rområde i tilknytning til

bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr . definisjon i kap.6 i
T-1442.

Enheten Ldener en årsmidlet verdi der støy på kvelden (19-23) gis 5 dBA t illegg, og støy på natten
(23-07) 10 dBA tillegg.

Tomtene ligger nær inntil en trafikkert fylkesveg med såpa ss lite tungtrafikk at en mellom kl 23 og
07 sannsynligvis vil ha færre enn 10 hendelse. Det medfører at m aksimalnivået L5AF ikke vil være
likeverdig parameter til Lden. Derfor er Ldendimensjonerende mht å definere støysoner og eventuelle
tiltaksbehov.

Resultater.

Se vedlagte resultatkart i form av et støysonekart uten og m ed skjermtiltak samt tilsvarende for
fasadepunkter.

Resultatene viser at uten tiltak blir tomtearealene (2m ov er bakkenivå) liggende delvis i gul
støysone men i hovedsak utenfor denne, og uansett der de viktigste ut eområdene er. Det skyldes at
terrenget rett nedenfor Fv164 skjermes en del på en naturlig måte.

Boligene blir for utearealer og 1.etg liggende i sin helhet ut enfor gul sone.
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Punktberegningene bekrefter støysonene for bakkenivå/1.etg. Høyest st øynivå får det vestre byggets
nordfasade (pkt.1). Der blir utestøynivået for 2.etg ca Lden=56,5 dBA. Maksimalnivået blir der
Lmaks=77,5 dBA, men maksimalnivået er ikke dimensjonerende i dette ti lfellet. Ekvivalentnivået blir
Lekv=55,5 dBA.

Det vil være uproblematisk å tilrettelegge for uteoppholdsareale r med tilfredsstillende lydforhold
for alle tre bygg.

Mht retningslinjenes anbefaling om at støy utenfor rom med støyfølsom bruk ikke skal overstige
Lden=55 dBA, så vil dette inntreffe kun for ett bygg og én etasje. Overskridelsen er svært beskjeden,
kun ca 1-1,5 dBA. Helst bør en ikke ha soverom i 2.etg i det ve stre bygget som kun har vindu rett ut
mot Ringkollveien.

Utestøynivåene er så lave at det ikke vil bli behov for å forsterke fasadene inkl. vinduer utover
standardkvaliteter.
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1. Bakgrunn
Eiendommen Gnr. 193 Bnr 295 skal bebygges. Området ligge r i et område der en kan forvente svart
leirs kifer i grunnen. Structor Geomiljø AS v/ Erik Endre var på befaring med T om J ohansen på
eiendommen . De t ble da tatt seg ned gjennom jordlagene til bergoverflaten for prøvetaking av
berggrunnen.

Figur 1 . E iendommen er vist med et omtrentlig om riss

2. Beskrivelse av eiendommen

E iendommen består i dag av et eldre hus lagt i e n eplehage. T omten heller mot syd. Det er et
forholdsvis tykt jordlag på eiendommen. Berggrunne n på eiendommen er ifølge berggrunn s geologisk
kart fra ngu.no ( Figur 1 ) tilknyttet etasje 3b – Galgeberg svart leirskifer. I det berggrunnsgeologiske
kartet er det vist en bergartsgrense som følger veien. N ord for veien er det vist kalkstein
(Hukformasjonen, etasje 3c) i det berggrunnsgeologiske kartet.
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Figur 2 . Berggrunnsgeologisk kart over eiendommen. Eiendommens plassering er vis t med rød sirkel.
Bergartsbeskrivelsen for grunnen på eiendommen tilsier etasje 3b Galgebergskifer med graptolitt (en
karakteristisk fossil for denne bergartshorisonten) . Rett på oversiden av veien indikerer kartet kalkstein (etasje
3c).

Når berggrunnen er som indikert i det berggrunnsgeologiske kartet vil det være til dels store
variasjoner over korte avstander . Bakgrunn for dette er at de ulike bergar tstyper har lite lagtykkelse
(mektighet) og at fysiske prosesser har skjøvet og knadd be rgartene.

3. A nalyseresultater

Bergarts a nalysen fra svart leirskifer viser at det er svart leirskifer fra den aller øverste delen av
Alunskiferformasjonen (etasje 3a ) som er prøvetatt. Etasje 3a grenser mot etasje 3b. Den kjemiske
analyser viser et lavt svovelinnhold (S: 1 7200 mg/kg) sett i forhold til tilsvarende svart leirsk i fer fra
tilsvarende nivå i kambro - silurlagrekken andre steder . U r aninnholdet er 158 mg/kg. A nalysen er vist i
vedlegg. Det høye innholdet av vanadium (V) tilsier her etasje 3a.

4. Håndte r i ng av masser fra svart leirskifer på eiendommen
Når uraninnholdet er høyere enn ca . 100 mg/kg, må masser som tas ut av byggegrop leveres godkjent
deponi for slike urankonsentrasjoner . F orholdet mellom svovel og kalsiumoksid i analysen viser at om
masser fra den sva rte le i r sk i feren blir liggende eksponert for luft/vann/fuktighet , vil det kunne utvikles
et forvitringsmiljø der pH verdien kan bli lavere. Dette forutsetter at det er et vis st vo l um på masser
som blir liggende eksp onert. Overskuddsmasser som fraktes ut av eiendommen må leveres deponi
godkjent for mottak av bergarter som kan danne syre i kontakt me d luft og eller vann.
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Figur 3 . Prøvegraving på eiendommen. Svart leirsk i fer i bunnen. Mørke grå farger i sidene kan indikerer forvitret
svart leirsk i fer. Dette skal undersøkes/bekreftes før masse h åndtering og flytting av massene.

Jordlaget over berggrunn har medført at det ikke har skjedd en forvitring i den svarte leirskiferen som
medfører akselerert forv itring. Til nå har den svarte leirsk i feren ligget tilstrekkelig beskyttet mot fukt i
kombinasjon med luft.

Jordmasser på eiendommen regnes som l i t e forurenset , da eiendommen er en tidligere eplehage. E n
skal midlertid være oppmerksom på at det kan være et forvitringsprofil der forvitret svart leirsk i fer kan
utgjøre de n nederst e meter over fast leirskifer.

Ved avskaving av jordlaget skal den øvre 0,5 meter håndteres særskilt, da denne da kan benyttes som
topplag ved terrengtilpasnin g. Det resterende profilet i jordmassene skal ligge dypere enn 0,5 me ter
under ferdig terreng. Ved eventuell bortkjøring av jordmasser, skal disse være analysert i forkant for å
avklare om de er dep oneringspliktige.



Structor Geomiljø AS 5

417025 - TN - 01 Masser på eiendommen

5. Kontrolls kjema
Oppdrag
Oppdragsnr. 417025
Oppdragsnavn Tyrifjord E iendom - A palveien
Dokument nr. 417025 - TN - 01
Filnavn 417025 - TN - 01 Masser på eiendommen
Revisjonsoversikt
Revisjon Dato Revisjonen gjelder Utarb. Kontr. Godkj.

Oppdragsgiver
Oppdragsgiver Tyrifjord E iendom
Kontaktperson T om J ohannesen
Kontraktref. oppdragsbekreftelse
For Structor
Oppdragsleder

Erik Endre , Structor Geomiljø AS
Utarbeidet av Erik E ndre , Structor Geomiljø AS

Kontrollert av

Ane Damberg , Structor Oslo AS



Ra ppo rt
S i de 1 (4 )

N1 704525

2H Z X 1 QT 3 M JS

____ _ __ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ____ _ __ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ____ _ __ _ ___ _ __ _ __ _
A L S Labora t or y G roup Nor w a y A S
P B 643 S k ø y en , N-0214 O s l o

A L S a v d . Ø MM -Lab
Y v en v e i en 17 , N-1715 Y v en

E -po s t : i n f o . on @ a l s g l oba l . c om
T e l : + 47 2 2 13 18 0 0

E po s t: i n f o . s rp @ a l s g l oba l . c om
T e l : + 47 6 9 13 78 8 0

W e b : w w w . a l s g l oba l . no

Do k u m en t e t er go d k j en t
og d i g i t a l t under t egne t
a v Rappor t ø r

Mott a tt d ato 2017 - 03 - 2 7 S t r u c to r G e o m ilj ø AS
Ut s tedt 2017 - 04 - 0 5 Er i k E n d re

O slo
E ng e b r e t s v ei 5
027 5 O slo
N o r ge
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B e s tnr

A n a l y se a v f as t s t o f f

D e r e s p r ø v ena v n T YRI
S v a r t l e i r sk if e r

Labn u m m e r N 0049 1 21 7
A na l y se R esu lt a t er U s ik ke r he t ( ±) E nhet M e t od e Utf ø rt Si gn
Tø rr s t o ff ( L )* 93 .7 % 1 W NAD O
Si O 2* 53 .4 % T S 1 S NAD O
A l 2 O 3* 14 .8 % T S 1 S NAD O
K a l s i um o ks i d ( C a O )* 0 . 09 29 % T S 1 S NAD O
Fe2 O 3* 4 . 12 % T S 1 S NAD O
K 2 O* 4 . 71 % T S 1 S NAD O
M g O* 1 . 09 % T S 1 S NAD O
M n O* 0. 00 4 18 % T S 1 S NAD O
N a2 O* 0 . 458 % T S 1 S NAD O
P 2 O 5* 0 . 338 % T S 1 S NAD O
T i O 2* 0 . 795 % T S 1 S NAD O
G l øde t ap ( L O I)* 14 .4 % T S 1 W NAD O
A s ( A r sen )* 168 m g / k g T S 1 S NAD O
B a (B a r i um )* 1230 m g / k g T S 1 S NAD O
B e (B e r y lli um )* 3 . 60 m g / k g T S 1 S NAD O
C d (K adm i um )* 0 . 936 m g / k g T S 1 S NAD O
C o (K obo lt)* 8 . 34 m g / k g T S 1 S NAD O
C r (K r om )* 112 m g / k g T S 1 S NAD O
C u (K oppe r )* 130 m g / k g T S 1 S NAD O
H g (K v i kksø l v )* 0 . 350 m g / k g T S 1 G NAD O
M o ( M o l y bden )* 386 m g / k g T S 1 S NAD O
N b (Ni ob )* 14 .5 m g / k g T S 1 S NAD O
Ni (Ni kke l)* 75 .0 m g / k g T S 1 S NAD O
P b (B l y )* 50 .5 m g / k g T S 1 S NAD O
S (S v o v e l)* 17200 m g / k g T S 1 S NAD O
S c (S can d i um )* 15 .6 m g / k g T S 1 S NAD O
S n ( T i nn )* 3 . 38 m g / k g T S 1 S NAD O
S r (St r on ti um )* 47 .9 m g / k g T S 1 S NAD O
V (V anad i u m )* 3 480 m g / k g T S 1 S NAD O
W ( Wo lf r am )* 2 . 91 m g / k g T S 1 S NAD O
Y (Ytt r i um )* 40 .2 m g / k g T S 1 S NAD O
Zn (Si nk )* 64 .0 m g / k g T S 1 S NAD O
Z r ( Z i r kon i u m )* 133 m g / k g T S 1 S NAD O

Th ( Tho r i u m )* 14 .6 m g / k g T S 2 S NAD O
U (U r an )* 146 m g / k g T S 2 S NAD O

Tø rr s t o ff (E) 93 .8 5 . 6 6 % 3 1 NAD O
T IC 0 . 048 0 . 00 8 % T S 3 1 NAD O
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Labn u m m e r N 0049 1 21 7
A na l y se R esu lt a t er U s ik ke r he t ( ±) E nhet M e t od e Utf ø rt Si gn
T OC 8 . 41 % T S 4 1 NAD O

K nus i ng* ---------- 5 2 NAD O
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* e tt e r pa r a m e t e r n a v n in d i k e r e r a t a n al y s e n e r u tf ø rt ua k k r e d i t e rt v ed A L S Labo r a t o r y G r ou p N o r w a y AS elle r
unde r l e v e r an d ø r. Utf ø r end e l a bo r a t o r iu m e r o pp g i tt i t a b ell k al t Utf .
n . d . b e t y r i k k e på v is t .
n / a b e t y r i k k e a nal ys e r ba rt .
< be t y r m ind r e e n n .
> be t y r s t ø rr e e nn .

M e t od e sp e s ifi k a s j on
1 B es t em m el s e a v me t a l l e r e t t e r pak k e MG - 2

M e t ode : A nal y s e m e d I CP-S F M S e r u tf ø rt ih h t. I S O 1 7 294 - 1 , 2 ( m o d ) , s a m t EPA- m e t o d e
200 . 8 ( m o d ) .
A nal y s e a v H g m e d A F S e r u t f ø rt ih h t. I S O 1 7 852 .
T ø rr s t o ff e r u tf ø rt ih h t. SS 0 2 8 113 - 1 .

Pr ø v e f o r be h an d li n g : Fo r a n al y s e a v A s , C d , C u , C o , H g , N i , P b , S b , S , S e , S n og Zn : Pr ø v en t ø r k e s v e d
50 °C og opp l ø s e s i hh t . AS T M D 3683 ( m od . ) . V e r d ie n e k o r r i g e r e s t il T S v ed 1 05oC.
Fo r ø v r ige el e m e n t e r e r op p l ø s ni n gen u tf ø r t ih h t. AS T M D 3 6 82 ( s m e l t e s m e d
Li B O 2 ) .
G l øde t a p ( L O I) u t f ø r e s v ed 10 00 °C .

N o t e : R appo rt e r in g s g r e n s e r og m å l e u s i kk e r he t k a n på v i r k e s a v f. e ks . beho v e t f o r
f o rt y nni n g a v p r ø v en g r u n ne t p r ø v e m a tr i ks el l e r l i t en p r ø v e m ende .

2 M e t a l l e r i j o r d , till eg g til ho v edpa k ke

M e t ode : S e an a l y s eb e sk r i v el s e f o r ø v r i ge e l e m e n t e r . E n k el t e el e m e nt e r e r i k k e s t an d a r d
m ed i p a k k ene og b li r b e s t il t s o m t i ll e gg t il h o v edp a k k ene . R appo r t e r i n g s g r en s e
v a r ie r e r m ed p a k k en .

3 To t a lt uo r g an i s k ka r b o n ( T I C ) i j o r d e . l.

M e t ode : I S O 1069 4 , EN 1 3 137 , EN 1 5 93 6
M ålep r insi p p : C oul o m e tr i
R appo rt e r in g s g r e n s e r ( L OQ ) : 0 , 010 % T S

4 B es t em m e l s e a v t o t a l or g an i sk ka r b o n ( T O C) i j o r d , ko lo me t ri

M e t ode : I S O 1069 4 , EN 1 3 137 , EN 1 5 93 6
M ålep r insi p p : K olo m e tr i
R appo rt e r in g s g r e n s e r : L O R 0 . 01 % T S
A nd r e o ppl y s n in g e r : T O C e r di ff e r a n s en m e l l o m t o t al k a r bo n ( T C) og t o t a l i no r g an isk k a r bon ( T I C) .

5 K nus i ng / o ppma l i ng

G odk j enner
NAD O N adide D ön m e z



Ra ppo rt
S i de 4 (4 )

N1 704525

2H Z X 1 QT 3 M JS

____ _ __ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ____ _ __ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ____ _ __ _ ___ _ __ _ __ _
A L S Labora t or y G roup Nor w a y A S
P B 643 S k ø y en , N-0214 O s l o

A L S a v d . Ø MM -Lab
Y v en v e i en 17 , N-1715 Y v en

E -po s t : i n f o . on @ a l s g l oba l . c om
T e l : + 47 2 2 13 18 0 0

E po s t: i n f o . s rp @ a l s g l oba l . c om
T e l : + 47 6 9 13 78 8 0

W e b : w w w . a l s g l oba l . no

Do k u m en t e t er go d k j en t
og d i g i t a l t under t egne t
a v Rappor t ø r

Utf 1

G A F S

A n s v a r l i g l a bo r a t o r i u m : A L S S c a n di n a v ia AB, A u r o r u m 10 , 9 77 7 5 L u leå , S v e r ig e
A kk r e di t e r ing : S W ED AC, r e g i s tr e r i ng s n r. 2 0 3 0

S I CP-S F M S

A n s v a r l i g l a bo r a t o r i u m : A L S S c a n di n a v ia AB, A u r o r u m 10 , 9 77 7 5 L u leå , S v e r ig e
A kk r e di t e r ing : S W ED AC, r e g i s tr e r i ng s n r. 2 0 3 0

W A n s v a r l i g l a bo r a t o r i u m : A L S S c a n di n a v ia AB, A u r o r u m 10 , 9 77 7 5 L u leå , S v e r ig e
A kk r e di t e r ing : S W ED AC, r e g i s tr e r i ng s n r. 2 0 3 0

1 A n s v a r l i g l a bo r a t o r i u m : A L S La b o r a t o r y G r o u p , A L S C z e c h R ep u bl i c s .r. o , N a H a rf 9 / 336 , Pr ah a , T sj e kk ia

Lo k a l i s e r i n g a v a n d r e A L S la b o r a t o r i e r :

C e sk a Li pa B end l o v a 16 8 7 / 7 , 470 03 C e s k a L ip a
P a r dub i c e V R aji 906 , 530 02 P a r du b ic e

A kk r e di t e r ing : C z e c h A c c r ed i t a t i on I n s t i t u t e , l abn r. 1 16 3.

K on t a k t A L S L abo r a t o r y G r o u p N o r ge , f o r y tt e r lig e r e i n f o r m a sj o n

2 A n s v a r l i g l a bo r a t o r i u m : A L S S c a n di n a v ia AB, A u r o r u m 10 , 9 77 7 5 L u leå , S v e r ig e
A kk r e di t e r ing : S W ED AC, r e g i s tr e r i ng s n r. 2 0 3 0

M åleu si k k e r h e t en an g is s o m e n u t v ide t m å le u s i kk e r he t ( e tt e r de f i ni s jon i " E v a l ua t i on o f m e a s u r e m en t da t a – G u i de t o t h e
e x p r e ssi on o f u n c e r t ai n t y in m ea s u r e m e n t”, J C G M 100 : 200 8 C o rr e c t ed v e r s ion 20 1 0 ) be r e gne t m ed en d e k nin g s f a k t o r p å
2 noe s o m g i r e t k o n f id e n s in t e r v al på o m l ag 9 5% .

M åleu si k k e r h e t fr a un d e r le v e r andø r e r an g is o ft e s o m e n u t vi de t u s i kk e r he t b e r e g ne t m e d d e k n i ng s f a k t o r 2 . Fo r y tt e r li g e r e
in f o r m a s jon , k o n t a k t l abo r a t o r i e t .

M åleu si k k e r h e t s k a l v æ r e t i lg j enge l ig f o r a kk r e di t e rt e m e t od e r. Fo r vi ss e an a l y s e r d e r d e t t e i k k e opp g is i r a p po rt e n , v il d e tt e
oppg i s v ed hen v e n de l s e t il l a b o r a t o r i e t .

D enne r a ppo r t en f å r k un g je ng is i s i n h e lhe t , o m i kk e u tf ø r e n de l a bo r a t o r i u m p å f o r h ån d h a r sk r i ft l ig g od k jen t an n e t .
R e s ul t a t e n e g j el d e r ba r e d e a nal y s e r t e p r ø v e n e .
A ngåe n de l abo r a t o r i e t s a n s v a r i f o r b in d el s e m ed o ppd r ag , s e a k t u el l p r o d u k t k a t alo g e l le r v å r w eb si de w w w . al s glob a l . no

D en di g i t a l t s ig n e rt PD F -f i l r ep r e s e n t e r e r den opp r inn e li g e r a ppo rt e n . E v en t u el l e u t sk r i ft e r e r å a n s e s o m k o pie r .

1 Utf ø r en d e t e k n i s k en h e t ( i nn e n A L S L a bo r a t o r y G r oup ) e lle r e ks t e r n t la b o r a t o r iu m ( u n de r l e v e r andø r) .
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-5   Arkiv: PLN 999  

 

 

Oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 

283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved 

Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak. 

 

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte. 

 

4. Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

 

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

 

  

Sammendrag 

Coop Øst erfarer at det er et stort behov for en større dagligvareforretning i Hverven-området 

og ønsker endring av gjeldende reguleringsplan for området. 

En slik endring krever en ny reguleringsprosess.  

Det kreves at utredninger må gi svar på om størrelse og lokalisering av matvareforretning er 

egnet med tanke på konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling. 

 

Innledning / bakgrunn 



- 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst ønsker etablering av en større 

dagligvareforretning, konseptet Coop Extra, der det har vært en møbelforretning (Skeidar) på 

Hvervenkastet. Sportsforretningen (Sandberg Sport) og Kontormiljø vil forbli i bygget. 

Det er Fossen Utvikling As v/daglig leder Bjørn Leifsen som representerer partene og Bjørn 

Leifsen vil være planfaglig ansvarlig for planutarbeidelsen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Gjeldende reguleringsplan for området er nr. 113-01 ”Hvervenmoen”, som ble vedtatt 

08.01.1990. Her har bl.a. møbelforhandler Skeidar holdt til, men denne virksomheten er borte. 

Det er lagt frem et ønske om å etablere en større matvarebutikk i disse lokalene. 

I § 3.1 i reguleringsbestemmelsene for gjeldende reguleringsplan står følgende: 

”Område for forretningsbebyggelse tillates ikke nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, 

for eksempel matvareforretning.” 

 

I 2010 ble det fremmet et ønske om en omregulering av reguleringsplan nr. 113-01. Ønsket var 

å etablere en matvarebutikk i disse lokalene. Sak om regulering ble behandlet i HMA 

06.12.2010 med positiv innstilling fra rådmannen, men saken fikk negativt vedtak.  

Dermed er det reguleringsbestemmelsene fra 1990 som gjelder for arealet i dag. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Hvervenområdet ligger ca 2 km fra gågata i Hønefoss by. Videre er det 800 meter til avkjøring 

til senterområdet Eikli. På motsatt side av E16 ligger Hvervenmoen. Hvervenområdet har 

sentral beliggenhet i forhold til transportsystemet, plassert ved innkjøringa til Hønefoss langs 

E16. På Hvervenkastet er det i dag sportsforretning og kontorarbeidsplasser, bensinstasjon og 

Gjestegård/bespisning. 

Områderegulering Hvervenmoen innebærer et stort antall arbeidsplasser i dette området.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Coop har flere butikkonsepter og innen dagligvarehandel er Coop Obs! Hypermarked det mest 

omfattende. I tillegg til dagligvarer har slike butikker et godt vareutvalg innen sport, tekstil, 

kjøkken og hjem, leker, småelektrisk og lettere byggevarer. Hos Coop Mega finnes alle 

basisvarer, med ferskvarer, utallige brødsorter, frukt og grønt, krydder og sauser. Coop Prix er 

en dagligvarekjede med lave priser på hele vareutvalget. Coop Extra er en dagligvare- og 

byggkjede i Coop. I Extrabutikkene finnes mer enn 5500 varer til lave priser. Coop Marked er 

en dagligvarekjede med lokal forankring. Butikkene er spredt rundt i Norge og representerer 

også et naturlig møtested i lokalsamfunnet. 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst ønsker etablering av konseptet Coop Extra. 

 

Tiltaket som foreslås vil ikke medføre store endringer på eksisterende bygg eller på 

utearealene. Bygget vil få en oppgradering og en tydeliggjøring av at det her er 

dagligvarebutikk. Uteområdene vil få ny strukturering av parkeringsplassene og oppgradering 

av utebelysning. Lagringscontainere vil bli fjernet. Hele eiendommen vil få et estetisk løft. 

 

Forslagsstiller mener videre at trafikken til/fra området ikke vil bli radikalt endret. Totalt antall 

kvadratmeter butikkarealer forblir uendret. De trafikkmessige konsekvensene vil bli redegjort 

for i saken. 

Nærområdene til Hvervenkastet vil få mer boligbebyggelse, blant annet i Tanberglia og 

tilstøtende områder, etter vedtak av kommunedelplan for Krakstadmarka. Uten 
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dagligvareforretning på Hvervenkastet vil mange måtte kjøre ned i Osloveien for å handle. Det 

er også etablert et stort antall arbeidsplasser ved sykehuset og Hvervenmoen, som 

representerer store kundegrupper. Mange av disse reiser antakelig inn til Hønefoss for å handle 

dagligvarer. Nærmeste Coop-matvarebutikker er Coop Extra Klekken og Coop Extra 

Heradsbygda, samt Coop Mega i Hønengata. 

 

Mulig etablering av matvarebutikk i området er i strid med gjeldende reguleringsplan (nr. 113-

01 Hvervenmoen). Det må en reguleringsprosess til for å kunne tillate etablering.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er regulert i reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen”, vedtatt 08.01.1990, se 

vedlegg 3. Området er regulert til forretningsbebyggelse, med bestemmelse om at bebyggelsen 

ikke tillates nyttet til svært trafikkskapende virksomheter, for eksempel matvareforretning. 

Tillatt utnyttelsesgrad er 0,3 og bebyggelsen skal ikke overstige 3 etasjer.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering.  

Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart. 

Tiltaket faller ikke under kriterier som fører til at det direkte skal konsekvensutredes.  

Utredningsteamene vil trolig være knyttet til: 

Sentrestruktur og handel, trafikkforhold, støy, naturforhold, nærmiljø, landskapspåvirkning, 

ras, skred, overflatevann og ROS-analyse. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter trolig bl.a. eiendommene: gnr/bnr 38/119 som eies av forslagsstiller, 

38/135 med grunneier Kastet Eiendom AS og Ringerike Gjestegård As og 38/136 som eies av 

Esso Norge AS, samt offentlige eiendom i form av vegarealer. 

 

Forholdet til overordnede planer og føringer 

Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud 

Gjennom fylkesdelplanen presenterer Buskerud Fylkeskommune de ulike ”handelsklassene”: 

- Plasskrevende varer (Som for eksempel møbler, hvitevarer, brunevarer) 

- Detaljvarehandel (Som kan deles inn i dagligvarer og faghandel (detaljvarer)) 

Fylkesdelplanen presenterer den senterstrukturen som er ønskelig skal gjelde for Buskerud: 

- Fylkessenter (Drammen) 

- Regionsenter (Hønefoss, Kongsberg) 

- Distriktssenter (for eksempel Vikersund, Hokksund, Gol, Geilo, Nesbyen, Ål) 

- Lokalsenter (for eksempel Vik, Noresund, Hol, Flå, Sætre, Mjøndalen) 

- Nærsenter – her er det ikke nevnt noen eksempler, men: ”fylkesdelplanen gir noen generelle 

retningslinjer for lokalisering av handel og tjenester i nærsentre.” 

I følge fylkesdelplanen skal et nærsenter inneholde noen servicetilbud som dagligvarer, enkelte 

bransjevarer, kiosk, matservering, forsamlingslokale m.m., samt kollektivtilbud. 

 

Planprogram for områderegulering for Hvervenmoen var på høring og offentlig ettersyn våren 

2011. Fylkesmannen vurderte at planprogrammet la opp til en handelsvirksomhet som vil 

kunne være i strid med RPB for kjøpesentre, og nasjonal politikk for samordna areal- og 

transportplanlegging. Planprogrammet ble forelagt Miljøverndepartementet (MD) i medhold av 

§ 8 i forskrift om konsekvensutredninger. MD uttalte seg til planprogrammet i brev datert 

17.10.11. MD oppfordrer generelt til at handel i størst mulig grad innpasses i tilknytning til 
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sentrumsområdene i Hønefoss. Dersom det er behov for handelsavlastningsområder utenfor 

sentrum, forutsettes det at beslutning om hvor disse skal ligge tas på grunnlag av en overordna 

vurdering av kommunens næringsareal og hvilke arealer som er mest hensiktsmessige for dette 

formålet. Det må spesielt vektlegges hvilke lokaliseringer som vil ha minst negative 

konsekvenser for handelen i sentrum. Det vil kunne være vanskelig å hindre såkalt 

bransjeglidning hvor supplerende varegrupper, som er i direkte konkurranse med 

sentrumshandelen, får en gradvis større andel av forretningsarealene. 

 

I gjeldende kommuneplan er arealet avsatt som erverv. 

 

I kommuneplanens samfunnsdel er målsettingen at Hønefoss skal være attraktiv som bosted, 

handelsby og regionhovedstad og dette skal gjennomføres ved bl.a. utvikle Hønefoss med flere 

lokalsentre. Hønefoss sentrum er midtpunkt med lokalsentre i nord (Øvre Hønengata), sør 

(Eikli) og vest (Meieriet). 

I kapittel 5. Effektiv arealdisponering heter det at Ringerike skal ha en balansert og livskraftig 

vekst og utvikling av by og lokalsamfunn gjennom:  

Å se arealbruk og transport i sammenheng for å redusere transportbehovet. 

 

Handels- og byutviklinganalyse for Hønefoss ble behandelt i sak nr. 142 i kommunestyrets 

møte 13.12.2012. I vedtakspkt 2. pkt b, c, d, e, og f skal følgende prinsipper legges til grunn: 

b) Det kan tillates etablering av handel med møbler, brune- og hvitevare som er areal- og 

transportkrevende i randsonen rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. 

Naturlig tilhørende småvarer må være en mindre del av forretningen. 

c) Det kan tillates etablering av plasskrevende varer med naturlig tilhørende småvarer, i 

randsonene rundt sentrumsområdene, som for eksempel Hvervenmoen. Naturlig tilhørende 

småvarer må være en mindre del av forretningen. 

d) Det tillates ikke etablering av annen detaljhandel i randsonen rundt sentrumsområdene. 

e) Det må gjøres nærmere utredninger og analyser for de konkrete planene og etableringene i 

hver enkelt sak. 

f) Innenfor senterområdene i kommuneplanen samt Meieriområdet tillates etablering av all 

handel. 

 

Juridiske forhold  

I §12-14 i plan – og bygningsloven heter det at for «utfylling, endring eller oppheving av 

reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.» Endring av 

reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen” tilsier en ny reguleringsprosess.  

 

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.  

Nylig vedtatt endring av plan- og bygningsloven gir kommunen adgang til å stoppe planinitiativ 

før varsling og kunngjøring av planoppstart. Endringen er gjort i § 12-8 og trådte i kraft 1. juli 

2017. Bestemmelsen er et ledd i målsettingen om å effektivisere planprosessen. Departementet 

vil gi nærmere bestemmelser om innholdet i planinitiativet, behandlingen i oppstartmøtet og 

referat fra møtet i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven, forskriften er ikke utkommet enda.   

Beslutningen om å stoppe et planinitiativ er ikke et enkelt vedtak som kan påklages.  

 



- 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for kommunen. Planen er en privat detaljregulering. Dette 

innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. betalingsreglementet.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Ved vedtak om å starte opp regulering må lovpålagt informasjon og medvirkning ivaretas.  

 

Alternative løsninger 

Forutgående saker om etablering av næring i området ved Hvervenmoen/Hvervenkastet har 

vært planfaglig og planpolitisk utfordrende å løse, spesielt med tanke på handelsnæring.  

 

Kommunen har vedtatt et plangrep i områderegulering nr. 347-01 Hvervenmoen, der det er gitt 

klare begrensninger i forhold til arealbruk for handel og varekategorier. Dette plangrepet er 

basert på hensynet til utvikling av Hønefoss som region- og handelsby. 

I vedtatt områderegulering angis det i bestemmelsene innenfor arealformål «bebyggelse og 

anlegg – forretninger» at det ikke tillates handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA pr 

enhet. Disse kan ikke deles opp i mindre enheter. Arealene kan nyttes til plasskrevende handel, 

herunder forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og 

andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre, og handel med møbler, hvite- og 

brunevarer. Med bakgrunn i dette er utvikling av Hvervenmoen med bilbasert handel et 

supplement til sentrumsaktiviteten og opptrer i liten grad som konkurrerende virksomhet. 

 

I et byutviklingsperspektiv er det viktig med både handel og kontorarbeidsplasser i sentrum. 

Dette skaper grunnlag for byliv, kultur og servering og en levende by. 

 

Nylig vedtatt endring av plan- og bygningsloven gir kommunen adgang til å stoppe planinitiativ 

før varsling og kunngjøring av planoppstart. Kommunen skal ta stilling til spørsmålet om å 

stoppe initiativet så tidlig som mulig. Hensikten er å redusere unødig ressursbruk både hos 

kommunen, forslagsstiller og andre som må forholde seg til initiativet. 

En beslutning om å stoppe et planinitiativ skal være basert på et forsvarlig planfaglig eller 

planpolitisk skjønn, hvor det ikke er tatt utenforliggende eller andre usakelige hensyn. 

 

Forslag til alternativt vedtak 1:  

 

Kommunen anbefaler ikke oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Lokalisering av handel er et planfaglig tema, men også et planpolitisk diskusjonstema. 

Forslagstillere i denne saken ønsker å etablere en større dagligvareforretning. Dagligvarer er 

definert i Handels- og byutviklinganalyse for Hønefoss som matvarer og andre nærings- og 

nytelsesmidler, dyremat, vaske- og rengjøringsmidler, toalettartikler, husholdningsvarer av 

papir og plast, bone-, rense- og pussemidler. Men hva er en større dagligvareforretning? 

 

Dersom forslagsstiller går for en større dagligvareforretning, må dette utredes. Kommunen vil 

kreve at det utarbeides en analyse der forholdet til et levende bysentrum avklares før 

kommunen kan ta stilling ved 1. gangsbehandling av planen. Det vises til prinsipielt vedtakspkt. 

2. pkt b, c, d, e i sak nr. 142 i kommunestyrets møte 13.12.2012, se over. 
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Før et vedtak om høring og offentlig utlegging av reguleringen ved 1. gangsbehandling, må det 

foreligge en trafikkutredning om hvor mye og hva slags trafikk som genereres til/fra det 

aktuelle området dersom dagligvarehandel tillates. 

 

Denne saken er ikke i tråd med overordna plan og ansees som prinsipiell. Oppstartsaken legges 

derfor fram til politisk behandling. Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Coop Øst erfarer at det er et stort behov for en større dagligvareforretning i Hverven-området 

og vil foreslå konseptet Extra. 

 

Med de nylig vedtatte planene i Hvervenområdet er rådmannen i tvil om de politiske føringene 

som ble gitt tidligere er å forstå som at det ikke er ønskelig med noen form for matvarebutikk i 

området i framtiden, og velger derfor å legge fram oppstartsaken politisk.  

 

Dersom det vedtas å gå videre med planarbeidet må det avholdes formelt oppstartmøte før 

varsel og kunngjøring av planoppstart. 

Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

Før vedtak om 1. gangsbehandling må det utarbeides en trafikkanalyse som skal vurdere 

kapasitet og belastning på eksisterende vegnett med krav til eventuelle tiltak, før etablering av 

dagligvareforretning.  

Utredningene må også gi svar på størrelse og omfang av det konseptet som forslagsstiller 

endelig vil foreslå. 

 

I denne saken kreves det videre at utredningene må gi et tydelig svar på om lokalisering av 

tiltaket er egnet med tanke på konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

Vedlegg 

1. Søknad om regulering 

2. Situasjonskart  

3. Reguleringsplan nr. 113-01 ”Hvervenmoen” 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

konst. Avdelingsleder: Line Østvold 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 

 

 



Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

SKEIDAR HVERVENKASTET. GNR 38/BNR.119. SØKNAD OM ET ABLERING AV
DAGLIGVAREFORRETNING.

Vi viser til forespørsel fra Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst SA av 22.11.2016, samt møte med

ordfører og rådmann 1.12.2016 og med planavdeling og byggesaksavdeling 2.1.2017.

Vi representerer i denne saken begge nevnte parter, o g ble i hht siste møte bedt om å sende denne

søknaden. Denne søknaden baserer seg på den nevnte f orespørselen i sin helhet, men med presisering av

vårt ønske om saksgang og forslag til planbegrensnin g.

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS og Coop Øst ønsker e tablering av en dagligvareforretning innen

konseptet Extra der det i dag er møbelforretning (Sk eidar). Sportsforretningen (Sandberg Sport) og

Kontormiljø vil forbli i bygget.

Begrunnelse

Coop, som en dagligvareaktør godt etablert i Ringeri ksområdet, erfarer at det er et stort behov for en

større dagligvareforretning i Hverven-området. De t idligere nærbutikkene på Ask, i Åsa, Norderhov og

Røyse/Helgelandsmoen er alle nedlagt, da de hver fo r seg ikke var drivverdige. Befolkningen i disse

områdene drar i dag hovedsakelig inn til Hønefoss f or å handle dagligvarer. Samtidig er det etablert f lere

tusen arbeidsplasser ved Ringerike sykehus og Hverve nmoen. Disse representerer store kundegrupper

som i dag må kjøre ned til Eikli for å gjøre sine d agligvareinnkjøp. Dette bidrar til omfattende

trafikkproblemer i Osloveien og Dronning Åstas gate. Begge forholdene bidrar til avkjøringsproblemene fo r

Høyskolen i Sørøst-Norge/Campus Ringerike. I tillegg er en ny skole for 600 elever under bygging på

Benterud, med planlagt innflytting i 2019, noe som v il medføre mer gang- og sykkeltrafikk i Dr Åstas ga te.

Nærområdene til Hvervenkastet vil i nærmeste fremti d få mer boligbebyggelse, blant annet i Tanberglia og

tilstøtende områder. Uten dagligvareforretning på Hv ervenkastet vil også de måtte kjøre ned i Osloveien

for å handle dagligvarer.

Handelen av dagligvarer i denne delen av Hønefoss v il ikke gå på bekostning av sentrumshandelen, da det i

sentrum er dagligvareforretninger i Kuben og Storma rkedet, som dekker behovene for dagligvarer der.

Hønefoss 10 . 2 .2017



Dagligvareforretninger må være tilgjengelige med bi l, og alle signaler mht trafikkløsninger for Hønefo ss

går i retning av å ville dempe biltrafikken i sentr um.

En tar utgangspunkt i at trafikkonsekvensene av den ne etablerings skal bli grundig belyst i en

trafikkanalyse. Men det er ganske klart at denne et ableringen kan være med på å dempe

trafikkproblemene i Osloveien og Dronning Åstas gat e.

Med planlagt ny E16 vil trafikken på dagens E16 bli mye mindre. Problemstillingen vedrørende kø på E16

som vegvesenet har vært opptatt av, er tidsbegrense t.

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS bidro i sin tid ste rkt økonomisk til å etablere rundkjøringen på

Hvervenkastet, samt ny 3 felts veg fram til avkjørs el Ringerike sykehus og vei videre frem til området s

avkjøring. De bør derfor logisk sett ha en «fortrin nsrett» for utnyttelse av trafikkapasiteten i områd et.

Dagligvareforretningen vil kunne skape ca 25 arbeid splasser. Det vil derfor bli noen flere enn dagens

arbeidsplasser i bygget.

Coop Øst har et stort antall medlemmer på Ringerike . Coop er godt representert i kommunen, men i lite n

grad i Hønefoss by. Øverst i Hønengaten er den enes te dagligvarebutikken Coop har i Hønefoss by. Trofa ste

kunder og medlemmer bosatt sør for Hønefoss by må r eise til Coop Mega i Hønengata eller Extra i

Heradsbygda, dvs gjennom byen der trafikken er stor fra før.

I forhold til de andre store dagligvarekjedene som er godt representert over hele byen, har Coop ingen

butikker i nærheten av Hvervenkastet. En etablering på her vil være med på å likestille konkurransen i

søndre deler av Hønefoss på den bedre måte.

Tiltaket.

Tiltaket vil ikke medføre store endringer på bygget eller på utearealene. Bygget vil imidlertid få en

oppgradering og en tydeliggjøring av at det her vil være en dagligvarebutikk. Uteområdene vil få en ny

strukturering av parkeringsplassene og oppgradering av utebelysning. Utestående lagringscontainere vil

bli fjernet. Totalt vil derfor hele eiendommen få e t estetisk løft.

Trafikken til/fra området vil heller ikke bli radik alt endret. Totalt antall kvadratmeter butikkareale r forblir

uendret. De trafikkmessige konsekvensene vil som ne vnt bli redegjort for i saken.

Saksgang.

I møte med kommuneadministrasjonen 2.1.2017 ble de konkludert med at beste måte å behandle saken på

vil være å ta den som en reguleringsendring, da dag ens planbestemmelser eksplisitt nevner at det ikke er

ønskelig/tillatt med dagligvarebutikk innen forretn ingsområdet. Andre saksbehandlingsalternativer vill e

heller ikke spare vesentlig tid.



Kommunen må selv avgjøre om de vil at saken først s kal behandles mht politisk avklaring om oppstart.

Da andre reguleringsplanene i området grenser inn ti l planen som omhandler dette området (kalt

Hvervenmoen og vedtatt 25.1.1982 med siste endring 7.11.1994), forutsetter vil at plangrensene følger

den gamle planen. Plankartet er vist her:

Dersom det gis politisk klarsignal til denne etabler ingen, regner vi med at kommunen står for varsling av

planen, slik det har vært vanlig å gjøre. Arealplanka rtet til gjeldende plan vil neppe måtte endres mht

formål, bortsett fra å bli ført over til nytt kartg runnlag og til ny planfremstilling i hht dagens norm er.

Planbestemmelsene må endres.

En forventer at spesielt Statens vegvesen vil be om en redegjørelse om de trafikale følgene av etableri ngen.

Fylkeskommunen har tidligere uttalt at en slik etab lering ikke er i strid med «Forskrift om rikspolitis k

bestemmelse kjøpesentre eller Fylkesdelplan for hand el, service og senterstruktur i Buskerud».

Undertegnede vil være planfaglig ansvarlig til planu tarbeidelsen.

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
Daglig leder

Fossen Utvikling AS

Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf +47 909 59283

Kopi: Coop Øst SA v/Bjørn Tore Skaug, Møbellageret A rnfinn H Bakke v/Arnfinn Bakke
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-46   Arkiv: L12  

 

 

417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt 

område på Færdentoppen i Haugsbygd. Området planforslaget omfatter er delvis regulert til 

boligformål i eksisterende plan 170 Færdenmarka. Deler av planområdet og nytt 

utbyggingsområde er regulert til LNF-område. Gjennomføring av planen vil medføre fortetting, 

da LNF-området tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Et lite grøntareal i nord 

er regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B og vil videreføres som grøntareal.  Rådmannen anser 

utnyttelsen av området som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse 

innenfor planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter.  

 

Fylkesmannen kom med innsigelse etter 1. gangsbehandling av saken, for omdisponering av 

landbruksjord. Etter møte med tiltakshaver og justering av plankartet ble innsigelsen trukket. 

Det er i det reviderte forslaget tatt ut 2,7 daa landbruksjord. 

 

Omdisponering av fulldyrket mark til boligformål er generelt uønsket, men plasseringen av den 

dyrkbare jorden gjør den godt egnet som fortetting av området, og det vil være en naturlig 

utvidelse av boligområdet i Haugsbygd. Rådmannen anbefaler at planen blir vedtatt. 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på et sentralt og attraktivt 

område på Færdentoppen i Haugsbygd. Østre del av planområdet ligger i eksisterende plan nr. 

170 Færdenmarka. Her er det satt av noe areal til bolig og noe til leke-/friluftsområde. Det er 



- 

også regulert en vei som kobler Færdenveien med G/S nord for planområdet. Forslagsstiller 

ønsker å regulere ytterligere del av sin eiendom til boligområde for å skape et helhetlig og nytt 

boligområde. Den nye delen som skal reguleres er i sin helhet i dag i LNF-område. I 

eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka er det allerede regulert for 7 boliger i det aktuelle 

området.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 03.04.2017, Bh. 24 NR. 17. 

 Planforslaget ble 1. gangsbehandlet av Formannskapet 2 og vedtatt sendt på høring og 

lagt ut til offentlig ettersyn 25.04.2017, Bh. 14 NR. 17. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se også 

saksframlegg til 1. gangsbehandling. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 2,7 daa dyrka mark er tatt ut av planforslaget.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 25.04.2017 – 12.06.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Innsigelser 

Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. For nærmere 

informasjon om innsigelsen, se oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelsene. 

Innsigelsen gikk på omdisponering av 2,7 daa dyrka mark. Etter dialog og videre justeringer i 

planforslaget er innsigelsen nå trukket, og kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

Justeringene innebærer at mindre dyrka mark blir omdisponert, samtidig som et grønntbelte 

reguleres mot jordet.  

  

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985 

(se planbeskrivelse s.12). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, gangvei 

og friområde/lek. Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 56-03 Haugsbygd 



- 

Felt A-B vedtatt 30.08.1972. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til friområde. 

En mindre del av planområdet er uregulert. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen ivaretar kommuneplanens samfunnsdel gjennom å legge til rette for variert boligtilbud i 

lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål, friområde og 

LNF. LNF-området er planlagt omdisponert til bolig og grøntareal. Ellers er planen i tråd med 

overordnede planer. 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet 2 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. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca 1 dekar utover allerede godkjent 

areal på 3,4 daa i plan 170 Færdenmarka. 

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket 

i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en omdisponering vil 

kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny brukes til 

jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan også 

vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

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 

Området har fra før to boliger fordelt på tre tomter, samt noe LNF-område nordvest i 

planområdet. Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus 

og firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Totalt antall vil da bli maksimalt 17 



- 

boenheter, avhengig av boligtypen man velger. Det er positivt å beholde det bygningsestetiske 

som er rundt i området, med eneboligbebyggelse.  

 

Det legges opp til en utnyttelsesgrad på 40%. Dette er i tråd med kommunenplanen. Grad av 

utnytting i uregulerte områder er 25%, men siden dette blir regulert er 40% utnyttelse både 

akseptabelt og ønskelig.  

 

Det er lagt opp til mye grønntområder i planen, noe rådmannen ser positivt på. Lekeplassen har 

fått en solrik plassering vest i planområdet i tilknytning til en turveg i forbindelse fra 

boligområdet til skole og idrettsanlegg. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Alle uttalelsene er 

kommentert av forslagsstiller og tatt hensyn til i planforslaget og planens foreslåtte 

bestemmelser. Innsigelsen fra Fylkesmannen er kommentert over. Landbrukskontoret mener 

fortsatt at det er uheldig å bygge ned dyrka mark til boligformål. Når det er sagt, mener 

landbrukskontoret det er positivt at planavgrensningen er endret slik at mindre dyrka mark går 

tapt. I tillegg ser det nå ut til at det er lagt inn en større buffersone mellom planlagt bebyggelse 

og dyrka mark.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

utenfor tilknytningsplikten. 

 

Vann- og avløpsledning i området må legges om i henhold til utarbeidet VA-plan. Denne viser 

at ledningen legges i ny adkomstvei, f_SV1. Eksisterende anlegg er vurdert til å ha tilstrekkelig 

kapasitet for nye boliger. Det vil være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i 

Færdenveien for å oppfylle kravet fra Ringerike kommune vedrørende slukkevann. 

 

Færdenveien i sørøst er kommunal vei og det er planlagt adkomst til denne. Det vurderes av 

forslagsstiller at den økte trafikkmengden på den kommunale veien ikke vil medføre noen 

konsekvenser for det planlagte krysset sin kapasitet og geometriske utforming. Parkering og 

adkomst for de eksisterende boligen forandres ikke. Trafikkanalysen som er utført konkluderer 

med at det ikke er behov for tiltak knyttet til utbygging av planområdet. Det er gang- og 

sykkelvei langs Færdenveien. 

 

Lekeplasser 

Det er satt av areal for lekeplass i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

ROS-analyse 

Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at radon kan forekomme. Avbøtende tiltak ved 

radonforekomster er vurdert av forslagsstiller til å foregå i forbindelse med 

byggesaksbehandling.  

 

Ved en eventuell ulykke på Færdenveien så vil framkommeligheten reduseres noe. Færdenveien 

har ifølge forslagsstiller adkomst fra FV 241 fra to ulike steder, så sannsynligheten for redusert 



- 

framkommelighet er liten. Boligområdet er planlagt med en adkomst for brannbil, med en 

lokasjon mot Færdenveien. Dette er vurdert til en viss fare i tilfelle brann i området. 

 

Konklusjonen til ROS-analysen er at risikonivået er lavt. 

 

Interessemotsetninger: 

Det er interessemotsetninger mellom eier av naboeiendom 137/62 og forslagsstiller. 

Motsetningene går ut på at eiendommen til nevnte nabo og deler av 137/1, som nabo leier av 

forslagstiller, er tatt med i planforslaget. Området vedrørende det leide arealet er en 

privatrettslig sak, som ikke vurderes nærmere i denne plansaken. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Færden boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i 

attraktive deler av kommunen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike 

kommune i form av sysselsetting i forbindelse med utbygging og et mer variert boligtilbud. 

Arealet som foreslås omdisponert fra fulldyrket jord til boligformål er ca. 1 daa, men vil bidra 

til å skape et helhetlig boligområde.  

 

Da planforslaget er i strid med gjeldende kommuneplan, må planen innarbeides ved neste 

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

Plankart 5.10.17.pdf 

Vedlegg 6 - Illustrasjonsplan 26.9.17.pdf 

Planbeskrivelse 5.10.17.docx 

Reguleringsbestemmelser 
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Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, i 

et sentralt og attraktivt boligområde på Færdentoppen i Haugsbygd. Boligene skal være attraktive, og 

tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca. 

10-15 nye boenheter, avhengig av etterspørsel og boligtype. Planforslaget vil sikre en god og helhetlig 

fortetting i et allerede etablert boligområde, og i kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til 

fremtidig boligområde.  

Områdene som i planforslaget er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder 

og kan sees på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal 

det sikres at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 

 

Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger som er relativt nyoppført og som har en naturlig 

tilhørighet til arealet. Reguleringsstatus oppdateres for disse.  

 

Det legges til rette for gode og trafikksikre løsninger for adkomst  mot Færdenveien.  

 

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via gang- og sykkelveg, både mot Klekken og mot 

offentlig tjenesteyting, handel, kollektivtilbud og friluftsområder.  
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1 Innledning 

COWI AS fremmer planforslaget på vegne av grunneier Henrik Færden Petersen.  

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse med 

tilhørende anlegg, på Færdentoppen i Haugsbygd. Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger 

som er relativt nyoppført og som hører naturlig til arealet. Reguleringsplanstatus oppdateres for disse.  

Planområdet ligger i et attraktivt bolig og landbruksområde. Planområdet er på ca. 18,3 daa, og er i 

kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, friområde, samt et begrenset areal til landbruks, 

natur- og friluftsformål. 

Planområdets beliggenhet. Ill: COWI 2016 
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2 Planprosess og medvirkning 

 

Det ble avholdt et oppstartsmøte med Ringerike kommune den 13.11.2015. I møtet orienterte 

forslagsstiller om sine tanker for utvikling av planområdet, herunder at det planlegges for konsentrert 

småhusbebyggelse i form av eneboliger/rekkehus. Kommunen orienterte om overordnede planer, 

rammer og føringer. Kommunen opplyste om hvilke tiltak det vil være hensiktsmessig å gjennomføre i 

forbindelse med utbyggingen. Videre ble plantype og planprosess avklart. Det ble ansett ikke å være 

behov for utarbeidelse av planprogram eller utvidet opplegg for økt medvirkning. Det ble fremlagt 

dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. gangs behandling. Videre saksbehandlingsprosess ble 

avklart. Diagrammet til høyre viser planprosessen i henhold til plan- og bygningsloven. 

Oppstart av planarbeid ble varslet per brev, i lokalavis 

og på kommunens nettsider den 18.01.2016, med frist 

for innsending av merknader 20.02.2016. 

Forslagsstiller har mottatt 7 merknader per brev og e-

post. Sammendrag av, og kommentarer til, 

merknadene følger i eget vedlegg. Merknadene er 

også vedlagt i fullversjon. 

Planforlsaget ble behandlet i Planutvalget 25.4.17, og 

lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 25.4.17-

12.6.17. Det kom inn 7 merknader til offentlig 

ettersyn, bl.a. en innsigelse fra fylkesmannen knyttet 

til jordvern. Revidert planforslag ble oversendt til 

Fylkesmannen 13.9.17, med påfølgende tilsvar 

20.9.17, hvor innsigelsen ble trukket, forutsatt at 

revidert planforslag ble videreført. 

 

Oppstartsmøte 

Ringerike kommune, Henrik Færden 
Petersen og COWI AS

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense og 
hensikt med planarbeid

• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag 

Politisk behandling av planforslaget i 
hovedkomiteen for miljø og areal og 

formannskapet. 

• Planforslag legges ut på høring med 6 
ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget iht. 
merknader. 

2. gangs politisk behandling av 
planforslaget i  HMA og 

formannskapet, før egengodkjenning i 
kommunestyret 
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3 Dagens situasjon 

3.1 Planområdets avgrensing 

Under vises utsnitt av planområdet, slik det ble varslet ved oppstart.  

 
Illustrasjon som viser planområdets avgrensning ved varsel om oppstart. COWI 2015. 

I forbindelse med offentlig ettersyn og innsigelse fra fylkesmannen ble planormådet redusert i revidert 

planforslag. I figuren under vises deler av planormådet som ble tatt ut i etterkant av offentlig ettersyn 

(skravert), til sammen 2,7 daa.  
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Illustrasjon som viser planområdets avgrensning i etterkant av offentlig ettersyn. Arelaet som er tatt 

ut, er skravert.  COWI 2017. 

3.2 Beskrivelse av planområdet 

3.2.1 Beliggenhet og adkomst 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av dyrket mark, to eksisterende boliger med 

tilhørende tomter og tilliggende araler som i hovedsak består av vegetasjon. Området ligger ca. 6,5 km 

øst for Hønefoss, sør for Færdenveien der denne gjør en sving i retning øst ved nr. 29-31. Området er 

omkranset av eneboligbebyggelse i retning nordøst. Mot sør og vest ligger dyrket mark tilhørende 

Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar.  

Adkomst til planområdet er fra Færdenveien, en kommunal vei som knytter boligfeltene i 

Færdenmarka med Fylkesveien 241 ved Klekken.  

3.2.2 Eiendomsforhold 

Planområdet består av del av eiendommen Færden gård gnr/bnr. 137/1 med tilliggende tomter gnr/bnr. 

137/62, 63 og 64.  
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3.2.3 Eksisterende bebyggelse og bruk 

Det finnes to eksisterende eneboliger, fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene boligen er 

under oppføring, den andre er relativt nyoppført.   

Planområdet, sett i retning sørvest mot Klekken. I forgrunnen, jordet som planlegges bebygget, i 

bakgrunnen er et av de relativt nyoppførte husene  påhøydedraget sør i planområdet. COWI 2015. 

3.2.4 Landskap, natur og grønnstruktur 

Planområdet ligger i den vestvendte lia som preger landskapet i Haugsbygd. Området har en flott 

utsikt mot vest, mot Hønefoss og Norefjell. Planområdet preges av småkupert landskap, med 5 – 10 

meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del. På høydedraget mot sør ligger de to eksisterende 

eneboligene. Boligene ligger langs Færdenveien, og det nordligste huset ligger på en liten 

kolle/høydedrag med synlig beliggenhet. Her er det i den senere tiden etablert en stor fylling nord og 

vest for huset.  

Den delen av planormådet som skal utvikles med nye boliger ligger i nordvestvendt terreng. Dette 

arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i landskapet enn områdene rundt. Terrenget er 

lavest i øst og vest, mens et høydrag preger nordlig del av planområdet.  

Planområdet ligger over den marine grense på kote +171 og befinner seg innenfor et område med 

løsmasse av forvitringsmateriale. I berggrunnen finnes i hovedsak leirskifer og kalkstein, jf. 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/.  

Det er ikke registrert skred eller flomfare i området, jf. NVEs kartdatabase.  
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3.2.5 Trafikkforhold 

Nordre del av planområdet har i dag ingen regulert adkomst for bil eller fotgjengertrafikk. De to 

eneboligene har atkomst mot Færdenveien.  

Planområdet har atkomst fra Færdenvegen og Linnerudvegen som tar av fra Fv. 241 Hadelandsvegen. 

Det eksisterer ingen trafikktellinger for Færdenvegen og Linnerudvegen, men basert på antall boliger i 

området antas det at Linnerudvegen har en ÅDT på 5-600, mens Færdenvegen har en ÅDT på 180..  

Krysset Linnerudvegen x Færdenvegen er utformet som et uregulert T-kryss. Krysset Fv. 241 x 

Linnerudvegen er derimot utformet som et oppmerket kanalisert T-kryss med eget venstresvingefelt på 

ca. 50 meter. Det er tilstrekkelig plass til to ventende kjøretøy ved vikelinja ut fra Linnerudvegen.  

3.3 Planstatus 

3.3.1 Gjeldende reguleringsplaner 

Hoveddelen av planområdet er regulert i reguleringsplan for Færdenmarka, vedtatt 31.01.85. Området 

er i denne reguleringsplanen avsatt til bolig, gangvei og friområde/lek.En mindre del av planområdet, i 

retning vest, er uregulert.  

 
Utsnitt av eksisterende reguleringsplan for Færdenmarka, hvor planområdet vises.  
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Ifølge Ringerike kommunes kartløsning finnes ingen tilstøtende reguleringsplaner eller planforslag 

p.d.d.  

3.3.2 Kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 13.08.2007, er planområdet 

avsatt til boligformål (nåværende), friområde (nåværende), og Landbruks, natur,- og friluftsområder 

(LNFR).   

Utsnitt av gjeldende kommuneplan, hvor varslingsgrense for Færdentoppen er markert med rød 

heltrukken linje, og revidert plangrense etter offentlig ettersyn vist med rød stiplet linje.. COWI 2017. 

 

Det er angitt noen generelle bestemmelser i kommuneplanen som gir føringer for området:  

Plankrav: I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og 

bygningslovens§ 81, 86a), 93 a), b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne sted før området inngår i 

reguleringsplan. 

- Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. 

Utbyggingsrekkefølge: I byggeområder for bolig kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er 

sikret i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer; tekniske anlegg, dvs. 
veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring, trafikksikker atkomst for gående, syklende 

og kjørende, skolekapasitet og trafikksikker skolevei, lekeareal, Samfunnssikkerhet herunder; 

flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn, Natur og kultur, Grunnvann, Universell utforming.  
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Lekeareal: Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det avsettes felles 

lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr. bolig avsettes til lekeplasser, og være 

støyskjermet ihht. T-1442. Lekeplassene skal være av tre ulike typer: Sandlekeplasser 2-6 år, 

Nærlekeplasser 5-13 år og Områdelekeplasser 10 år og oppover. Lekeplassene skal skjermes mot 

biltrafikk. I plan- og byggesaksbehandling av boligområder skal konsekvenser og barns interesser i 

forhold til lekearealer vurderes. Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg. 

3.3.3 Pågående planarbeid i nærområdet 

Ringerike kommune arbeider med å revidere kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel for 

Ringerike ble vedtatt i kommunestyret 30.4.15. Kommuneplanens arealdel er under revisjon, og 

forslag til revidert arealdel var på høring og offentlig ettersyn i perioden mai - september 2017. 

Formannskapet fikk mottatte høringsuttalelser til orientering i sitt møte 26.09.2017. 

3.3.4 Andre relevante planer / føringer 

Kommunal planstrategi 2012-2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er retningsgivende 

for prioritering av planoppgaver. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og tranpsortplanlegging. 

Et utdrag av mål med disse retningslinjene er “Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 

langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.” 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og 

bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir i varetatt i plan- og byggesaksbehandling etter 

plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være 

sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 

Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 

forebygger støyproblemer. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 24.juni 

2011, tar for seg hvilke forventninger regjeringen har knyttet til en rekke viktige tema i planlegging. 

Disse temaene er klima og energi, stedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og 

næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.   

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere forurensning. 

3.3.5 Krav om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert ihht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4 -1 

Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.  

  



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FÆRDENTOPPEN BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 

 
 

 

15 

Tiltaket faller inn under Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredning, kap.II, §2, 

”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften." 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligområde/friområde og til landbruks, 

natur- og friluftsområde. Planforslaget er i all hovedsak i tråd med overordnede planer 

(bolig/friområder), med unntak av arelaet avsatt til LNF, men dette arealet er av svært begrenset 

størrelse.   

Tiltaket er videre vurdert i henhold til kriteriene i §4, og det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes 

av disse.  

Det er ikke registrert viktige naturområder, truede arter eller naturtyper i planområdet eller i 

umiddelbar nærhet, og området er ikke registrert som viktig i forhold til landskap, naturmiljø, 

kulturminner eller kulturmiljø. Planforslaget inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller 

ingen konsekvenser med tanke på energi og miljø eller universell utforming. 
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4 Planforslaget 

4.1 Tidligere versjoner 

Planforslaget ble innsendt til kommuen i juni 2016, men ble først behandlet i planutvalget 25.4.17, og 

lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 25.4.17-12.6.17.  

Forslaget som ble lagt ut utgjorde totalt ca. 21 daa og la til rette for opp til 15 boenheter. Et utsnitt av 

plankartet og illustrasjonsplanen til offentlig ettersyn vises under. De ble fremmet innsigelse til 

planforslaget fra fylkesmannen knyttet til jordvern.  

 

T.v. Utsnitt av tidligere utkast til plankart datert 20.4.16. T.h. Utsnitt av tildigere utkast til 

illustrasjonsplan, datert 20.4.16.  

Revidert planforslag, hvor planområdet ble redusert med ca 2,7 daa, ble oversendt til Fylkesmannen 

13.9.17. I tilsvar 20.9.17 ble innsigelsen ble trukket, forutsatt at revidert planforslag ble videreført. 

Planfroslaget beskrives under.  
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4.2 Plankart 

 

 

Utsnitt av plankart datert 26.9.17. Det vises for øvrig til vedlagt plankart. COWI 2017. 

 

 

 

4.3 Arealregnskap 
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Formål Areal i daa 

Boligbebyggelse – frittliggende 

småhusbebyggelse (BF) 
5,6 

Boligbebyggelse – konsentrert 

småhusbebyggelse (BK) 
3,6 

Lekeplass (BLK) 0,2 

Veg (SV) 1,1 

Gang- og sykkelveg (SVS) 0,6 

Annen veggrunn – teknsike anlegg 0,6 

Grønnstruktur (G) 2,0 

Friområde (GF) 4,6 

Totalt 18,3 

4.4 Beskrivelse 

4.4.1 Generelt 

Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, leke- og 

oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer. Det skal utvikles gode boliger i tilknytning til et 

eksisterende boligområde. Forslaget bidrar til fortetting av et areal som hovedsaklig er avsatt til 

boligformål i kommuneplanens arealdel. Området ligger i tilknytning til eksisterende offentlig 

infrastruktur som skoler/barnehager, noe som bidrar til prinsipper for helhetlig areal og 

transportlegging og fortettingt i eksisterende boligområder. Hovedintensjonen er å etablere attraktive, 

og tilgjengelige boliger med gode uterom og lekeplasser.  

Etablering av både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse vil bidra til at området vil kunne 

fremstå som godt egnet for alle, uavhengig av familiestørrelse og livsfase. 

4.4.2 Boligformål 

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 

på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 

at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse i området. 

 

Det legges til rette for 10-15 nye boenheter, avhengig av boligtype, og størrelse på tomter/boenheter. 

Planforslaget legger til rette for en fleksibel løsning, som åpnner for utvikling av både eneboliger, 

eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger.  
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Det planlegges et felles lekeareal, en nærlekeplass BLK, som er gitt en solrik plassering i vestre del av 

ormådet. Plasseringen av lekeplassen er strategisk plassert, da den også er den del av en turveg 

forbindelse fra boligområdet til skole og idrettsanlegg.  

 

Innenfor byggeområdene er det lagt opp til en utnyttelsesgrad på BYA= 40% og med maks 

mønehøyde på 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Felt BF1-2 – Frittliggende småhusbebyggelse:  

Planforslaget legger til rette for to områder for frittliggende småhusbebyggelse. Innenfor BF1 er det 

lagt til rette for frittliggende småhusbebyggelse. Arealet for feltet er 2,1 daa. Det er ikke vist 

tomtegrenser innenfor BF1, da det ønskes en fleksibilitet i prosjektet fram til detaljprosjekteringsfasen. 

Det åpnes imidlertid for etablering av tre til fire boliger innen dette delfeltet, avhengig av størrelse på 

tomter/boliger. I illustrasjonsplanen under vises 3 eneboliger.  

BF1 ligger i vestvendt terreng, men har noe dårligere solforhold enn feltet BK. Grunnen til dette er 

høydraget som krysser planområdet sør for BF1. Dette kompenseres ved at dette feltet kan 

tilrettelegges for etablering av større tomter. Det åpnes også for tomannsboliger i feltet.  

 

Felt BF 2 ligger på høydrdraget mot sør. Her ligger to eksisterende eneboliger og en ubebygd tomt. 

Arelaet for feltet er 3,5 daa. Disse boligene har en eksponert beliggenhet i landskapet, og da særlig 

mot sør og vest. Ny reguleringsplan vil sikre oppdatert reguleringssituasjon for disse, ved høyere 

utnyttelsesgrad og byggegrense mot vest. Eksisterende landskap søkes bevart i størst mulig grad. 

 

Felt BK - Konsentrert småhusbebyggelse: I feltet legges det til rette for konsentrert småhusbebyggelse 

(kjedete eneboliger/rekkehus). Arealet på feltet er 3,6 daa. Innenfor dette feltet legges det til rette for 

rekkehus med to etasjer, kjedete eneboliger eller firemannsboliger, inkludert nødvendig 

parkeringsareal, men det åpnes også for muligheten til å etablere eneboliger innenfor dette området. 

Ved etablering av eneboliger innenfor BK skal bestemmelsene til BFS1 legges til grunn. 

 

I illustrasjonsplanen under viser det hvordan det kan legges til rette for ni boenheter (rekkehus /kjedete 

eneboliger) innenfor felt BK.. Byggene planlegges lagt parallelt med høyspentlinja og G/S veien i øst 

Hver enkelt bolig har privat avkjøring fra ny adkomstveg, f_SV1.   

 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FÆRDENTOPPEN BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 

 
 

 

20 

 
 

Utsnitt av illustrasjonsplan datert 26.9.17, viser etablering av totalt 13 boenheter, som er tilnærmet 

full utnyttelse innen feltene.. Lysebrunt viser konsentrert småhusbebyggelse, (kjedete 

eneboliger/rekkehus), brunt viser frittliggende eneboligbebyggelse, og grått viser eksisterende 

bebyggelse innen planområdet. Lysegrønt viser hageareal, mørkegrønt viser friormåder, 

vegetasjonskjerm og annen grønnstruktur. Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende, 

og endringer kan komme.COWI 2017.  

 

I bestemmelsene er det for hele planområdet satt krav om en maks mønehøyde på 9 meter over 

gjennomsnittlig planert terreng. Dette ivaretar utsiktforholdene for bakenforliggende bebyggelse. 

Planområdet ligger noe lavere i terrenget enn eksisterende bebyggelse i området, og en utbygging av 

boliger over to etasjer vil dermed i liten grad påvirke utsikt eller solforholdfor annen bebyggelse i 

området.  

4.4.3 Lek og uteoppholdsarealer 

Planforslaget sikrer tilstrekkelige og velegnede leke- og oppholdsarealer sommers- og vinterstid for 

barn i ulike aldersgrupper.  

Felt BLK - Nærlekeplass: Det legges til rette for en nærlekeplass i området. Lekearealet er plassert 
vest i planområdet, med en hensiktsmessig plassering ifht. sol/skygge forhold, støy, og enkel adkomst 

for alle. Lekearealet plasseres solrikt og lunt, ifht. terreng og omkringliggende bebyggelse. Samtlige 
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boenheter vil ha kort avstand til lekeplassen.  Nærlekeplassen skal utformes i tråd med kommunens 

krav til lekeplasser, sjekkliste 4226, og er på 0,2 daa. 
 
Andre lekeplasser el.l i nærheten:  

Det finnes pr. i dag en tilrettelagt lekeplass i Paasche Aasens vei, ca 160 m i luftlinje fra planormådet. 

Her finnes lekeaparater, sandkasse, og balløkke. Beboere i på Færdentoppen må krysse Færdeneveien, 

for å komme til denne lekeplassen, som kan klassifiseres som en områdelekeplass.  

Felt GF1, friområder: I nærområdet er det tilgang til friluftsområder, turveier og små skogsområder. 

Særlig det regulerte friområdet, felt GF1 nord iplanområdet, fungerer som et godt tilrettelagt frilufts- 

og lekeareal. Planforslaget åpner for at det kan etableres en turvei fra gangvegen nord for GF1 og 

bekken, via lekeplassen BLK til boligområdet.  

Innenfor GF1 kjøres det opp en skiløype om vinteren. Utbygging av planområdet påvirker ikke 

eksisterende skiløypetrase. Beboere i planområdet har dermed direkte tilgang til gode ski- og 

turløyper. Planforlsaget er ikke i konflikt med eksisterende skiløype og regulert situasjon er i hovedsak 

i tråd med eksisterende reguleringsplan for området nord for høyspentlinja.  

4.4.4 Støy 

I forbindelse med utarbeidelse av planforsalget har det blitt utført sjablongmessige beregninger av støy 

mot planområdet, basert på trafikk langs Færdenveien. Støyberegningene viser at gul støysone 

forventes å bre seg inntil 7-10 meter ut fra Færdenveien. Bygninger med støyfølsom bruksformål 

(inkludert uteplasser) bør etableres med større avstand enn 10 meter fra vegen.  

I planforslaget er byggegrensen for det nye byggefeltet satt til minimum 20 m fra senterlinje veg. For 

eksisterende bebyggelse er byggegresen satt minimum 10 meter fra senterlinje veg,noe som indikerer 

at støyforholdene for nye og eksisterende boliger innen planområdet skal være tilfredsstilt.  

4.4.5 Renovasjon 

Innen planområdet plasseres søppeldunker ved innkjøring fra adkomstveien til hver boligenhet. 

Detaljerte løsninger for renovasjon skal sikres i utomhusplan.  

4.4.6 Barn og unges interesser.  

Barn og unges interesser er ivaretatt ved at det tilrettelegges for nærlekeplass og grønne, tilgjengelige 

friområder/utomhusareler. Dette gir et godt tilbud til bl.a. barnefamilier som vil bosette seg i området, 

og vil være en berikelse for nabolaget.  

I planforslaget legges det til rette for å knytte planormådet på en trafikksikker måte til tilliggende G/S-

vegnett. For å komme til G/S-veg behøver ikke beboerne i planområdet å krysse trafikert vei. 

En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som har 

nærhet til fritidstilbud, skoler, barnehager og friområder.    
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4.4.7 Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet 

Planområdet grenser til Færdenveien i sørøst, og planlagt atkomst er lagt til denne vegen. Dette anses 

som den mest trafikksikre plasseringen av atkomsten, med gode stigningsforhold og med god oversikt 

over trafikk fra begge sider.  

Atkomstvegen (f_SV1) er en felles atkomstveg for samtlige boliger innenfor BF1 og BK. Vegen er 

dimensjonert med en bredde på 5 meter. I enden av atkomstvegen, f_SV1, er det regulert inn en 

vendehammer. Denne er tilpasset slik at lastebiler skal kunne snu i området. Dette sikrer blant annet at 

renovasjonsbiler har snumulighet ved henting av avfall. 

 

Foreløpig prosjektert løsning, lagt til grunn for adkomstløsning i planforslaget. Løsningen vises i 

eksisteremde terreng. COWI 2017. 

Trafikkmengde: 

Det er utført trafikkberegninger for planområdet, basert på et krav i merknaden fra Statens vegvesen. 

For å beregne trafikken som genereres fra planområdet er det tatt utgangspunkt i at planen vil medføre 

bygging av 15 nye boliger. Basert på antall boliger innenfor planområdet og gjennomsnittlig antall 

bosatte per bolig, gir det en forventet ÅDT på 60. En ÅDT på Færdenvegen etter utbygging av 

planområdet vil da være omtrent 240. 

Basert på eksisterende utforming og trafikkmengder i krysset Linnerudvegen x Fv 241,vurderes det at 

tilleggstrafikken som følge av utbyggingen ikke vil medføre noen konsekvenser mht. 

kapasitet/avvikling eller for kryssets geometriske utforming.  

Parkering:  

Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes 

gjeldende parkeringsforskrift.  
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Kollektivtrafikk: Langs Linnerudveien er det 2 busstopp, Færdenmarka og Furuseth, ca 400 m fra 

planområdet. Her går det buss til/fra Hønefoss. På hverdager er det 12 avganger i døgnet fra dette 

stoppet og kollektivtilbudet herfa anses som ivaretatt. Busstoppet ved Færdenmarka er tilknyttet 

planområdet med G/S vei langs Færdenveien.  

I tillegg eksisterer det et busstopp ved Loveien, omtrent 650 meter fra planområdet.  

Trafikksikkerhet: Planormådet er svært godt tilknyttet offentlige tjenester, skole, kollektivtransport og 

turområder via G/S vei og turveger.  

Det er langsgående gang-/sykkelvei i Færdenveien ned til krysset med Linnerudveien. Færdenveien 

har også fartsdumper. 

 
Færdenveien sett mot nord. Langsgående fortau. Veibredde ca. 4,5-5 meter. 

 
G/S-vei forbi planområdet og i retning skole og holdeplass Loveien. 

Fra planområdet er det i underkant av 1 km til Vang skole (1.-7. kl.) og Haugsbygd ungdomsskole, 

samt ytterligere noen hundre meter til idrettsanlegg. Mesteparten av strekningen skjer på G/S-vei eller 

lite trafikkert vei (med unntak av kryssing over Harehaugveien i plan for å komme til/fra 

kunstgressbanen). 

Begge de nærmeste bussholdeplassene er tilgjengelig via fortau, G/S-vei eller lite trafikkerte veier. 
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Det er ikke registrert trafikkulykker som kan sies å ha tilknytning til planområdet de siste ti årene, og 

det er lite som tilsier at den meget begrensete trafikkøkningen vil medfører nødvendige 

trafikksikkerhetstiltak. 

4.4.8 Grønnstruktur 

Planforslaget sikrer at eksisterende grønnstruktur innenfor planormådet ivaretas. Området nord for felt 

BK reguleres til friområde for å sikre ivaretakelse av eksisterende skiløypetrase og turområde. 

Områdene som er regulert til grunnstruktur, G1-2, er områder som ikke er egnet som 

utbyggingsområder og som heller ikke er viktige friluftsområder, men som skal fungere som 

vegetasjonskjerm og annet grøntareal. Områdene kan beplantes.  

4.4.9 Kulturminner 

Buskerud fylkeskommunen krevde arkeologisk registrering av planområdet i sin uttalelse til varsel om 

oppstart. Registrering ble gjennomførttidlig i ila. feltsesongen 2017.  

4.4.10 Under maskinell søkesjakting i dyrka mark ble det avdekket et 

botsenings-/aktivitetsområde bestående av 2 kokegroper og et 

dyrkningslag. BFK fant etter en samlet vurdering at 
reguleringsplanen kan godkjennes uten vilkår for ytterligere 

arkeologisk undersøkelse av kokegroper og dyrkningslag, id 

229519, før tiltak iht. planen realiseres. Tilstrekkelig dok. er 

allerede gjennomført ifm reg. av BFK. BFK ba om at kulturminnet 
med id 229519 merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og 

at følgende tekst skal tas inn i planens fellesbestemmelser: "Det 

berørte kulturminner, id 229519, som er markert som 

bestemmelsesområde #1, i plankartet, kan fjernes uten ytterligere 

undersøkelse.". Plankart og bestemmelser er revidert i tråd med 
innspillet fra Buskerud Fylkeskommune. Vann og avløp 

Innenfor planområdet eksisterer det i dag en vann- og avløpsleding. Ved utbygging av planområdet i 

henhold til planforslaget, må denne ledningen legges om. Det er utarbeidet en overordnet VA-plan for 

området. Denne viser at det er mulig å legge VA-ledningene i ny adkomstveg, f_SV1. Videre er det  

tilstrekkelig kapasitet for nye boliger til å koble seg til eksisterende anlegg. Et forslag til omlegging av 

VA-anlegget er vist i skissen under. Også eksisterende VA-anlegg vises i tegningen. 

Det er også viktig at området har tilstrekkelig kapasitet til slukkevann. For å tilfredsstille kommunens 

krav til slukkevann vil det  være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i Færdenveien. 
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Eksisterende og nytt VA-anlegg tilpasset planforslaget. COWI 2017.  

4.4.11 Høyspent 

Nord i planområdet krysser en 22 kV høyspentlinje. Linjen ligger 10 meter over terreng og har en 

faseavstand på 2 meter.  

Med bakgrunn i Fylkesmannens innspill til varsel om oppstart er det utført magnetfeltberegninger for 

høyspentledningen. Anbefalingene fra Statens Strålevern tilsier at det ikke skal legges til rette for 

boliger eller lekearealer i områder hvor magnetfletet overstiger 0,4 μT. Disse beregningene er utført 

for høyspentlednigen som går gjennom planområdet.  

Beregningene av magnetfeltet fra linjen viser at anbefalt avstand fra høyspentledningen for et bygg 

med inntil 3 etasjer vil være 5,5 meter fra senter av mast. Dette tilsvarer en avstand på 3,5 meter fra 

ytterste faseline. I en høyde på 1 meter viser beregningene at magnetfeltet på bakkenivå vil være 

lavere enn utredningsnivået på 0,4 µT uansett avstand til linjen. I planforslaget er det imidlertid 

regulert inn en byggeforbudssone (H370) på 8 meter fra senter mast. Dette for å ivareta forskrift for 

elektriske forsyningsanlegg, og ivaretar også innspill fra Ringeriks- Kraft ved varsel om oppstart.  

Planforslaget har ivaretatt hensyn til både byggeforbudssone for elektriske forsyningsanlegg og 

anbefalinger fra Statens Strålevern angående magnetfelt. 
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4.4.12 Universell utforming 

Krav til universell utforming er sikret i fellesbestemmelsene. En utbygging vil medføre at nye tiltak 

utformes i tråd med krav til universell utforming og vil gi en forbedret situasjon for bl.a. orienterings- 

og bevegelseshemmede.  

4.4.13 Naturmangfold og biologisk mangfold 

Forholdet til kap. II i naturmangfoldsloven 

Naturmangfoldloven inneholder fem sentrale prinsipper som skal legges til grunn ved 

myndighetsutøving etter bl.a. Plan- og Bygningsloven. Prinsippene er beskrevet og vurdert nedenfor. 

 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)  

Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet 

på stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal 

også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den 

samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsatt for. 

 

Vurdering: Planområdet består av to eksisterende boligtomter, og et jordbruksareal, som danner 

utkanten av gården Færden, på ca. 21 daa. Området ligger sentralt i kulturlandskapet i Haugsbygd, 

men er ikke vist som del av et helhetlig naturområde eller kulturlandskap (miljødirektoratets 

naturdatabase). Miljøverndirektoratets naturdatabase viser at det ikke ligger vernede naturverdier i 

eller inntil området. Ut i fra dette mener vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 
 

 
Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabase. I området finnes ingen utvalgte naturtyper, 

verneområder, helhetlige kulturlandskap, kartlagte friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder. 
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§ 9 (føre-var prinsippet)  
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal 

føre-var prinsippet tillegges større vekt. 
 

Vurdering: Det er innen planområdet ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter eller viktig 

biologisk mangfold. Tiltaket har ikke påvirkning på uberørt natur. Ut i fra dette mener vi at det ikke er 

nødvendig å innhente mer kunnskap om naturmangfold i området. Føre-var prinsippet er ivaretatt. 
 

§ 10 (økosystem-tilnærming og samlet belastning)  
Her vurderes hvordan naturmangfoldet påvirkes av tiltaket sett i lys av eksisterende og framtidige 

påvirkninger. 
 

Vurdering: Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at dyrket mark bebygges med boliger 

og tilhørende anlegg. I boligområdet vil det tilrettelegges for rause uteområder/grønnstruktur. 

randsoner vil bli bevart grønne. Den samlede belastningen på kulturlandskapet anes dermed å være 

begrenset. Planforslaget ansees ikke å ha konsekvenser for viktige naturtyper eller arter i 

nærområdet. 

 
§ 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver) 
Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 

Vurdering: Ikke relevant.  
 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt 

i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 

vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 

forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

 
Vurdering: ikke relevant jf. vurderinger ovenfor.  

 

Det vises for øvrig til ROS-analysen kap. 7.2.3. 

4.4.14 Landbruk og skogbruk 

Planforslaget medfører at eksisterende fulldyrket mark på 4,4 daa bebygges med boliger. Den dyrkede 

marka består av et mindre, delvis inneklemt areal, i utkanten de dyrkede arealene på Færden gård.  

Planforslaget berører ikke store sammenhengende arealer med dyrket mark. Området er allerede preget 

av boligbebyggelse mot nordøst, og egner seg således godt for fortetting. Planforslaget berører ikke 

skogbruksarealer. 
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5 ROS analyse 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), jf. vedlegg 4,  for planforslaget som viser hvilke 

konsekvenser planforslaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.  

 

I ROS-analysen kommer det frem at det er tre forhold som ligger i gul risikosone. 

 

Naturgitte forhold 

5. Radon: Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer som dekker store deler av Haugsbygd 

jf. nettkart fra NGU. Det er ikke registrert radon i grunnen her, men dette utelukker ikke at radon kan 

forekomme. 

 

Avbøtende tiltak: I henhold til plan- og bygningslovens § 29-5, skal ethvert bygg oppføres slik at det 

oppfyller krav til helse- og miljø. Dette innebærer at en må forholde seg til teknisk forskrifts 

bestemmelser angående radon ved oppføring av nybygg. (§ 8-33 Forurensninger, punkt 4. Radon): "… 

Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres 

for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader …". Avklaring med 

hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med byggesaksbehandling. 

 

Infrastruktur 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 

risiko for området?  
8. Hendelser på veg: En ulykke på Færdenveien kan redusere framkommeligheten til/fra området.  

Færdenveien har imidlertid adkomst fra Fylkesvei 241 fra to ulike steder, så  sannsylighetenen er liten. 

 

Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? 

18. El. linjer: Planforslaget ivaretar hensyn til magnetisk felt fra høyspentlinje. Beregninger viser at 

bygg på tre etasjer ikke bør plasseres nærmere enn 5,5m fra høyspentlinjen. I planforslaget er forskrift 

for elektrisk forsyningsanlegg ivaretatt, slik at bebyggelsen plasseres med en minsteavstand på 8m fra 

senter av mast. Det vil ikke være magnetisk felt fra høyspentlinjen over 0,4 µT på bakkenivå, like 

under høyspenlinjen. Området påvirkes dermed ikke av magnetfelt fra høyspenlinjen slik planforslaget 

er fremstilt.  

Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? 

26. Adkomst for brannbil: Boligområdet planlegges med en adkomst, denne legges mot Færdenveien. 

Dette kan medføre en viss fare i tilfelle brann i området.   

 

Ulovlig virksomhet 

Hønefoss kan være et terrormål, men planforslaget vil ikke medvirke til å øke denne faren. 
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6 Merknader til oppstartsvarsel og offentlig ettersyn 

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 18.01.2016. Berørte parter ble varslet gjennom brev 

og lokale aviser. Planforlsaget ble lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 25.4.17-12.6.17. Det vises for 

øvrig til vedlegg 2: Oppsummering av merknader ved offentlig ettersyn, og vedlegg 3: Merknader ved 

offentlig ettersyn. 
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7 Oppsummering 

Planforslaget er justert etter offentlig ettersyn, og redusert i areal med hensyn til jordvern, etter 

innsigelse fra Fylkesmannen i Buskerud. Det reviderte planforslaget legger til rette for frittliggende og 

konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, leke- og oppholdsarealer, i et sentralt og 

attraktivt boligområde. Boligene skal være attraktive, tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom 

og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca 10-15 nye boenheter, avhengig av boligtype. 

Planforslaget vil sikre en god fortetting i et allerede etablert boligområde som for en stor del er avsatt 

til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel og regulert til boligformål allerede i 1985.  

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 

på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 

at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 

 

Planforslaget åpner for å bebygge området med både eneboliger, eneboliger i kjede eller rekkehus.  

Dette gir en fleksibilitet i forhold til videre utvikling av boligområdet og tilpasning av løsninger etter 

ønske og behov. Området kan bebygges både med færre romslige eneboliger, eller bebygges noe 

tettere med eneboliger i kjede. Sistnevnte vil gi flere boenheter, noe som er i tråd med prinsipper for 

samordnet areal og transportplanlegging.  

  

Det legges til rette for rause friområder og nærlekeplass innen planområdet. Disse områdene skal ligge 

i deler av planormådet som har gode solforhold, og godt lokalklima.   

Området ligger relativt lavt i forhold til tilliggende områder, og vil i begrenset grad påvirke sol- og 

utsiktsforhold for tilliggende naboer. Planforslaget sikrer et prosjekt som i liten grad dominerer 

nabolaget og som er godt tilpasset det lokale landskapet. 

Det legges til rette for gode og robuste løsninger for adkomst med kryss mot Færdenveien. 

Atkomstveg f_SV1 er en fellesveg for samtlige boliger innenfor BF1, BF2 og BK.  

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via GS-veg og turveger, både til offentlige 

tjenester, til kollektivtransport og til nærliggende grøntarealer og lekeområder.   
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8 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Varsel om oppstart (kopi av varselbrev, varselkart og annonse i samle-pdf) 

Vedlegg 2: Oppsummering og kommentarer til merknader ved offentlig ettersyn 

Vedlegg 3: Merknader ved offentlig ettersyn (samle-pdf for alle merknader) 

Vedlegg 4: ROS-analyse 

Vedlegg 5:  VA-notat 

Vedlegg 6:  Illustrasjonsplan 

 

 

 

 

 



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 417 Detaljregulering for
” Færdentoppen boligområde”

Utarbeidet av COWI AS , 5.10 .17

1 .gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 03.04.2017 , sak 2015/5952
1.gangs behandling i Formannskapet 2 25.04.2017 sak 14/17
Høring og offentlig ettersyn 25.04.2017 – 12. 06 . 2017
2 .gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Formannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtatt av K ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt.
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan - både ordinære og «mindre
endringer».

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense n som er vist på plankartet.
Området reguleres til f ølgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg
- Boligbebyggels e – Frittliggende småhusbebyggelse BF
- Boligbebyggelse – K on sentrert småhusbebyggelse BK
- Lekeplass BLK

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- V eg S V
- Annen veggru nn – tekniske anlegg SVT
- Gang - og sykkelveg S GS

3. Grønnstruktur
- Friområde GF
- Grønnstruktur G

4 . Hensynssone r
- Faresone høyspent H370

5. Bestemmelsesområde



1. Kulturminner: #1

§ 1. Fellesbestemmelser

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan
Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan . Utomhusplanen
skal dokumentere at krav til minste uteo ppholdsareal (MUA), lekeareal , boder,
garasjer/carport og parkering er oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt.

§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet
tilpasset omgivelsene og baser t på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg skal estetisk
tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming.

§ 1.3 Universell utforming
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings - og tilgjengelighetsloven),
teknisk forskrift og gj eldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q - 29/2010 om universell
utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad.

§ 1.4 Støyskjerming
Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at
støyg rensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.

Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer
som tilfredsstiller kravene i T - 1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i
teknisk forskrift / NS8175 klasse C.

Alle rom med støyfølsom bruk skal ha vindu som kan åpnes i fasade med støybelastning
Lden=55 dB eller lavere.

Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på
estetisk kvalitet.

Støy fra bygge - og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i Miljøvern -
departementets retningslinjer for støy.

§ 1.5 Gjerde og hekk
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m.



§ 1.6 Avkjørsler
Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjø rslene skal oppfylle krav gitt av
vegmyndigheten.

§ 1.7 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd.

§ 1.8 Teknisk anlegg
Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann - og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å
oppfør e mindre bygninger for EL og VA - anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann - og
avløpsanlegg.

Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder.

Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann - og avløpsledning.

§1.9 Parkering
Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes
gjeldende parkeringsforskrift.

§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Boenheter

Det kan maksimalt bygges 15 nye boenheter innenfor plangrensen.

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittli ggende småhusbebyggelse, BF 1 - 2

1. Arealbruk (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
I disse områdene er det ti llatt å oppføre ene - og tomannsboliger , med inntil
to målbare plan og tilhørende anlegg.

2. Grad av utnytting (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
Prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 4 0 % inklusiv overflateparkering .

3. Byggehøyder (PBL § 12 - 7, pkt. 1)
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

4. Plassering av bygg
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29 - 4) kan oppføres inntil
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på
naboeiendom.



§ 2. 3 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse , BK

1. Arealbruk (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
I disse områdene er det ti llatt å oppføre tre - og firemannsboliger og kjede - /rekke -
hus, med inntil 2 målbare plan, med tilhørende anlegg. Det tillates også oppføring av
enebolig innenfor B K . Ved oppføring av enebolig skal bestemmelsene for BF 1 legges
til grunn.

2. Grad av utnytting (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
Prosent bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 4 0 % inklusiv overflateparkering .

3. Byggehøyder (PBL § 12 - 7, pkt. 1 )
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter , i forhold til ferdig planert
terrengs gje nnomsnittsnivå rundt bygningen.

4. Plassering av bygg
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29 - 4) kan oppføres inntil
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på
naboeiendom.

§ 2.4 Lekeplass, BLK

BLK skal være felles nærlekeplass for BF 1, BF 2 og BK . Lekeplassen skal o pparbeides i iht.
kommunens mal 4226. Innenfor områd et t illates det opparbeidet tursti.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene
mellom de ulike trafikkformålene.

Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å
sikre minimale terrenginngrep .

§ 3.1 Veg

1 . Felt SV
f_SV1 er felles veg for samtlige boenheter innenfor feltene BF 1 og BK .
o_ S V 2 er eksisterende offentlig veg.

§ 3.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg

Arealene er skråningsareal og grøfteareal , og skal opparbeides og tilplantes der det ikke
kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold.

§ 4 Grønnstruktur



§ 4.1 Friområde , GF 1 - 2
Innenfor områd et tillates det opparbeidet turstier .

§ 4.2 Grønnstruktur , G1 - 2
I nnen o mrådet skal det tilrettelegges for stedegen vegetasjon.

§ 5 Hensynssoner

§ 5.1 Faresone r

1. Høyspenningsanlegg (H370)
I området tillates det ikke oppført bebyggelse. Det er ikke tillatt med høy beplantning i
området (maks 4 meter). Eksisterende høyspentledning gjennom området kan
vedlikeholdes og ombygges.

§ 6 Bestemmelsesområde r

1. Kulturminner:
Det berørte kulturminne , id 229519, som er markert som bestemmelsesområde #1, i
plankartet, kan fjernes uten ytterligere undersøkelse.

§ 7 Rekkefølgebestemmelser

§ 7 .1 Krav til veger, vann - og avløpsledninger

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsledninger skal tekniske
planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.

§ 7 .2 Kr av før brukstillatelse

f_ SV1 skal være opp arbeidet før det gis i gan g settingstillatelse på boliger innenfor
planområdet .

Omlegging av vann - og avløpsledning skal gjennomføres før det gis igangsettingstil l atelse på
boliger innenfor planområdet

Lekeplass, BLK, skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de respektive boligområdene.

§ 7.4 Krav om utbyggingsavtale

Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og
utbygger foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene .
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Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslag for 
Færdentoppen 
 
Vi viser til brev av 8. september 2017 med anmodning om Fylkesmannen kan trekke 
innsigelsen til planforslaget for Færdentoppen etter endringer i planen. 
 
Vi har i brev av 12. juni 2017 fremmet innsigelse til planforslaget for manglende ivaretakelse 
av nasjonale jordverninteresser. Vi fremmet innsigelse til den delen av planen som omfattet 
omdisponering av dyrka mark som ikke var i tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Det går frem av oversendelsen at boligområdet er foreslått redusert i størrelse slik at et 
område på ca 1,3 daa av dagens jordet blir sikret for videre matproduksjon. Videre er det 
foreslått grønnstruktur i overgangen mellom det foreslåtte boligfeltet og den dyrka marka. 
Boligfeltet vil nå få en avslutning der hvor dagens jorde har en innsnevring. 
 
Den skisserte løsningen resulterer i at det fortsatt er ca 1 daa av den dyrka marka som vil bli 
omdisponert til boligformål som ikke er i tråd med kommuneplanen. Etter en samlet 
vurdering finner likevel Fylkesmannen grunn til å trekke innsigelsen til planforslaget forutsatt 
at ovennevnte løsning blir innarbeidet i den endelige planen. 
 
Fylkesmannen vil fortsatt anbefale at den delen av planen som ikke er i tråd med gjeldende 
kommuneplan blir sikret for videre matproduksjon, jf. nasjonale jordvernføringer. Vi legger 
også vekt på at det ikke er foreslått endring i arealdisponeringen i forslag til ny arealdel som 
lå ute til høring i sommer. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
avdelingsdirektør 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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VURDERING AV UTTALELSER VED
HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAG

PlanID: 0605_ 417

Detaljregulering for Færdentoppen boligområde

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 12.6.17

20.9.17
2 Buskerud fylkeskommune 10.5 .17
3 Statens vegvesen, region sør 29.5.17
4 Ringerike kommune 12.5.17 &

12.6.17
5 Ringerikskraft 12.6
6 Høyt og lavt 26.6.17
7 Else Modalen 9.6.17

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentarer

Rådmannens
kommentar

1 . Fylkesmannen i Buskerud
(FMB) Brev datert 12.6.17

Fylkesmannen har innsigelse til forslag
om omdisponering av dyrka mark for det
området som i gjeldende kommuneplan
er avsatt til LNF - område. Dette omfatter
ca. 2.8 daa med fulldyrka mark. Ber
kommunen om å ta dette arealet ut av
planen, eventuelt at arealformålet endres
til område for jordbruk i
detaljreguleringen. FMB imøteser
nærmere kontakt med Ringerike
kommune om det videre arbeidet med
detaljreguleringen for Færdentoppen.

Når det gjelder øvrige forhold har FMB
ingen s pesielle merknader. Bemerker at
det vil bli behov for å flytte lekeplassen
for å imøtekomme innsigelsen og at det
er viktig at den får en sentral plassering.

Brev datert 20.9.1 7

Viser til brev av 8. september 2017 med
anmodning om Fylkesmannen kan trekke
innsigelsen til planforslaget etter
endringer i planen. Den skisserte
løsningen resulterer i at det fortsatt er

Revidert og justert
planforslag ble utarbeidet i
samråd med komm unen og
oversendt Fylkesmannen den
13.9.17, Innsigelsen ble
trukket i brev av 20.9.17,
forutsatt av at det revidert
løsning ble innarbeidet i
planen. Dette tas til følge.

Etter møte med
forslagsstiller har
planområdet blitt
endret. 1,3 daa
dyrka mark er tatt
ut av planområdet
og det er anlagt
grønnstruktur mot
jordet. Dette har
resultert i at
Fylkesmannen har
trukket sin
innsigelse.
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ca . 1 daa av den dyrka marka som vil bli
omdisponert til boligformål som ikke er i
tråd med kommuneplanen. Etter en
samlet vurdering finner like vel
Fylkesmannen grunn til å trekke
innsigelsen til planforslaget forutsatt at
ovennevnte løsning blir innarbeidet i den
endelige planen.

Fylkesmannen vil fortsatt anbefale at den
delen av planen so m ikke er i tråd med
gjeldende kommuneplan blir sikret for
videre matproduksjon, jf. nasjona le
jordvernføringer. FMB legger også vekt
på at det ikke er foreslått endring i
arealdisponeringen i forslag til ny
arealdel som lå ute til høring i sommer.

2 . Buskerud Fylkeskommune (BFK)

Under maskinell søkesjakting i dyrka
mark ble det avdekket et botsenings -
/aktivitetsområde bestående av 2
kokegroper og et dyrkningslag.

BFK finner etter en samlet vurdering at
reguleringsplanen kan godkjennes uten
vilkår for ytterligere arkeologisk
undersøkelse av kokegroper og
dyrkningslag, id 22951 9, før tiltak iht.
planen realiseres. Tilstrekkelig dok. er
allerede gjennomført ifm reg. av BFK.
Kulturminnet, id 229519, skal merkes i
plankartet som Bestemmelsesområde .

Følgende tekst skal tas inn i planens
fellesbestemmelser: "Det berørte
kulturminne r, id 229519, som er markert
som bestemmelsesområde #1, i
plankartet, kan fjernes uten ytterligere
undersøkelse."

Tas til følge. Kulturminnet, id
229519 er merket i plankartet
som Bestemmelsesområde og
følgende tekst er inn i planens
fellesbestemmelser: " Det
berørte kulturminner, id
229519, som er markert som
bestemmelsesområde #1, i
plankarte t, kan fjernes uten
ytterligere undersøkelse."

Uttalelsen er godt
nok kommentert av
forslagsstiller.

3 . Statens vegvesen region sør (SVV)

Statens vegvesen anbefaler at antall
boenheter konkretiseres i regulerings -
best emmelsene. SVV forutsetter at det
ikke bygges mer enn 15 boenheter, og
har ingen ytterligere kommentarer.

Det er med revidert
planforslag ikke areal til
utbygging av mer enn 15
boenheter.

Tas til orientering

4 . Ringerike kommune 1. Landbrukskontoret :
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1. Landbrukskontoret :

Landbruksverdier og j ordvern: M ener at
nærmere 6,5 daa fulldyrka mark vil bli
omdisponert som følge av planen.
Arealene er en del av en stor teig
fulldyrka mark på til sammen 157,7 daa,
og at arealene er fullt ut drivverdige selv
om de er en del av en smalere «tarm».

Burde se ttes av en b red buffersone mot
dyrka mark. Deler av boligbebyggelsen i
sør ligger på dyrkbar mark. I jordloven er
det forbud mot omdisponering av både
dyrka og dyrkbar mark.

Viser til Fylkesmannens uttalelse til
varsel om oppstart i februar 2017, hvor
FMB var negativ til å benytte dyrka mark
til boligformål. Viser til brev fra
Kommunal - og moderniserings dep t.
(KMD) 7.4.2017 – vedtak om ikke å
godkjenne boligfelt i Krakstadmarka med
begrunnelse at den aktuelle
kommunedelplanen ville ført til
omdisponering a v dyrka mark.
Kommunen har stor tomtereserve og et
betydelig fortettingspotensial i Hønefoss
by. Det er en nasjonal målsetning om å
redusere omdisponeringen av dyrka
mark, og nylig ble målsetningen skjerpet.

Naturverdier: Det finnes mange kjente
forekoms ter av den prioriterte arten
Dragehode i nærliggende områder rundt
hele planområdet. Selv om det ikke er
registrert individer i umiddelbar nærhet
eller innenfor planavgrensningen bør det
gjøres oppmerksom på dette.

Kommuneoverlegen :

Foreslåtte regulerte om råde for boliger
anses for å ha en gunstig beliggenhet i
forhold til kort gangavstand til skole,
idrett og lekeplasser. Trygge skoleveier
og universell utforming er en
forutsetning.

Byggesakskontoret:

M ener planbestemmelsene bør være
t ydeligere når det gj elder krav om
tilknytning til offentlig vann - og avløp.
Følgende fo rmulering foreslås under
under Fellesbestemmelsene:

Viser til uttalelse til
Fylkesmannen (over).

Når det gjelder naturverdier
har man i denne saken
forhold seg til registreringer i
selve planområdet, noe som
er vanlig i denne typen
plansaker.

Kommuneoverlegen :

Ta til orientering.

Byggesakskontoret:

Foreslått fellesbestemmelse
knyttet til vann - og avløp tas
inn.

Viser til uttalelse til
Fylkesmannen.

3,4 daa er allerede
regulert til
b oligformål i
gjeldende plan. I
tillegg er 1, 3 daa
tatt ut av planen for
å imøtekomme
innsigelsen fra
Fylkesmannen .

Dette er utenfor
planområdet.

Dette er positivt for
planen.

Bestemmelse blir
tatt inn.
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«Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig
vann - og avløpsledning».

5. Ringerikskraft (RIK)

RIK viser til sitt nett i og omkring
planomr ådet og viser til forskrift for
elektriske forsyningsanlegg . Den
horisontale avstanden fra ytterste fase på
høyspentlinjen til nærmeste punkt på
b ygninger må være større enn 6,0 meter.
Likeledes er den minste horisontale
a vstanden fra høyspentkabel til nærmeste
punkt på bygning 2,0 meter. RIK ønsker
å bli informert i den videre planfasen.
Dette for å kunne planlegge evt.
endringer/flyttinger/ ombygg inger av
eksisterende og nye anlegg samtidig med
utbyggingen av planområdet.

Tas til orientering. Tiltaket er
allerede tilpasset kravene.

Uttalelsen er godt
nok kommentert av
forslagsstiller.

6. Hadeland og Ringerike
avfallsselskap

Tilgjengelighet: Det vises til diverse krav
til utforming og tilretteleggi ng av vei og
snuplass, herunder min. 3 m bredde, og
snuplass tilrettelagt for 9,5m lang bil.

Nedgravde - og delvis nedgravde
avfallsløsninger: Viser til at slike anlegg
kan være et godt alternativ ved
bebyggelse på 10 - 15 husstander.
Planlegging og etableri ng av slike anlegg
beskrives. Avslutter med at det må
planlegges og tilrettelegges slik at HRAs
oppgave kan gjøres på en sikker og
forsvarlig måte.

Tas til orientering. Tiltaket er
utformet og tilrettelagt når det
gjelder adkomst og snuplass
mm.

Innspill for avfallsløsning tas
til orientering.

Uttalelsen er godt
nok kommentert av
forslagsstiller.

7. Høyt og lavt

Ber om innsyn i saken.

Tas til orientering.

8. Else Modalen

Viser til brev av 12.2.16, og står fast ved
dette. Fremmer forslag om at
bebyggelsen skal legges andre steder på
eiendommen enn jord bruksareal. Tar
gjerne et møte med kommunen om dette.
Skiløypa "Færdenrunden" blir berørt av
planlagt bebyggelse slik den er foreslått.

Tas til orientering.
Planforslaget er i tråd med
gjeldende planer, og vil for
eksisterende boliger i
hovedsak være e n
videreføring av gjeldende
situasjon. Skiløypa
planlegges flyttet ifm. tiltaket.

Planforslaget er
justert. Se
kommentar til
Fylkesamannens
innsigelse .
Skiløypa får ny
trassé.
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Vår dato: 20.09.2017
Vår referanse: 2016/392
Arkivnr.: 421.4
Deres referanse: 15/5952-39
Saksbehandler: Brede Kihle
Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Fylkesmannen trekker innsigelsen til planforslag for
Færdentoppen

Vi viser til brev av 8. september 2017 med anmodning om Fylkesmannen kan trekke
innsigelsen til planforslaget for Færdentoppen etter endringer i planen.

Vi har i brev av 12. juni 2017 fremmet innsigelse til planforslaget for manglende ivaretakelse
av nasjonale jordverninteresser. Vi fremmet innsigelse til den delen av planen som omfattet
omdisponering av dyrka mark som ikke var i tråd med gjeldende kommuneplan.

Det går frem av oversendelsen at boligområdet er foreslått redusert i størrelse slik at et
område på ca 1,3 daa av dagens jordet blir sikret for videre matproduksjon. Videre er det
foreslått grønnstruktur i overgangen mellom det foreslåtte boligfeltet og den dyrka marka.
Boligfeltet vil nå få en avslutning der hvor dagens jorde har en innsnevring.

Den skisserte løsningen resulterer i at det fortsatt er ca 1 daa av den dyrka marka som vil bli
omdisponert til boligformål som ikke er i tråd med kommuneplanen. Etter en samlet
vurdering finner likevel Fylkesmannen grunn til å trekke innsigelsen til planforslaget forutsatt
at ovennevnte løsning blir innarbeidet i den endelige planen.

Fylkesmannen vil fortsatt anbefale at den delen av planen som ikke er i tråd med gjeldende
kommuneplan blir sikret for videre matproduksjon, jf. nasjonale jordvernføringer. Vi legger
også vekt på at det ikke er foreslått endring i arealdisponeringen i forslag til ny arealdel som
lå ute til høring i sommer.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
avdelingsdirektør

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Vår dato: 12.06.2017
Vår referanse: 2016/392
Arkivnr.: 421.4
Deres referanse: 15277/17
Saksbehandler: Brede Kihle
Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Fylkesmannen har innsigelse til forslag til
detaljregulering for Færdentoppen

Ringerike kommune har sendt over et forslag til detaljregulering for Færdentoppen ved
Haugsbygd hvor det er foreslått oppføring av 15 nye boenheter. Fylkesmannen viser til
nasjonale føringer for jordvern og fremmer innsigelse til den delen av planen som
omfatter omdisponering av dyrka mark som ikke er i tråd med gjeldende kommune-
plan. Vi imøteser nærmere kontakt med Ringerike kommune om det videre arbeidet
med detaljreguleringen.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 28. april 2017 med forslag til detaljregulering for Færden boligområde ved
Haugsbygd.

Forslag til detaljregulering legger til rette for bygging av 10-15 boenheter fordelt på
frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende infrastruktur og lekeareal.
Kjøreadkomst til området er lagt til Færdenveien.

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til byggeområde for bolig, friområde og LNF-
område. Deler av det aktuelle området omfattes av en gammel reguleringsplan fra 1985 hvor
det er regulert for 7 boligtomter som er plassert langs Færdenveien og på deler av dagen jorde
møt øst. Boligområdet er avgrenset av en ny vei som går fra Færdenveien og frem til en gang-
og sykkelvei i nord. Det er kun én bolig som er oppført i området i dag som ligger langs
Færdenveien. Dagens jorde er ikke tatt i bruk til boligbygging.

Fylkesmannens kommentarer

Fylkesmannen har i brev av 17. februar 2016 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av
reguleringsplanarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til støy, barn og unge, klima og energi,
naturmangfold, jordvern, landskap og universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd
med nasjonale føringer.

Vi vektla spesielt forholdet til nasjonale føringer knyttet til jordvern siden store deler av
planområdet består av et jorde hvor det dyrkes korn. På bakgrunn av at deler av disse arealene
er avsatt til LNF-område i gjeldende kommuneplan, frarådet vi forslag om omdisponering av
den dyrka marka til boligbebyggelse i dette området.
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Det går frem av oversendelsen at det er ca 14 daa som er regulert til boligformål i gjeldende
reguleringsplan og at det er ca 3,4 daa fra dagens jorde som er omdisponert til boligformål.
Resterende 7 daa i planforslaget er avsatt til LNF-område i kommuneplanen hvorav 2,8 daa er
fulldyrket areal.

Fylkesmannen vil også vise til forslag til kommuneplanens arealdel for Ringerike som i disse
dager ligger ute til høring. Her er kommunens arealdisponering foreslått for neste 12-års
periode. For dette området er den gjeldende arealdisponeringen foreslått videreført, det er
altså ikke åpnet opp for den utviklingen som planforslaget for Færedentoppen legger opp til.
Planforslaget er derfor ikke i tråd med gjeldende arealdel eller forslag til ny arealdel.

Selv om arealet som foreslås omdisponert er lite, underkant av 3 daa, mener vi det er uheldig
med en bit-for-bit utbygging hvor jordene gradvis blir bygd ned til ulike formål. Dette
forringer kvaliteten på restarealene som igjen påføres et press for utbygging.
Utviklingsretning og spørsmål om omdisponering av dyrka mark bør tas i forbindelse med
rullering av arealdelen hvor hele kommunen blir vurdert under ett.

Stortinget vedtok en nasjonal jordvernstrategi i desember 2015 som sier at årlig nasjonal
omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 4000 dekar innen 2020. Det er en
innstramming av tidligere nasjonal målsetting om at omdisponeringen ikke skulle overstige
6000 dekar, jf. Meld. St. nr. 9 (2011-2012) « Velkommen til bords ». Vi viser også til brevet fra
Landbruks- og matdepartementet av 8. mars 2016 hvor det vises til jordvernstrategien. Her
går det frem at målet skal nås gradvis innen 2020 og at kommunen som plan- og
bygningsmyndighet har en viktig rolle med å følge opp dette.

Vi viser også til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014, hvor det er mål om at planlegging av arealbruk
og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomiske effektiv ressursutnyttelse, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og
fremme helse, miljø og livskvalitet. Videre skal utbyggingsmønster og transportsystem
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. En viktig føring her er at planleggingen skal
ta hensyn til overordnet grøntstruktur, forsvarlig overvannshåndtering, viktig naturmangfold,
god matjord , kulturhistoriske verdier og estetiske kvaliteter, jf. pkt. 4.7.

Av ovennevnte nasjonale føringer fremmer Fylkesmannen innsigelse til den foreslåtte
arealdisponeringen som ikke er i tråd med overordna plan og som omfatter omdisponering
av dyrka mark.

Når det gjelder øvrige forhold har vi ingen spesielle merknader til planforslaget ut fra de
interesseområdene vi er satt til å ivareta. Vi vil likevel kommentere at det vil bli behov for å
flytte lekeplassen for å imøtekomme innsigelsen og at det er viktig at den får en sentral
plassering for å imøtekomme barn og unges interesser i forbindelse med utviklingen av
området.

Innsigelse og anbefalinger

Fylkesmannen har innsigelse til forslag om omdisponering av dyrka mark for det området
som i gjeldende kommuneplan er avsatt til LNF-område. I følge saken omfatter dette ca 2.8
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daa med fulldyrka mark. Vi ber kommunen om å ta dette arealet ut av planen, eventuelt at
arealformålet endres til område for jordbruk i detaljreguleringen.

Vi imøteser nærmere kontakt med Ringerike kommune om det videre arbeidet med
detaljreguleringen for Færdentoppen.

Med hilsen

Eli Kristin Nordsiden
fung. avdelingsdirektør

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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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

Færden Boligområde - Ringerike kommune - detaljregulering -
foreløpig uttalelse - forespørsel om utsatt frist

Det vises til detaljert reguleringsplan for Færden boligområde i Ringerike kommune som er lagt ut på
offentlig ettersyn med høringsfrist 12.06.2017.

Ber om utvidet høringsfrist gjeldene kulturminnehensyn
Vi viser til kulturminnelovens §9, 2. ledd som gir fylkeskommunen utvidet høringsfrist på inntil 4 mnd
for å kunne avklare om og på hvilken måte et planforslag rører ved automatisk fredete kulturminner.
Høringsfristen må av denne grunn utvides til 28.08.2016. Vi må ha tilbakemelding på at utvidet frist er
akseptert innen 01.06.2016. Fylkeskommunen vil ha anledning til å søke Riksantikvaren om utsatt
høringsfrist dersom kommunen ikke aksepterer dette. Det er da opp til Riksantikvaren å avgjøre om
fylkeskommunen får utsatt høringsfrist eller ikke.

Automatisk fredete kulturminner
Vi uttalte oss til varsel om oppstart, i brev av 19.02.2016. Vi uttalte da at vi må gjøre en
kulturminneregistrering før vi kan uttale oss til et planforslag i dette området. Kulturminneregistrering
er enda ikke gjennomført, men det er gjort avtale om dette med grunneier. Kulturminneregistreringen
er planlagt gjennomført i uke 20. Dersom det ikke gjøres funn av automatisk fredete kulturminner i
planområdet forventer vi å kunne gi vår høringsuttalelse tett opp til opprinnelige satte høringsfrist.
Dersom det gjøres funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet vil dette kreve ytterligere
saksbehandling og utsatt høringsfrist. Vi ber derfor Ringerike kommune om utsatt høringsfrist i saken.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Ringerike kommune
Att: Ken Ove Heiberg
Pb 123 sentrum
3502 Hønefoss

Vår dato: 10.05.2017 Vår referanse: 2017/13544 - 2 Vår saksbehandler:
Deres dato: 28.04.2017 Deres referanse: 15/5952-21 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Vår saksþehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

Færden Boligområde - Ringerike kommune - detaljreguler¡ ng -

offentlig ettersyn - tillatelse til inngrep ¡ automatisk fredete
kulturminner i medhold av kulturminneloven 5 I fjerde ledd

I henhold til Plan- og bygningsloven 5 12-10 har Buskerud fylkeskommune mottatt ovennevnte
reguleringsplan til offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 12.06.2OL7. Fylkeskommunen har
fått uttsatt høringsfrist til 28.08.201.7 for â avklare forholdet til kulturminner.

KORT OM PLANFORSLAGET

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for at det kan bygges om lag 15 boenheter.
Foreslåtte reguleringsformål er boliger, lek, samferdsel, teknisk infrastruktur og grønnstruktur.

lnne i planområdet er det registrert en lokalitet med automatisk fredete kulturminner (1D229519).

Dette er et bosetning-/aktivitetsområde bestående av to kokegroper og dyrkningslag.

I hht. kulturminneloven 5 8 fjerde ledd skal det, iforbindelse med behandlingen av
reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete
kulturminner som blir berørt av planen. Buskerud fylkeskommune er rette myndighet til ä avgløre
dispensasjonsspørsmålet i denne saken, i hht. Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av
24.3.2O1I. Utvidet og forlenget i brev fra Klima- og miljødepartementet av 7.4.2Ot5 og videreført
fra I.7.2OL6.

AUTOMATISK FREDETE KU LTURM IN N ER

Under maskinell sØkesjakting i dyrka mark ble det avdekket et bosetning-/aktivitetsområde
bestående av to kokegroper og et dyrkningslag. Anleggene er snittet og fotodokumentert i plan og
profil. De er også tegnet i profil. Det er tatt ut trekullsprøver for datering fra kokegropene og
dyrkningslaget. Sjaktene og anleggsporene er innmålt med CPOS.

FYLKESKOMMUNENS MERKN ADER
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Besøksadresse:

Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
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Bankkonto
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Foretaksregisteret
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Buskerid fylkeskommune finner etter en samlet vurdering at reguleringsplan for Færden

boligområde kan godkjennes uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse av kokegroper

og dyrkningslag, id 2295t9, før tiltak iht. planen realiseres. Tilstrekkelig dokumentasjon er
allerede gjennomført í forbindelse med registrering utført av Buskerud folkeskommune.
Kulturminnet, ¡d 22951 9, skal merkes i plankartet som Bestemmelsesområde og gis nr. #1 , eller

slik markering som planlegger finner hensiktsmessig.

FØlgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens Fellesbestemmelser:
<Det berørte kulturminnet, id 2295t9, som er markert som Bestemmelsesområde #1 / slik

markering som planlegger finner hensiktsmessig) i plankartet kan fjernes uten ytterligere

arkeologisk undersøkelse.>

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte

tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Vedlegg:
1 Færden Boligområde - arkeologisk rapport

Kopitil:
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Færden boligområde

RAPPORT FRA ARKEOLOGI SK REGI STRERI N G

Saksnarm: Færden boligområde

Saksnummer: t6lt81
Prosjektnummer: t70029

Kommune: Ringerike

Gårdsnavn Færden

Gnr.lBnr t37ll
Tiltakshaver: Henrik Færden Petersen

Adresse:
Resistrerine utført. 15.05 - 23.05.2017 Ved: Arild L. Teigen og Ania S. Melvær
Rapport ferdiestilt: Yären2077 Ved: Arild L. Teisen
Metode: n Overfl ateregistrering

X Sjakting
n Prøvestikk
n Annet

Kulturminner: Type: Askeladden id:
Nyregistrerte automatisk fredete
kultunninner i planområdet:

Aktivitetsområde id229sr9

Tidligere kj ente automatisk fredete
kulturminner i planområdet:

Kongeveien id69852

Nyregistrerte ilke fredste kultr¡nninner i
planområdet:

Tidligere kjørte ilfte fredete kulturmirmer i
planområdet:

Faglige
konklusjoner:

Det ble under den arkeologiske registreringen påvist 1 automatisk fredet
lokalitet i konflikt med planen. Denne ble gravd ut og dokumentert som
del av forenkla dispensasjonsbehandling.

Sakstlrye: X Reguleringsplan E Kommunedelplan E Mindre privat tiltak
n Større privat tiltak n Landbruksvei n Nydyrking

Forsidebilde: Arbeidsbilde, retning vest. Arkeolog Anja renser opp A1 - kokegrop. Foto Arild L. Teigen
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Færden boligområde
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Figur 1: Oversikt over plasseringen til planområdet
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Færden boligområde

B akgru n n for u n de rcø kel sen
Bakgrunnen for undersøkelsen er søknad om dispensasjon fra kommuneplan for etablering av

boligområde ved Færden gård, Gnr. L37/L m.fl., i Ringerike kommune. Tiltakshaver er Henrik

Færden Petersen. Planforslaget vil legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse, leke- og

oppholdsa rea ler, samt interne trafikka rea ler.

I nærheten finnes flere registrerte kulturminner, derav flere gravfelt og ikke minst kongeveien (id

69852) som går Wers over planområdet.

På grunn av områdets topografi og nærheten til automatisk freda kulturminner krevde Buskerud

flilkeskommune arkeologisk registrering av planområdet, i form av søkesjakting. Hensikten var å

undersøke om reguleringsplanen kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner som ikke

er synlig i markoverflata

\

I

t

\
t

I
I

h

l\

tI
F

Figur 2: Planområde. Kartdata hentet fra COWI - rådgivende ingeniprer
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Færden boligområde

Sammendrag

I perioden 15. mai til 23. mai 2OL7 utførte Buskerud fylkeskommune søkesjakting ved Færden i

Ringerike kommune. Registreringen ble foretatt iforbindelse med etablering av boligområde ved
Færden gård. Planområdet ligger i nordøstre del av g.nr L37 /L, og strekker seg noe s6rover gjennom
L37/62, L37/64 ogt37/63. Registreringsmetoden var maskinell sjakting, og kun nordre del ble
prioritert i undesøkelsen.

lnnenfor et areal på ca. 20 mål (egen omtrentlig beregning) ble det åpnet 1 3 sjakter. Under
sjaktingen ble det påvist automatisk fredete kulturminner i form av 3 anleggsspor - derav 2

kokegroper. I tillegg ble det avdekket et eldre kulturlag/åkerlag. Disse ble dokumentert og utgravd
som del av forenkla dispenasjonsbehandling.

Kokegroper er vanlig forekommende ijordbruksområdene i Buskerud og ellers i Skandinavia. De

tolkes ofte som spor etter aktivitet i tilknytning til gårdsbosett¡ng og seremonier - anlagt i

randsonen til forhistoriske gårdstun og gravfelt. Kokegroper var i bruk, fra bronsealder til tidlig
middelalder, men det finnes også eldre og yngre eksempler.

Sjaktene og anleggsporene ble innmålt med CPOS. Funnene regnes som én arkeologisk lokalitet
som har fått id 2295L9 i Riksantikvaren kulturminnedatabase Askeladden.

Figur 3: Kokegrop - Al (foran) og dyrkningslag - A3 (bak), retning nordvest. Foto: Arild L. Teigen
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Områdebeskrivelse

Planområdet ved Færden gård, ligger i Haugsbygd omtrent 4 km øst for Hønefoss - 5 km nord for
Steinsfjorden og 8 km sørvest for Jevnaker, E16 og Randsfjorden. Bygda er kjent for sitt bølgende

landskap og den ligger relativt hØyt i landskapet. Haugsbygd består i dag for det meste av

landbrukseiendommer og moderne eneboligbebyggelse. I de senere årene har området vært et av

de best attraktive byggeområdene i Ringerike kommune. Bygda må også i tidligere tider ha vært

betydningsfull, noe som Sætrangfunnet og Gjermundbufunnene vitner om.

Gårdshistorie
Gårdsnavnene kan fortelle oss mye om eldre tider. Enkelte navn kan knyttes opp til bestemte

tidsrom, og kan dermed være med på å tidfeste når gården ble oppført. Navnene kan også noen

ganger fortelle oss om ulike karakteristiske trekk ved naturen i nærmiljøet som i dag kan være tapt.
Gårdcnavnpne kan dessuten gi ínfõrmasjon om hvilkèn aklivitèt som har vært oå eården i

for eksempel om det har vært en mølle eller smie der.

re

lforbindelse med oppdateringen av matrikkelen iår 1 887, ble det satt ned en kommisjon som skulle

undersøke opphavet til gårdsnavnene. Resultatet fra undersøkelsen ble publisert ¡ 1898 av Oluf
Rygh i "Norske Gaardsnavne".

Under fiølger et utdrag fra dette verket.

137. Færden. Udt. fæ:2fen. - a Ferõini DN. lll 172. 1338 a Færdini DN. ll 245. 1348 Førdhen NRJ. lV 147,

1 528. [Ferden NRJ. tV 314, 1 528]. Ferdenn St. 1 72 b. 1 578. !604. L/L.1 617. Ferden 1 657. L723.

Forskjelligt fra Feren i V. Slidre GN. 69, der tidligere feilagtig skreves Færden (Bd. lV, 2 S. 2L9). Paa

Mandsnavnet Farôi, der af Lind Dopnamn S. 265 formodes at foreligge i et par Gaardnavne, tør ikke

tænkes, da første Led i vin-Navne aldrig synes at være et Personnavn (lndl. S. 87). Derimod kunde
*Farôvin nok tænkes at indeholde fard f. eller farde m. (isl. farôi) "tynd Skimmel paa Vædske", idet der

(efter Provst Færden) er Myrsig paa Gaarden. Til denne Grundform vilde svare Farden NRJ. lV 82, t528 i

Hurum. Rimeligere synes det mig dog at antage et *Ferôvin, opstaaet af *Førõ- vin, til ford m. "Vei over

en Sump". Herom skriver Provst Færden: "Tydningen af Færden som "Vei over en Sump" er meget

sandsynlig. Før den nuværende Hadelandsvei blev anlagt, gik nemlig ikke blot Kirkeveien fra den øvre Del

af Haugsbygden, men ogsaa Færdesveien ned til Hovedveien og Byveien over Færden Gaard. Men nu

benyttes den blot som Kirkevei, og kun om Vinteren, da et Stykke af den gaar over meget sumpig

Kulturminner i nærområdet
Det er forholdsvis mange registrerte automatisk freda kulturminner i nærområdet, særlig lengre

vest. Flere av disse er ligger innenfor én kilometer radius fra planområdet. Tett opp til planområdet,

ca. 1 00 lengre nord, ligger et lite gravfelt (¡d 23048) bestående av t gravrÓys, 4 gravhauger og ett
løsfunn av en steinøks. Øst for dette gravfeltet går kongeveien (id 69852) i nordlsør-Eående retning.

Her går kongeveien videre gjennom planområdets vestre del, før det svinger brått mot øst og

skjærer planområde isøndre del. Herifra går den videre mot de kjente Gjermundbufunnene.
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Figur 4: Automatisk fredete kulturminner i nærområde, legg også merke til Færden gård nederst i venstre hj6rnet og
Gjermbufunnene ligger til h6yre i bilde.

Strategi og metode
På denne undersøkelsen ble maskinell prøvesjakting benyttet som reg¡streringsmetode. Dette er
den vanligste metoden arkeologene bruker i dyrket mark. Maskinell sjakting er egnet til å gjenfinne
graver, jordbruksspor, bosetningsspor og annet som ikke er synlig i markoverflaten. Metoden går
ut på at man fjerner matjorden med gravemaskin med brei skuffe og flatt skjær. Deretter blir
sjaktene fortløpende renset for lausmasser med krafse og graveskje hvor dette er nØdvendig. På

denne undersøkelsen var bredden på sjaktene ca. 3 meter, og lengdene varierer mellom 3 og 58
meter.

Gravfelt Lo tgravrOys,4 gravhauger og 1 løsfunn av steinøks
Gravfelt Sauehamna 2 gravhauger

Gravfelt Brynhaugen 6 gravhauger

Gravfelt Gjermbu 2 gravhauger
Gravminne Kistehaugen t gravrøys
Veganlegg Lo Kongeveien
Gravminne Lo 1 gravhaug

Gravminne Nordigarden 1 gravhaug

Gravminne Gjermbu 1 gravhaug
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Forholdene lå godt til rette for sjakting. Med unntak av noen småbyger de to første dagene var

været upåklagelig. lnnenfor et planområde på ca. 20 mål (egen omtrentlig beregning) ble det åpna

13 sjakter. Disse ble anlagt på en hensiktsmessig måte i forhold til terreng og tiltak. Berg og andre

forstyrrelser i undergrunn gjorde at visse tiltak måtte tas. Sjaktenes lengde, orientering og avstand

mellom sjaktene varierer deretter. Søndre del av planområdet ble ikke søkesjaktet grunnet

moderne forstyrrelser og kupert terreng i søndre del av planområde gjorde at dette område ble

nedprioritert.

De to kokegropene og et dyrkningslag ble dokumentert og utgravd som del av forenkla

dispensasjonsbehandling. Det ble tatt trekullprøver for radiologísk datering fra kokegropene og

dyrkningslaget.

Alle faser av undersøkelsen ble fotodokumentert. Et uWalg av fotoene som ble tatt under

registreringen er med i rapporten. lnnmåling av sjaktene, kokegropene og dyrkningslaget er gjort
ns. runn er:

(UTM). lnnmålingene er kartfesta og kartutsnitt er ¡ntegrert i rapporten

Deltakere og t¡ dsrom

Undersøkelsen ble utført av arkeolog Arild L. Teigen i perioden 15. mai til 23. mai 2017, mens

arkeolog Anja S. Melvær ble med på dokumenteringen den 18. og23. mai. Gravemaskinfører under

hele perioden var tiltakshaver Henrik Færden Petersen. lnkludert for- og etterarbeid tok
undersøkelsen 86,5 t¡mer.

Den 23. mai fikk viet besøk av skoleelev Per lngar Tollehaug fra Vestfossen ungdomsskole. Han var

med i forbindelse med jobbskyggedag der han fikk være med på en frivillig utflukt sammen med

saksbehandler/arkeolog lnger Karberg fra Buskerud fylkeskommune. Det ble gitt formidling fra

arkeologene, samt utfØrt hjelp til dokumentering i en hektisk sluttfase.

Figur 5: F.v.: Skoleelev Per lngar Tollehaug, arkeolog Arild L. Teigen og arkeolog Anja S. Melvær. Foto: lnger Karlberg
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Registrer¡ ngens forløp og resultater

Figur 6: Planområde

Terrenget
Planområdet strekker seg ca. 220 meter fra nord til sør, og kan deles inn i to deler; en nordre og en
søndre del. Langs plangrensen iøstre delgår Færdenveien. Denne skiller boligområdet ¡ øst, mens
en gang- og sykkelvei skiller resten av boligområdet i nordøst og nordre del. I nordvest og sørvest
domineres landskapet av dyrket mark, med god utsikt mot Hønefoss.

I den søndre delen av planområde er terrenget kupert, og ligger på en høyde med bratt skråning
ned mot vest. Området har god utsikt, og er dominert av to eneboliger som er plassert på områdets
høyeste punkt. Bredden på planområde er på ca. 40 m (øst/vest) i gjennomsnitt. Det ble ikke
prioritert å foreta noen undersøkelser i den søndre delen (se Figur 71.

¡
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)
I

8 --¡

a

! t<otegrcn
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t=
60 01530
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FigurT: Eiendommene sør i planområdet, retning sørsüøst. Eneboligene er plassert på områdets høyeste punkt, med
god -utsikt mot Færden gård og H6nefoss. Foto: Arild L. Teigen

I den nordlige delen er plan de ca. 1 80 m s¡tt Her res om et
av dyrket mark, og terrenget er t¡lnærmet flatt i nordøstre del. Lengre mot vest, heller terrenget i

en svak helning mot sørvest, men har en liten stigning mot vest før det skråner igjen nedover. Langs

den nordre delen består terrenget av kortvokste løvtrær hvor det går en sti i vest/øst-retning.

Denne blir benyttet t¡l skiløype på vinterstid. Over her går det også en strømledning, og det ble ikke

prioritert å foreta noen undersØkelser her. Den arkeologiske registeringen ble kun gjort på dyrket

mark iden nordlige delen av planområde.

Figur 8: Åker nordøst i planområdet, retning sørvest. Terrenget har en slak helning mot vest og sørvest. Færden gård

skimtes øverst til venstre i bilde. Under matjorda ca. midt i bilde ligger vår lokalitet. Foto: Arild L, Teigen
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Figur 9: Nordvestre del av planområdet, retning sørøst. Terrenget går i et lite søkk hvor gravemaskinen står, Íør det
går i en slak oppoverbakke mot vår lokalitet. Foto: Arild L. Teigen

Figur 10: SØndre del av planområde, retning sørsørøst. Kupert, med Kongeveien skjærende igjennom terrenget. Foto:
Arild L. Teigen

Side 13 av 26



Færden boligområde

UndersØkelsen

I
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Tegnforklaring
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Figur 11: Oversikt over samtlige sjakter, i nordlige del av planområde.

Det ble sjaktet i hele nordlige del av planområdet. Helninger ¡ terrenget gjorde at sjaktene ble lagt

i ulike retninger, med ca. 1 0 meters mellomrom. Sjakt 8 ble lagt ca. 6 m unna, grunnet funn i sjakt

7 og brattere helning i sør. Det ble tidlig informert om at hele sørlige del, langs åkerkanten, er
forstyrret av vann- og avløpsledning. Spor etter ledningen viste seg i sørlige del av sjakt 1 -3 (se Figur

1 2), samt sjakt 9 og 1 0.

Undergrunnen i østlige del besto av mye berg med få unntak av lommer med gulbrun siltholdig

sand. Sjakt 4,5, !2 og 1 3 besto av berg over hele, og her ble det nØdvendig å flytte seg videre.

Det ble avdekket en kokegrop i østlige del av sjakt 7. Videre nedover terrenget fulgte et dyrkningslag

og en ytterligere kokegrop. I sjakt 8 viste undergrunnen flere strukturer med ulik fyllmasse. Etter

nærmere undersøkelser viste dette seg som steinopptrekk og moderne masser med nyere tids

keramikk.
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Figur 12: Undergrunnen i sjakt 2, i retning nordøst. Flatt berg dominerer prøvesjaktene 51, 52 og 53, med kun enkelte
lommer med siltholdig sand. Legg merke til forstyrrelser av vann- og avlppsledning i s6rlige del, Foto: Arild L. Teigen

LOKALI TET I D 229519
Type: Antall Nr
Kokegrop: 2 AL, A2
Kulturlag: L A3

14C-datering: Det ble tatt ut kullprøver av samtlige anlegg

Figur 13. Lokalitet id229519, i retning øst. Sentralt ses sjakt 7 med funn av kokegroper og dyrkningslag. Foto: Arild L

Teigen
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I

2,5 5 7,5

I
0

Figur 14: Lokalitetavgrensning til id2295L9, med kokegropene (Al og A2) og dyrkningslaget (43).

A1 - Kokegrop

Plan : 11 1cm idiameter.
A1 viser seg tydelig markert i undergrunnen, avgrenset med sirkulær trekullrand. Den var dekket

av påfylt siltholdig sand, trekull og skjørbrente ste¡ner (se Figur 15).

Øst/vest-retning
45x3-3,5meter
2 stk.
1 stk.

Brunoransje s¡ltholdig sand. Mye knyttnevestore steiner. Dyrkingslag (43) i

senter, og dype masser fra senter mot øst. Kokegroper like øst (41) og vest
(A2) for A3. Fuktie leire i senter under A3
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Figur 15: Planbilde av A1 - Kokegrop, i retning nordvest, Målepinnen er 40 cm. Foto: Arild L. Teigen

Profil: 19 cm dybde.
I profil er kokegropa noe mer ujevn, med markert trekullrand og delvis brunoransje varmepåvirket
leire. I tillegg var kokegropa fylt med knyttnevestore kokstein (se Figur 16 og Figur 17).

Figur 16: Profilfoto av A1 - Kokegrop, retning øst. Foto: Arild L. Teigen

t

Tegnforklaring 50 cm zi
I f-"S'l - Gråbrun siltholdig sand

I r-"S2-Trekull

rrrrr ll¡ds¡grunn - Brunoransje sandholdig silt

Kokstein

Forvitret stein

t Kullprøve

Figur t7: Profiltegning av A1 - Kokegrop.
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A2 - Kokegrop

Plan : 160 x 107 cm

A2 er mer ujevn, og viser seg forstyrret av en grøfti sørøstre del. Flere kokstein og forvitret stein

dominerer i plan, mens kullholdíg silt blandet med noen tydelige kullfragmenter viser seg, særlig i

nordvestre del.

Figur 18: Planbilde av A2 - Kokegrop, i retning nordøst. Målepinnen er 40 cm. Foto: Arild L. Teigen

Profil:24cm idybde.
I profil er A2 avrundet med gråbrun sandholdig silt. Kokegropa er fylt med trekull, skjørbrent stein

og forvitret stein.

t lvl

Figur 19: Profilbilde av A2 - Kokegrop, retning sørøst. Midtparti av profilen. Foto: Anja S. Melvær
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Tegnfod<lar¡ng

I t"S 1 - Gråbrun siltholdig sand

I t"S2-Trekull

I *s 3 - Gråbrun sandhotdig sitt

5ocm z<

rrrrr ll¡ds¡grunn - Brunoransje sandholdig silt

t
KokstEin

Forvitret stein

Kullprøve

Figur 20: Profiltegning av A2- Kokegrop.

A3 - Dyrkningslag

Plan:9x4meter.
A3 viste seg tydel¡g med kullholdig brunsvart sandholdig matjord, med flere kullfragmenter. Det ble
først tatt av noe i østlige del,før resten ble spart i første omgang. Det brunsvarte laget ga seg etter
ca. 9 meter. Deretter ble det besluttet å fjerne dyrkningslaget forsiktig for å se om det skjulte seg
noe eldre anlegg. Her var det ingen funn, men samt¡dig ble det laget en god profil i sjaktekanten
som ble dokumentert og tatt prøver ut fra.

Figur 2L: Planbilde av A3 - Dyrkníngslag, i retning vest. Dyrkningslaget ble senere fjernet, og ingen funn ble gjort
under denne. Foto: Arild L. Teigen
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Profil : 22 cm i dybde
A3 har fire tydelige lag i profilen. @verst ligger matjorda, og deretter følger lag 2 med kullholdig

brunsvart sandholdig matjord er 7 cm dyp. Det eldste laget, lag 3, er 1 5 cm dyp. Undergrunnen

består av brunoransje leire.

Figur 22: Profilfoto av A3 - Dyrkningslag, retning nord. Foto: Arild L. Teigen

Tegnforklar¡ ng

I *s 1 - Brun matþrt

I *s 2 - Kullholdig brunsvert sandholdig matjord

I *S 3 - Grâbrun sandholdþ leirc

|-aig4 - Brunoransje leire

30 cm À
! st"in

Figur 23: Profiltegning av A3 - Dyrkningslag.
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id 69852 - Kongeveien

I følge den nasjonale databasen for kulturminner - Askeladden - skulle Kongeveien (id 69852) gå

igjennom planområdet. Det var ikke synlige spor etter hulveien i terrenget. Der den skulle ha gått
var det i dag traktorvei. Det ble ved to anledninger lagt sjakter (56 og 58) gjennom traseen for id
69852 i dyrka mark. lngen av sjaktene viste tydelige spor etter ferdselsåren. Dette kan skyldes feil
kartfesting, eventuelt at kulturminnet er Ødelagt av aktivitet i nyere tid.

Figur 24: Traseen for Kongeveien, retning sør. Veien skal fortsette videre sørover før den svinger opp til venstre i
bilde. Foto: Arild L, Teigen

Figur 25: Sørvestl¡ge del av sjakt 6, som ble lagt igjennom traseen for Kongeveien. Foto Arild L. Teigen
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Konklusjon

Under registreringen på Færden gård, vären 2Ot7 , ble det påvist et automat¡sk fredet kulturminne
i form av bosetningslokalitet - id 229519. Denne består av to kokegroper og et dyrkningslag.

Kullprøver er tatt ut av samtlige anlegg. Kullprøvene er ikke datert ved rapportens ferdigstillelse.
Kokegroper er et vanlig forekommende kulturminne i Buskerud.

Kokegroper finnes gjerne itilknytning til forhistoriske gårdsbosett¡nger og seremonielle steder, som

for eksempel gravfelt. Det er mange gravfelter i nærheten av planområde, blant annet et gra lt
(id 23048) som ligger 100 meter lengre nord. I tillegg har det v¡st seg at området har en spennende

historie som stekker seg langt bak i tid, hvor for eksempel vikinghjelmen fra Gjermundbu er funnet
like i nærheten.

Planområde ligger på en høyde med en lang sørvestvendt skråning. Fra nordøstre del, samt hele

-søndre
del,harvidt utsyn i hele den vestliç-horisonten-DeÈblejkke-funne-t-spor-etter tidligere

registrert kongevei. Dette skyldes trolig te¡l karttest¡ng, eventuelt kan den være uernet gjennom

nyere tids aktivitet. Kokegropene og dyrkningslaget ble dokumentert og utgravd som del av

foren kla dispensasjonsbehand ling.
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Vedlegg

Sjakteliste

Anleggsliste

44m 25-30 cm
Berg over hele med små lommer av brunoransje grusholdig sand.
Fuktie i svingen.

50m 30 cm Berg over hele med små lommer av brunoransje grusholdig sand.

42m 25-30 cm
Berg over hele med små lommer av brunoransje grusholdig sand.
Forstyrret i s6r av grøfT.

6m 2O-25cm Berg over hele
6m 2O-25 cm Berg over hele

29m 35-40 cm
Brunoransje grusholdig sand i østre del. Mørkere gråbrun
grusholdig sand i sørvest. Berg í svingen. Mye knyttnevestore stein
over hele.

45m 30-80 cm

Brunora nsje silthold ig sa nd. Mye knyttnevestore steiner.
Dyrkingslag (43) i senter, og dype masser fra senter mot øst.
Kokegroper like øst (A1) og vest (42) for A3. Fuktig leire i senter
under 43.

58m 40 cm Brunoransie s¡lthold¡s sand. Mve knvttnevestore steiner.
3m 35-40 cm Omrota og forstyrret av vann- og kloakkledning.
8m 35-40 cm Omrota og forstyrret av vann- og kloakkledning. Meget fuktig.

10m 10-35 cm
Berg i senter og søndre del. Brunoransje grusholdig sand i nordre
del. Dypere masser i nordre del.

3m 35 cm Berg over hele.
4m 20-30 cm Berg over hele.

Kokegrop
Sirkelformet. Tydelig ma rkert. Kull ra nd omgir
siltholdie sand, trekull og kokstein.

110 x 105 cm

Kokegrop
Mulig sirkelformet, men forstyrret av drenerings-
grøftiSØ oc Ø. Trekull, forvitret ste¡n og kokstein

160 x 143 cm

Dyrkingslag
lkke avgrenset. Brunsvart kullholdig sand. Jevnt lag

over hele. Avgrenset av sjaktekant i S og N.
3x9m

Færden - tør - nordre del ALT 15.05.17 Nø

Fotoliste
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ALT 1 5.05.1 7 NFærden - Før - nordre del
ALT 1 5.05.1 7 ssøFærden -tør - nordøstre del

1 5.05.1 7 VFærden - Før - nordvestre del ALT

ALT 1 5.05.1 7 sFærden -Før- senter
N VALT 1 5.05.1 7Færden -Før- nordøstre del

ALT 1 5.05.1 7 VFærden - tør - nordre del
ALT 1 8.05.1 7 NVFærden - A1 - kokegrop - plan

ALT 1 8.05.1 7 N VFærden - A1 - kokegrop - plan

ALT 1 8.05.1 7 N VFærden - A1 - kokegrop - plan

ssv ALT 1 8.0s.1 7Færden - A2- kokegrop - plan

ALT 1 8.05.1 7 ssvFærden - A2- kokegrop - plan

N VALT 1 8.05.1 7Færden - A2- kokegrop - plan

ALT 1 8.05.1 7 NVFærden - A2- kokegrop - plan

ALT 1 8.0s.1 7 NVFærden - A2- kokegrop - plan

Færden-før-kongevei- AtT_ l-9.05-a7-
ALT L9.05. L7 N VFærden - tør - nordvestre del
ALT 1 9.05.1 7 NøFærden - Før - nordvestre del
ALT 1 9.05.1 7 søFærden - Før - nordvestre del

L9. O5. L7 sø ALTFærden - Før - retning kongevei og søndre del
ALT 22.05.1 7 VFærden - dyrkingslag

_¡ '++_ +ß#I -
ALT 22. O5. L7 ø Færden - dyrkingslag
ALT 22.Os.t7 ø Færden - dyrkingslag
ALT 22.05. L7 N VFærden - Etter - oversikt
ALT 22. O5. L7 NFærden - Etter - oversikt

22. O5. L7 NøFærden - Etter - oversikt ALT

ALT 22. O5. L7 SFærden - Sjakt 1

Nø ALT 22. O5. L7Færden - Sjakt 1

ALT 22. Os. L7 NøFærden - Sjakt 1

NøALT 22. O5. L7Færden - Sjakt 2

ALT 22. O5. L7 sFærden - Sjakt 2

ALT 22.O5.t7 sFærden - Sjakt 3

ALT 22.Os.r7 NøFærden - S¡akt 3

ALT 22. O5. L7 VFærden - Sjakt 4

øALT 22. O5. L7Færden - Sjakt 5

ALT 22.05. L7 VFærden - Sjakt 6

ALT 22.05. L7 NøFærden - Sjakt 6
ALT 22. O5. L7 ø Færden - S¡akt 7

ALT 22.0s.L7 VFærden - Sjakt 7

V ALT 22. O5. L7Færden - Sjakt 8

ALT 22.05. L7 ø Færden - Sjakt 8

øALT 22.Os.r7Færden - Sjakt 9

ALT 22.05. L7 VFærden - Sjakt 9

ALT 22. O5.r7 VNVFærden - Sjakt 10

ALT 22. O5. L7 NVFærden - Siakt 11

ALT 22. O5. L7 NøFærden - Sjakt 11

ALT 22. O5.17 søFærden - Siakt 12

ALT 22.05. L7 ø Færden - Sjakt 13
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Færden - Siakt 7 (tv) oe Sjakt 8 (th) ALT 22. O5. L7 ø
Færden - Kongevei i sjakt 8 ALT 22. O5. L7 s
Færden - Kongevei isiakt 8 ALT 22. O5. L7 s
Færden - Dyrkingslag - profil ALT 22. O5. L7 N

Færden - Dyrkingslag - profil ALT 22. O5. L7 N

Færden - Dyrkingslag - profil ALT 22. O5.t7 N

Færden - Dvrkingslag - profil ALT 22.05.r7 N

Færden - mulig stolpehull- plan ALT 22. Os.t7 sø
Færden - mulig stolpehull- profil ALT 22.05.L7 sø
Færden - mulig stolpehull - profil ALT 22. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull - plan ASM 23. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull- plan ASM 23. Os. L7 ø
Færden - mulig stolpehull- plan ASM 23.05. L7 ø
Færden - mulig stolpehull- plan ALT 23. O5.77 sø
Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2156) ASM 23. O5. L7 ø
Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2158) ALT 23. O5.17 sø
Færden - mulig stolpehull - profil (som bilde 2158) ALT 23. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull- plan ALT 23. O5. L7 øsø
Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2L56-
2Ls7l ASM 23. O5.t7 sø

Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2L56-
2ts7) ASM 23. O5. L7 sø

Færden - mulig stolpehull - profil (som bilde 2162) ALT 23. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull- profil (som bilde 2162) ALT 23. O5. L7 sø
Færden - arbeidsbilde - Ania og A1 ALT 23. O5. L7 V

Færden - arbeidsbilde - Anja og A1 ALT 23. O5.17 V

Færden - arbeidsbilde - Anja og A1 ALT 23.05.t7 V

Færden - Kokegrop - A2 - plan ALT 23. O5.t7 sø
Færden - Kokegrop - A2 - plan ALT 23. O5. L7 sø
Færden - Kokegrop - A2 - plan ALT 23. O5. L7 sø
Færden - Kokegrop - A2 - plan ALT 23. O5.t7 sø
Færden - Kokegrop - A1 - profil ALT 23. O5. L7 sø
Færden - Kokegrop - A1 - profil ALT 23. O5. L7 sø
Færden - Kokegrop - A1 - profil ALT 23. O5. L7 sø
Færden - avskrevne stolpehull ALT 23. O5. L7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23.0s. L7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5.t7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5. L7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5.77 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5.t7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5. L7 sø
Færden - kokegrop - A2 - profil ASM 23. O5. L7 sø
Færden - mulig stolpehull/kokegrop - plan ASM 23.O5.r7 Nø
Færden - mulig stolpehull/kokegrop - plan ASM 23. O5.t7 Nø
Færden - mulig stolpehull/kokegrop - profil ASM 23. O5. L7 Nø
Færden - oversikt - søndre del ALT 23. O5. L7 NV

Færden - oversikt - søndre del ALT 23. O5.17 NV
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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 6/8072 - 6 Ken Ove Heiberg 29.05.201 7

Færden Boligområde - offentlig ettersyn av reguleringsplan

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for 1 5 boenheter på Færdentoppen.

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd. Adkomsten til planområdet er fra Færdenveien, en

kommunal veg som knytter boligområde til fylkesveg 241 ved Klekken.

Statens v egvesen anbefaler at antall boenheter konkretiseres i reguleringsbestemmelsene. Vi

forutsetter at det ikke bygges mer enn 1 5 boenheter.

Vi har ingen ytterligere kommentarer.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



RINGERIKE KOMMUNE
Landbrukskontoret

Notat

Til: Ken Ove Heiberg,

Fra: Lisa Helgesson

Kopi :

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

15 / 5952 - 25 16736 / 17 L12 12.05.2017

Jordvern og naturverdier - 417 Færden gård - boligområde Gnr/bnr 137/1

Landbrukskontoret har følgende merknader i forhold til jordvern og landbruksverdier:

Cowi skriver i planbeskrivelsen at 5,7 dekar dyrka mark vil bebygges med boliger. Det
kan nok stemme, men all dyrka mark innenfor planområdet må regnes som tapt.
Landbrukskontoret mener derfor at nærmere 6,5 daa fulldyrka mark vil bli omdisponert
som følge av planen.

Planprogrammet beskriver dyrkamarka som inneklemt og beliggende i utkanten av
gården, og at store sammenhengende arealer av dyrka mark ikke vil bli berørt.
Landbrukskontoret vil påpeke at arealene innenfor planforslaget er en del av en stor
teig fu lldyrka mark på til sammen 157,7 daa, og at arealene er fullt ut drivverdige selv
om de er en del av en smalere «tarm». Arealene brukes til kornproduksjon i dag.

Plankartet viser boligbebyggelse helt ut i plangrensa mot fulldyrka mark i vest. Dette
er uhel dig, og vil føre til ytterligere press på dyrka mark. Det burde vært satt av en bred
buffersone mot dyrka mark.

Deler av boligbebyggelsen i sør ligger på dyrkbar mark. Dette er ikke nevnt i
planprogrammet. I jordloven er det forbud mot omdisponering av båd e dyrka og
dyrkbar mark.

Landbrukskontoret viser til Fylkesmannen i Buskeruds uttalelse til varsel om oppstart
av 17.02.2016: Fylkesmannen anbefaler at lokalisering av nye boliger primært skjer i
tråd med fastsatt utbyggingsmønster i overordna plan der kommunen kan vurdere
behovet for boliger i en større sammenheng. Gjeldende kommuneplan er fra 2007 og
vi er kjent med at kommune n skal starte rullering av denne innen kort tid. Et sentralt
tema i dette arbeidet vil være hvor stor andel av boligveksten som skal styres til
Hønefoss - området og hvordan dette vil påvirke de mindre boligområdene i utkanten
av kommunen. Ut fra nasjonale jordvernhensyn og nasjonale føringer knyttet til



samordnet areal - og transportplanlegging, vil vi fraråde omdisponering av den dy rka
marka i dette området. Fylkesmannen er altså negativ til å benytte dyrka mark til
boligformål i dette området.

Landbrukskontoret viser til brev fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet
(KMD) av 07.04.2017 hvor det ble gjort vedtak på ikke å godkjen ne boligfelt i
Krakstadmarka med begrunnelse at den aktuelle kommunedelplanen ville ført til
omdisponering av dyrka mark, og det ble vist til at kommunen har stor tomtereserve i
godkjente byggeområder og et betydelig fortettingspotensial i Hønefoss by.
Lan dbrukskontoret mener dette er direkte overførbart til andre planer som omhandler
boligbygging på dyrka mark i kommunen.

Det er en nasjonal målsetning om å redusere omdisponeringen av dyrka mark, og nylig
ble målsetningen skjerpet fra 6000 daa/år ned til 40 00 daa/år. Omdisponering av
fulldyrka mark må derfor ned for å kunne nå dette målet, og kun samfunnsinteresser av
stor vekt kan verifiser e nedbygging.

Naturverdier:

I planbeskrivelsen er det gjort en vurdering av naturmangfoldloven (NML) §§ 8 - 12.
Her komm er det fram at det ikke finnes noen verdier innenfor området, det være seg
naturtyper eller rødlistearter/viktige arter. Dette er riktig, men det er betenkelig at det
ikke nevnes med ett ord at det finnes mange kjente forekomster av den prioriterte arten
D ragehode i nærliggende områder rundt hele planområdet. Selv om det ikke er
registrert individer i umiddelbar nærhet eller innenfor planavgrensningen bør det gjøres
oppmerksom på dette . Dragehode har egen forskrift, og det er forbudt med all form for
ødeleg gelse av individer.



RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret

12.06.2017

Vår ref.: 2015 \ 5952

Uttalelse til reguleringsplan nr. 417 Færden boligområde

Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommunes nettside 28.4.2017 sist endret 19.5.2017.

Vår hjemmel
Lov om fol kehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

Uttalelse
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke
negativt inn på folks helse. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf.
Folkehelselovens § 8. To av satsningsområdene i kommunens folkehels emelding er «Aktivitet
for alle» og «Best for barn».

I denne reguleringsplanen vil det potensielt være miljø - og helsefaktoren knyttet til
radonforekomst i byggegrunn som må hensynstas . I planutkastet er det lagt til grun n at
påvirkningsfaktore ne skal lø ses gjennom utforming av bygget og eiendommen.
Foreslåtte regulerte område for boliger anses for å ha en gunstig beliggenhet i forhold til kort
gangavstand til skole, idrett og lek eplasser. Trygge skoleveier og universell utforming er en
forutsetning.

Med hilsen e.f.

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
90562030
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift .



RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Notat

Til: Ken Ove Heiberg,

Fra: Ingrid Strømme (Forurensningsmyndigheten)

Kopi :

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

15 / 5952 - 22 16002 / 17 L12 08.05.2017

Vann - og avløpsforhold - Færden boligområde Gnr/bnr 137/1

Det vises til brev datert 28.4.17 om offentilg ettersyn av plannr 417 Færden Boligområde, samt
sakspapirer inkludert VA - notatet.

Forurensningsmyndigheten mener planbestemmelsene bør være tydeligere når det gjelder kr av
om tilknytning til offentlig vann - og avløp . Følgende formulering foreslås under under
Fellesbestemmelsene:

«Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig v ann - og avløpsledning » .



Fra: Espen Sjåstad [Espen.Sjastad@ringeriks - kraft.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Ken Heiberg [Ken.Ove.Heiberg@ringerike.kommune.no]
Sendt: 08.05.2017 12:15:12
Emne: SV: 417 Færden Boligområ de - offentlig ettersyn av reguleringsplan
Vedlegg: image001.jpg; image002.png; Færden boligområde 0605_417.JPG

Vi viser til mottatte varsel om detaljregulering for Færden boligområde i Ringerike kommune av 28.4.2017.

Ringeriks - Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.

Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase
Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase
Grønn firkant – Lavspent kabelskap
Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase
Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase
Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk
Symbol med en rød trekant – Nettstasjon 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. Likeledes er den minste horisontale avstanden fr a høyspentkabel til
nærmeste punkt på bygning 2,0 meter.

Ringeriks - Kraft Nett leverer strømforsyning i samsv ar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng viser vi til våre til enhver tid gjeldende tilknytnings -
/leveringsvilkår i forbindelse med nye anlegg og endringer/flyttinger av våre anlegg som følge av utbyggingen av planområdet. Det samme gjelder også
eventu elle midlertidige anlegg under arbeidene. Se tilknytningsvilkår på vår hjemmeside:

http://www.ringeriks - kraftnett.no/nettleie/tilk nytning - 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 vennlig hilsen
Espen Sjåstad
Sivilingeniør

Mobil +4791655613
Kontor 32 11 95 08
e - post Espen.Sjastad@ringeriks - kraft.no







KRAV TIL
SNUHAMMER OG SNUPLASS

Mål og kurver på snuhammer og
snuplass i forskjellige retninger.

Rev: 2017



RINGERIKE KOMMUNE
Areal - og byplankontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Høyt & lavt AS

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
15 / 5952 - 32 22201 / 17 L12 26.06.2017

Svar - Begjæring om innsyn i sak

Viser til begjæring om innsyn i sak. Det er i denne saken over 30 journalposter og det bes
derfor om en spesifisering på hvilke journalposter det ønskes innsyn i.

Med hilsen

Mathilde Høglund
rådgiver
mathilde.hoglund@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:

Vedlegg:
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1 Bakgrunn

Hensikten med planforslaget er å legge til rette fo r frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse med
tilhørende anlegg, på Færdentoppen i Haugsbygd. Pla nforlsaget omfatter også to eksisterende boliger
som er relativt nyoppført og som hører naturlig til arealet. Reguleringsstatus oppdateres for disse.

Planområdet består av del av eiendommen Færden gård gnr/bnr. 137/1 med tilliggende tomter gnr/bnr.
137/62, 63 og 64.

Det finnes to
eksisterende eneboliger, fordelt på tre tomter sør i planområdet. Den ene boligen er under oppføring,
den andre er relativt nyoppført.

Planområdet ligger i den vestvendte lia som strekke r seg fra Haugsbygd i retning syd. Området har en
flott utsikt mot vest, mot Hønefoss og Norefjell. P lanområdet preges av småkupert landskap, med 5 –
10 meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del. P å høydrdraget mot sør ligger de to eksisterende
eneboligene. Boligene ligger langs Færdenveien, og det nordligste huset ligger på en liten
kolle/høydedrag med synlig beliggenhet. Her er det i den senere tiden etablert en stor fylling nord og
vest for huset.

Den delen av planormådet som skal utvikles med ny b oliger ligger mot nordvest. Dette består av
dyrket mark som ligger lavere i landskapet enn områ dene rundt. Terrenget stiger i retning øst og nord,
mens det flater ut i retning sør og vest.
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2 Innledning

I henhold til plan- og bygningslovens § 4-3, skal d et gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse ved
utarbeidelse av planer for utbygging:

”… Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planm yndigheten påse at risiko- og
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, ell er selv foreta slik analyse. Analysen skal vise all e
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av p lanlagt utbygging. Område med fare, risiko eller
sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6 …”

Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet t il uønskede hendelser der det kan oppstå skader,
ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging
defineres som produktet av sannsynligheten for en u ønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen.

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er aktuelt å forebygge elle r
planlegge tiltak mot. Hendelser som har stor sannsy nlighet og store konsekvenser gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsek venser gir liten risiko.
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3 Metode

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen tar utgangspunk t i følgende graderingskriterier:

Gradering av sannsynlighet:
o Meget sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
o Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1-10 år.
o Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10-100 år.
o Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 å r.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljø skader, samt økonomiske konsekvenser:
o Ufarlig: Ingen person- eller miljøskader. Økonomiske konsekv enser opp til

100 000kr
o En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomi ske

konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.
o Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljø skader.

Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 millioner kr .
o Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syk e. Økonomiske

konsekvenser mellom 10 og 100 millioner kr.
o Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syk e.

Økonomiske konsekvenser over 100 millioner kr.

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mindre sannsynlig

Lite sannsynlig

Akseptabel risiko.

Liten risiko, avbøtende tiltak kan vurderes.

Avbøtende tiltak er nødvendig. Vurder endring av p lan.

Risiko er uakseptabel. Planarbeid skrinlegges ders om endring av plan og/eller avbøtende
tiltak ikke gir markant forbedring av risikonivå.

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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4 Forhold og uønskede hendelser

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering
Nei Ja

Naturgitte forhold
1 Er området utsatt for snø- eller steinskred? x
2 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk

ustabilt)?
x Området ligger over den marine

grense på kote +171 og befinner
seg innenfor et område med
løsmasse av forvitringsmateriale.
I berggrunnen finnes i hovedsak
leirskifer og kalkstein, jf.
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ .

Det er ikke registrert skredfare i
området, jf. NVEs kartdatabase.

3 Er området utsatt for flom i innsjø/vann? x
4 Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder

lukket bekk?
x Det er ikke registrert flomfare i

området, jf. NVEs kartdatabase.

5 Er det radon i grunnen? Planområdet ligger innenfor
større felt med alunskifer som
dekker store deler av Haugsbygd
jf. nettkart fra NGU. Nødvendige
tiltak gjennomføres.

6 Er området vindutsatt? x
7 Er området nedbørutsatt? x

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan
inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en
risiko for området?

8 - Hendelser på veg En ulykke på Færdenveien kan
redusere framkommeligheten
til/fra området. Færdenveien har
imidlertid adkomst fra Fylkesvei
241 fra to ulike steder, så
sannsylighetenen er liten.

9 - Hendelser på jernbane x
10 - Hendelser på innsjø/vann/elv x
11 - Hendelser i luften x

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan
inntreffe i nærliggende virksomheter
(industriforetak etc.), utgjøre en risiko for
området?

x

12 - Uslipp av giftige gasser/væsker x
13 - Uslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare x
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gasser/væsker
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester
spesielle ulemper for området:

x

14 - Elektrisitet x
15 - Teletjenester x
16 - Vannforsyning x
17 - Renovasjon/spillvann x

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom
området:

18 - Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? x Magnetisk felt er mindre enn den
regulerte byggeforbudssonen, og
tiltatket påvirkes derfor ikke av
magnetisk felt fra
høyspentledning. Det er ikke
magnetisk felt på bakkenviå
under høyspentlinjen, og
påvikrningen på omgivelsene er
dermed minimal.

19 - Er det spesiell klatrefare i forbindelse med
master?

x

Er det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende og kjørende
innenfor området:

x

20 - Til skole/barnehage? x

21 - Til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? x

22 - Til forretning etc.? x

23 - Til busstopp? x

Brannberedskap
24 - Omfatter området spesielt farlige anlegg? x
25 - Har området utilstrekkelig brannvannforsyning

(mengde og trykk)?
x

26 - Har området bare en mulig atkomstrute for
brannbil?

Boligområdet planlegges med en
adkomst, denne legges mot
Færdenveien. Dette kan medføre
en viss fare i tilfelle brann i
området.

Tidligere bruk
Er det mistanke om forurensning i grunnen fra
tidligere virksomheter?

x

27 - Bensinstasjon/bilverksted
/tankanlegg

x

28 - Mekanisk verksted x
29 - Galvaniseringsverksted x
30 - Impregneringsverk x
31 - Avfallshåndtering/deponi x
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32 - Gjentatte rivingsarbeider/
rehabilitering av bygninger fra 1950 -1980

x

33 - Gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x
34 - Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer

etc.
x

Omgivelser
35 Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med

spesiell fare for usikker is?
x

36 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)

x

Ulovlig virksomhet
Sabotasje og terrorhandlinger x

37 - Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x
38 - Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i

nærheten?
Hønefoss kan være et terrormål,
men planforslaget vil ikke
medvirke til å øke denne faren.

(Sett inn nr. fra tabellen over i denne sammenstill ingen for de forholdene/uønskede
hendelsene som ikke kan krysses ut):

Ufarlig En viss fare Kritisk Farlig Katastrofalt

Meget sannsynlig

Sannsynlig 5

Mindre sannsynlig 8 26

Lite sannsynlig 38

Sannsynlighet:

Konsekvens:
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5 Oppsummering og vurdering

I det følgende redegjøres det for bakgrunnen for ri sikovurderingen, samt eventuelle avbøtende tiltak
for forhold og uønskede hendelser i gul, oransje og rød risikosone.

Naturgitte forhold
5. Radon: Planområdet ligger innenfor større felt med alunski fer som dekker store deler av Haugsbygd
jf. nettkart fra NGU. Det er ikke registrert radon i grunnen her, men dette utelukker ikke at radon ka n
forekomme.

Avbøtende tiltak: I henhold til plan- og bygningslovens § 29-5, skal ethvert bygg oppføres slik at det
oppfyller krav til helse- og miljø. Dette innebærer at en må forholde seg til teknisk forskrifts
bestemmelser angående radon ved oppføring av nybygg . (§ 8-33 Forurensninger, punkt 4. Radon): "…
Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker so m oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres
for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi fo rhøyet risiko for helseskader …". Avklaring med
hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forb indelse med byggesaksbehandling.
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Utsnitt fra NGUs kartdatabase som viser Radon – akt somhetsgrad. Planområdet ligger i sone moderat
til lav og usikker.

Infrastruktur
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inn treffe på nærliggende transportårer, utgjøre en
risiko for området?
8. Hendelser på veg: En ulykke på Færdenveien kan redusere framkommelig heten til/fra området.
Færdenveien har imidlertid adkomst fra Fylkesvei 24 1 fra to ulike steder, så sannsylighetenen er lite n.

Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer?
18. El. linjer: Planforslaget ivaretar hensyn til magnetisk felt f ra høyspentlinje. Beregninger viser at
bygg på tre etasjer ikke bør plasseres nærmere enn 5,5m fra høyspentlinjen. I planforslaget er forskri ft
for elektrisk forsyningsanlegg ivaretatt, slik at b ebyggelsen plasseres med en minsteavstand på 8m fra
senter av mast. Det vil ikke være magnetisk felt fr a høyspentlinjen over 0,4 µT på bakkenivå, like
under høyspenlinjen. Området påvirkes dermed ikke a v magnetfelt fra høyspenlinjen slik planforslaget
er fremstilt.

Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil?
26. Adkomst for brannbil: Boligområdet planlegges med en adkomst, denne legge s mot Færdenveien.
Dette kan medføre en viss fare i tilfelle brann i o mrådet.

Ulovlig virksomhet
Hønefoss kan være et terrormål, men planforslaget v il ikke medvirke til å øke denne faren.
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6 Konkl u sjon og anbefal i ng

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt. Av tiltak
som kan innarbeides i en arealplan er det avbøtende tiltak for å unngå uønskede hendelser er det
trafikksikkerhetstiltak og tiltak ifht. radon, som vil være aktuelt for områdeplanen.
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7 Kilder

Ringerike kommunes hjemmeside:
Norges geologiske undersøkelses kartbase: http://www.ngu.no/kart/losmasse/
Norges vassdrags- og energidirektorats hjemmeside: http://www.nve.no/
Nasjonal vegdatabank på vegvesenets nettsider (NVDB ): http://www.vegvesen.no/
Arealis (kartdata på nett): http://www.ngu.no/kart/arealisNGU/

26.9.17

________________________
Underskrift
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1 Formål

Dette notat er en redegjørelse for hvorvidt det er teknisk mulig å legge om
kommunalt vann- og avløpsnett (VA-nett) i forbindel se med utbygging av
Færdentoppen, Ringerike kommune. For å svare på det te presenteres et antatt
profil på dagens ledninger samt forslag til ny tras e med plan og profil-tegninger.
Behovet for nye kummer og ledninger belyses også.

Eksisterende VA-nett ligger delvis på arealer som e r foreslått regulert for
boligbebyggelse og kan flyttes til arealer foreslåt t regulert for vei for å unngå
konflikt med bygg og bedre adgang for drift, se ved legg A, Reguleringsplan for
Færdentoppen boligområde – Utkast til planforslag.

2 Eksisterende situasjon

Forslag til reguleringsplan for Færdentoppen omfatt er ca. 10,8 daa
boligbebyggelse og 0,9 daa vei. Eksisterende VA-led ninger befinner seg på begge
typer arealer.

Av kommunale VA-ledninger finnes det i dag en overv annsledning på Ø300mm
PVC og en spillvannsledning Ø200mm PVC på totalt ca . 185 m. I tillegg finnes det
en Ø63mm PVC vannledning på ca. 65 m. Overvannsledn ing har utløp til bekk
nord av området. Spillvannsledningen overfører spil lvann fra Færdenmarka retning
vest. Se vedlegg B for plantegning over eksisterend e VA-nett.

Av kommunale VA-kummer finnes 1 spillvannskum og 1 overvannskum på arealer
foreslått regulert for boligbebyggelse.

Ved å forutsette at eksisterende ledninger følger t erreng, er tilgjengelig fall mellom
49 og 155 ‰, se vedlegg C.

3 Ny situasjon – omlegging

Omlegging av eksisterende ledninger bør omfatte van n så vel som spillvann og
overvann. Foreslått bebyggelse vil sette krav til s lukkevann på minimum 20 l/s (jfr.
§11-17 i Plan og Bygningsloven). Ringerike kommune har lokal bestemmelse på
her med samtidighet av mengdekrav skal være mot et resttrykk på 2 bar. Den
eksisterende Ø63mm PVC vannledningen vil hydraulisk kunne ha vanskeligheter
med å dekke dette. I tillegg har kommunen et krav t il minimumsdimensjon for
kommunal hovedvannledning og det anbefales derfor å legge en ny vannledning
på Ø110mm fra eksisterende vannkum i Færdenveien.
I følge informasjon fra VAR-faglig i Ringerike komm une, Magne Lohre, så forsynes
lavest beliggende bebyggelse i Færdenmarka i dag me d vann fra Gjerdmundbo
høydebasseng, ca. kote +323. Færdentoppen boligområ det vil bli høydeplassert på
ca. kote +245. Dette gir et statisk trykk på ca. 80 m, som er tilstrekkelig for å dekke
kommunens krav til minimumstrykk ved brann, i tille gg til at Plan og
Bygningslovens overordnede krav på 1 bar da også er tilfredsstilt, jfr. Plan og
Bygningsloven §15.9, 1.ledd.

Med krav til maksimalt slangeutlegg på 50 m medføre r det et behov for 2
vannkummer med brannvannsuttak. Hva som blir faktis ke krav til avstand mellom
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vannkummer skal avtales med VA-ansvarlig i kommunen ( I følge Ringerike
kommunes VA-norm). Vannledningen avsluttes i vannku m i vei, sør av areal BLK
(se vedlegg B), og gir totalt ca. 150 m med ny vann ledning.

Overvann og spillvann foreslås også med nye ledning er fra eksisterende kummer i
Færdenveien, hhv. 18357 og 18356, og legges i samme grøft som vannledningen,
på samme nivå. Ledningen følger samme trase som van nledningen, men hvor
vannledningen avsluttes føres overvann og spillvann mot nord. Spillvannet
tilknyttes eksisterende ledning i kum 18809 og over vannsledningen avsluttes med
utløp til bekk ca. samme sted. Dette gir totalt ca. 205 m med ny spillvann og
tilsvarende med ny overvannsledning.

Ledningsdimensjon økes ikke for verken spillvann el ler overvann. Selv om
utbygging vil føre til økt tilknytning har eksister ende dimensjoner svært god
kapasitet ved laveste fall gjennom området (50 ‰ gi r nesten 70 l/s).

Med foreslåtte trase legges ledningene med fall mel lom 45 og 101 ‰, se vedlegg
D. I Ringerike kommunes VA-norm stilles det krav ti l fall høyere enn 10 ‰ for
spillvannsledninger. Dette kravet oppfyller foreslå tte omlegging.

For vestre del av felt BF må avløp fra bebyggelse l igge min 90 cm over
tilknytningspunkt. Dette må kontrolleres i forbinde lse med detaljprosjektering.

Teknisk løsning for Va-anlegg nedstrøms planområdet må vurderes i etterkant av
planvedtak.

Oppsummering
Omlegging av vann og avløp ved Færdentoppen boligom rådet lar seg gjøre ved for
eksempel presenterte forslag. Fall på spillvannsled ning kommer ikke under kravet
på 1 ‰.

Presenterte forslag legger opp til følgende nytt ma teriell og mengder:
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4 Vedlegg A: Reguleringsplan for Færdentoppen
boligområde – Utkast til planforslag (26.09.201 7)



VA- NOTAT 5

http://projects. cowiportal.com/ps/A071608/Documents/03 Prosjektdoku menter/Rapporter/VA/VA notat 27.9.17.docx

5 Vedlegg B: Plantegning, eksisterende ledningsnett
og forslag til omlegging
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6 Vedlegg C: Profil, antatt eksisterende

Antatt profil av eksisterende ledninger. Forutsette r at ledningene følger terreng, at
ledningen er lagt frostfritt og på forskjellige niv å.
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7 Vedlegg D: Profil, etter omlegging

Profil etter omlegging av ledninger. Forutsetter at ledningene følger terreng, at
ledningen er lagt frostfritt og på samme nivå.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-20  Arkiv: L12  

 

Sak: 14/17 

 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

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

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes 

av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 25.04.2017: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5952-19  Arkiv: L12  

 

Sak: 24/17 

 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

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

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes 

av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.04.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til formannskapet. 

 
 



Arealtabell; 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg;Areal (daa)

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (2);56

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse;36

Lekeplass;0 2

Sum areal denne kategori:;94

 ; 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur;Areal (daa)

Annen veggrunn - tekniske anlegg (5);06

Gang-/sykkelveg (2);0 6

Veg (2);1 1

Sum areal denne kategori:;23

 ; 

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur;Areal (daa)

Friområde (2);4 6

Grønnstruktur (2);2

Sum areal denne kategori:;66

 ; 

Totalt alle kategorier: 	 18,3; 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 15/5952-18   Arkiv: L12  

 

0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

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

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes 

av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved 

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 

 

 

Sammendrag 

Forslag til detaljregulering tilrettelegger for bygging av 10-15 boenheter fordelt på 

frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Området planforslaget 

omfatter er delvis regulert til boligformål i eksisterende plan 170 Færdenmarka. I følge 

grunnkartet er ca. 14 daa regulert til boligformål i eksisterende plan, av dette utgjør ca. 3,4 

daa fulldyrket mark. Resterende 7 daa er i forslaget i gjeldende regulering avsatt til LNF, av 

dette er ca. 2,8 daa fulldyrket mark. Gjennomføring av planen vil medføre fortetting, da LNF-

området tilnærmet grenser til boligområder i nord, øst og sør. Et lite grøntareal i nord er 

regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B og vil videreføres som grøntareal.  Rådmannen anser 

utnyttelsen av området som høy og mener utformingen av boligene og plasseringene av disse 

innenfor planområdet vil være viktig for å tilrettelegge for gode bokvaliteter.  

 

Omdisponering av fulldyrket mark til boligformål er generelt uønsket, men plasseringen av 

den dyrkbare jorden gjør den godt egnet som fortetting av området, og det vil være et 

naturlig boligområde. Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut på høring. 



 

 

Bakgrunn 

Østre del av planområdet ligger i eksisterende plan nr. 170 Færdenmarka. Her er det satt av 

noe areal til bolig og noe til leke-/friluftsområde. Det er også regulert en vei som kobler 

Færdenveien med G/S nord for planområdet. Forslagsstiller ønsker å regulere ytterligere del 

av sin eiendom til boligområde for å skape et helhetlig og nytt boligområde. Den nye delen 

som skal reguleres er i sin helhet i dag i LNF-område. I eksisterende plan nr. 170 

Færdenmarka er det allerede regulert for 7 boliger i det aktuelle området.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Tiltaket er varslet privat 21.01.16 i Ringerikes Blad. Siste frist for merknader var satt til 

20.02.16. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

På deler av foreslått planområde er arealene ubebygde. Det finnes to eksisterende eneboliger, 

fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene boligen er under oppføring, den andre er 

relativt nyoppført. Den tredje tomten 137/64 er ikke bebygd, og det kan komme en boenhet 

til her i fremtiden. Alle eiendommene har tilkomst direkte fra Færdenveien. Området er 

omgitt av eneboligbebyggelse i retning nordøst. Mot sør og vest ligger dyrket mark tilhørende 

Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar. Færdenveien er 

en vei med 30 km/t grense. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra COWI AS,12.05.16.   

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart datert 02.05.16 

- Reguleringsbestemmelser datert 02.05.16 

- Planbeskrivelse datert mai 2016 

 

Beskrivelse av planforslaget 

Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, rekkehus og 

firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Totale antallet vil da bli 10-15 boenheter, en 

økning på 3 – 8 boenheter fra allerede regulert område. Utnyttingsgrad foreslås til BYA 40 

%. I nordvest legges det til rette for en nærlekeplass på 0,2 daa. Adkomst til boligområdet er 

planlagt med vei ut i Færdenveien i sørøst. Området ligger i tilknytning til eksisterende 

offentlig infrastruktur som skoler/barnehager, noe som bidrar til prinsipper for helhetlig areal 

og transportlegging og fortetting i eksisterende boligområder. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. COWI AS på vegne av Henrik Færden 

Petersen er forslagstiller. Avgrensningen fremgår av plankartet. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 170 Færdenmarka vedtatt 31.01.1985 

(se planbeskrivelse s 12). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, 

lekeareal og en skiløype i nord. Tillatt utnyttelsesgrad er 20% og bebyggelsen skal ikke 



overstige 1½ etasjer for boliger og 1 etasjes hus med underetasje der terrenget tillater det 

etter bygningsrådets skjønn. Vestre del av planområdet er uregulert og definert i 

kommuneplanen som LNF-område. Et lite grøntareal er regulert i 56-03 Haugsbygd Felt A-B 

til friområde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 137/1, 137/62, 137/63, 137/64, 132/95, og 

offentlige eiendommer i form av friluftsområder, veier og grøntområder. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 18.01.2016 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 

21.01.16, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 7 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 17.02.16 

 

Det bes om at følgende forhold blir vurdert:  

- Tilgang til offentlig og privat service, kollektivtrafikk, trygg skoleveg, støy- og 

trafikkforhold, miljøvennlige energiløsninger (herunder krav om vannbåren varme), 

landskapsmessige og estetiske forhold, universell utforming.  

 

Fylkesmannen anbefaler at lokalisering av nye boliger primært skjer i tråd med fastsatt 

utbyggingsmønster i overordna plan. Ut fra nasjonale jordvernhensyn og nasjonale føringer 

knyttet til samordnet areal- og transportplanlegging, vil vi fraråde omdisponering av den 

dyrka marka i dette området.  

Det bes om at støyutredninger følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 

støytiltak (herunder rekkefølgekrav til tiltak) blir innarbeidet i planen.  

 

Det går en høyspentlinje over planområdet. Det vises til anbefalingene i Statens strålevern i 

forhold til byggeavstand for å unngå magnetfeltnivå for den nye bebyggelsen som overstiger 

0,4 μT.  

Det vises til RpR for barn og unge, og da spesielt for å ivareta tilstrekkelig lekeareal.  

Gjennom planarbeidet skal det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for 

offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Alle temaene anses som ivaretatt og vurdert i planforslaget. Det vises til kapittel 4 i 

planbeskrivelsen for hvordan de ulike temaene er vurdert.  

 

Planområdet er delvis avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan. Avgrensningen i 

kommuneplanen bygger på tidligere reguleringsplan. Avgrensningen i planforslaget er satt 

med utgangspunkt i landskapsform. Planområdet utgjør et eget platå og det har derfor vært 

hensiktsmessig å utnytte hele platået til boligformål.  

Det er utarbeidet støyberegninger for planområdet. Det vises til kapittel 4.3.4 i 

planbeskrivelsen og vedlegg 6 for nærmere omtale av støysituasjonen.  

 



Det er gjort beregninger knyttet til magnetfelt fra høyspent. Beregningene viser at for å 

ivareta Statens stråleverns anbefalinger til høyspent, er byggegrensen satt med en avstand på 

8 meter fra høyspentlinja.  

 

Dette anses som ivaretatt. Det vises til kapittel 4.3.3 for nærmere omtale av lekeareal.  

 

Det vises til kapittel 4.3.13 for håndtering av naturmangfoldloven. Planforslaget anses ikke å 

være i konflikt med naturmangfoldloven.  

 

Rådmannens kommentar:  

Fylkesmannen fraråder omdisponering av fulldyrket mark til boligformål. Det antas at dette er 

kun de 2,8 daa som tas inn i planen, ikke medtatt det området som allerede er regulert i 170 

Færdenmarka. Resterende areal av den dyrka marka er allerede regulert i 170 Færdenmarka 

til boligformål. Fylkesmannen i Buskerud vil kunne komme med en innsigelse på dette 

punktet vedrørende omdisponering. Rådmann mener omdisponering er riktig ut i fra en 

helhetlig utvikling av området. 

 

Planområdet ligger ikke innenfor området for fjernvarme. Miljøvennlige energiløsninger er 

ikke utredet, men dette anses å være godt ivaretatt i TEK10 og utbygger pålegges ikke noe 

mer ut over dette. 

 

Det finnes sårbare fuglearter i området. Dette, og hensynet til naturmangfold, er omtalt 

nærmere under rådmannens vurdering av naturmangfold og grøntareal. 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 19.02.16 

I dette området finnes et veianlegg og et gravfelt som er vurdert til å være automatisk fredete 

kulturminner. Veianlegget ligger inne i planområdet, og anses som er delvis bevart.  

Det er behov for å utrede området nærmere, jf Lov om kulturminner §§ 8 og 9.  

Det kjennes ikke til verneverdig bebyggelse innenfor eller like utenfor planområdet. BFK har 

derfor ingen merknader til planarbeidet når det gjelder nyere tids kulturminner.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Planområdet er ikke befart for kulturminner enda.  

 

 

Rådmannens kommentar:  

BFK sier i sin merknad at området må granskes for automatisk fredede kulturminner. Det er 

anbefalt å gjøre dette på varselstadiet for å unngå konflikt senere i planprosessen. Dette er 

ikke gjort enda ifølge forslagstillers kommentar. BFK har sendt et budsjett med en 

kostnadsramme for arkeologisk registrering, som tiltakshaver kan benytte seg av. Før 

2.gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av planområdet. 

 

 

Statens vegvesen, datert 11.02.16 

Det forutsettes at alle relevante fagområder for Statens vegvesen utredes, herunder 

arealpolitiske føringer, trafikk, støy, trafikksikkerhet, sikker skoleveg m.m.  

 

For større utbygginger vil det ofte være nødvendig med en trafikkanalyse, noe vi mener er 

nødvendig i dette planarbeidet. Gående, syklende og kollektivtrafikk bør prioriteres. Det bør 



være egne veger for gående, syklende og kjørende. Det bør vurderes tilretteleggingstiltak for 

å sikre god tilgjengelighet til kollektive transportmidler.  

Endringer på riks- eller fylkesveger må gjennomføres før området kan tas i bruk. Normalt 

kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av slike veger.  

Byggegrenser skal vurderes i forhold til støysituasjon.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Alle relevante tema anses som ivaretatt gjennom planforslaget. Det vises til planbeskrivelsen 

for nærmere omtale av de enkelte temaene.  

 

Det er utarbeidet en trafikkanalyse for planområdet. Trafikkanalysen konkluderer med at det 

ikke er behov for tiltak knyttet til eksisterende veger/kryss ved utbygging av planområdet. 

Gang- og sykkelveger, fortau og kollektivtilbud/kollektivtrafikk er vurdert for planområdet. 

Området anses som godt tilrettelagt for gående og syklende.  

 

Tiltaket krever ingen endringer på riks- eller fylkesveg.  

 

Byggegrenser er vurdert i forhold til støy.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

NVE datert 02.02.16 

NVE har ikke behandlet saken. Det vises likevel til at følgende forhold må hensyntas i 

planleggingen: Flom, erosjon, skred og tiltak i vassdrag.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden anses som ivaretatt.  

 

Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Ringeriks Kraft datert 26.02.16 

Ringeriks-Kraft Nett har noe nett i og rundt planområdet, se vedlagte kartskisse.  

Blå stiplet strek – Lavspentkabeltrase  

Blå heltrukken strek – Lavspentlufttrase  

Grønn firkant – Lavspent kabelskap  

Rød stiplet strek – Høyspentkabeltrase  

Rød heltrukken strek – Høyspentlufttrase  

Symbol med to røde trekanter – Nettstasjon med transformator i kiosk  

Symbol med en rød trekant – Nettstasjon 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.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden anses som ivaretatt.  

 

Rådmannens kommentar: I planforslaget er det regulert inn en byggeforbudssone på 8 meter 

fra senter mast. Ellers har forslagstiller kommentert merknaden tilstrekkelig. 

 



Færdenveien 19 v/ Anne Bråten og Arve Melhus datert 20.01.16 

Vi i Færdenveien 19 ønsker ny bebyggelse velkommen. Det eneste spørsmålet vårt gjelder 

adkomstvei til boliger. Veien er til tider belastet med mye trafikk (boliger, kommunale boliger 

med turnus) og selv om fartsgrensen er 40 km/t er det imellom stor fart både mellom og over 

fartsdumpene. Der er gangvei her, men mange barn må krysse veien og det er kort vei mellom 

hager (lekeområder) og vei. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Trafikkberegningene viser at vegen ikke er belastet i henhold til standarden på vegen. 

Området anses som godt sikret med gode gang- og sykkelveger. Planforslaget legger ikke 

opp til trafikksikkerhetstiltak på eksisterende veg.  

 

Rådmannens kommentar: I trafikkvurderingen som COWI har utført er det beskrevet at 

Færdenveien har en fartsgrense på 30 km/t.  

 

Else-Marie Færden Modalen datert 12.02.16 

Else-Marie Færden Modalen eier gbnr. 137/62,64 og leier store deler av gbnr 137/1.  

 

Modalen har bygget bolig på sin eiendom, og på deler av den leide eiendommen.  

Reguleringsplanarbeidet som er startet, er i strid med partenes private leieavtale og berører 

Modalens utnyttelse av eget eiendom og tilleggsarealet.  

 

Modalen har foretatt en betydelig utfylling på leiearealet, og kan ikke se at det er nødvendig 

eller hensiktsmessig at det skal foretas noe detaljreguleringsarbeid i tilknytning til hverken 

hennes eiendom eller det leide arealet som hun disponerer.  

 

Modalen informerer om at den største delen av det leide arealet er tenkt benyttet til hestehold, 

og aksepterer ikke at dette arealet skal være en del av et planforslag som tilrettelegger for 

boligutbygging.  

 

Forslagstillers kommentar: 

Den private leieavtalen er sagt opp, og medfører dermed ingen konsekvenser for 

planforslaget.  

 

Ved varsel om oppstart ble nevnte eiendom tatt med i planområdet med bakgrunn i gjeldende 

reguleringsplan for området. Det er ønskelig at gjeldende reguleringsplan ikke blir oppdelt i 

flere mindre planer, og en innlemming av blant annet nevnte eiendom i nytt planforslag, ble 

derfor ansett som naturlig.  

 

Denne løsningen vil ikke gi noen konsekvenser for nevnte eiendom da gjeldende 

bestemmelser og avgrensinger videreføres/oppdateres i tråd med faktisk situasjon. Hensikten 

med denne løsningen er kun å sikre at kommunens planarkiv fremstår som helhetlig og 

ryddig.  

 

Det ble tatt kontakt med kommune for å be om at området ble tatt ut av planen. Kommunen 

har ikke gitt tilbakemelding.  

Rådmannens kommentar: Nabo sin eiendom er allerede regulert til boligformål, noe som 

anses viktig å videreføre i ny plan slik at nabo ikke blir skadelidende av planforslaget. Hva 

gjelder det nevnte leiearealet så er dette en privatrettslig sak mellom nabo og forslagstiller. I 



sakspapirene er det tilsendt kommunen to leieavtaler, der det er noen vesentlige forskjeller. 

Vi går ikke inn på avtalene, og legger de heller ikke ved, men de er registrert på saken. Det 

vil være naturlig å inkludere 137/62 og 64 i planavgrensningen til 1.gangsbehandling, da dette 

gjør bolig- og grøntområdet mer helhetlig utformet. Område G2 sikrer også en grønn buffer 

mellom boligområdene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planen ivaretar kommuneplanens samfunnsdel gjennom å legge til rette for variert boligtilbud 

i lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til LNF, friområde og 

boligområde. Planforslaget er i strid med overordnet plan da deler av LNF-området er 

planlagt omdisponert til bolig og grøntareal. Ellers er planen i tråd med overordnede planer. 

 

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 innebærer regulering til et annet formål 

enn beskrevet i kommuneplanens arealdel. Den legges frem for hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og formannskapet. 

 

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. Man skal i saken innta en økosystemtilnærming 

og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. Området er avsatt til bolig og LNF i 

gjeldende kommuneplan. Planbeskrivelsen redegjør for forslagstillers vurdering av planens 

virkninger i forhold til naturmangfoldloven §§ 8 – 12 (kap. 4.3.13). 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører en omdisponering av dyrka areal på ca. 2,8 dekar, utover allerede 

godkjent areal på 3,4 daa. Den delen av planområdet som skal utvikles med nye boliger ligger 

i nordvestvendt terreng. Dette arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i 

landskapet enn områdene rundt. Terrenget er lavest i øst og vest, mens et høydedrag preger 

nordlig del av planområdet. 

 

Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 

godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en 

omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny 

brukes til jordbruksproduksjon. Andre momenter enn det som er nevnt i jordloven § 9 kan 

også vektlegges, men dette må da vurderes opp mot jordlovens formålsbestemmelse.  

 

Økonomiske forhold 



Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbyggingen 

kan gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området har fra før to boliger fordelt på tre tomter, samt noe LNF-område nordvest i 

planområdet. Det åpnes for å utvikle boliger i form av eneboliger, eneboliger i kjede, 

rekkehus og firemannsboliger, avhengig av tomtens størrelse. Det er positivt å beholde det 

bygningsestetiske som er rundt i området, med eneboligbebyggelse.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

Alle uttalelsene er kommentert av forslagsstiller og tatt hensyn til i planforslaget og planens 

foreslåtte bestemmelser. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

utenfor tilknytningsplikten. 

Vann- og avløpsledning i området må legges om i henhold til utarbeidet VA-plan. Denne 

viser at ledningen legges i ny adkomstvei, f_SV1. Eksisterende anlegg er vurdert til å ha 

tilstrekkelig kapasitet for nye boliger. Det vil være behov for å koble seg til eksisterende 

vannkum i Færdenveien for å oppfylle kravet fra Ringerike kommune vedrørende slukkevann. 

 

Færdenveien i sørøst er kommunal vei og det er planlagt adkomst til denne. Det vurderes av 

forslagsstiller at den økte trafikkmengden på den kommunale veien ikke vil medføre noen 

konsekvenser for det planlagte krysset sin kapasitet og geometriske utforming. Parkering og 

adkomst for de eksisterende boligene forandres ikke. Trafikkanalysen som er utført 

konkluderer med at det ikke er behov for tiltak knyttet til utbygging av planområdet. Det er 

G/S-vei langs Færdenveien med fartsgrense på 30 km/t.  

 

Lekeplasser 

Det er satt av areal for lekeplass i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Kunnskapsgrunnlaget etter § 8 er vurdert, og det er innhentet informasjon om at det er truede 

rødlistede fuglearter i området, jf. artsdatabanken. Det er uklart hvor i området artene 

befinner seg, da det er mye naturlig vegetasjon i området de kan befinne seg i. Det er lite 

sannsynlig at de befinner seg på den fulldyrka marka og dermed vil ikke naturmangfoldet 

berøres i stor grad av dette planforslaget. Inngrepet i naturen anses som beskjedent slik at §§ 

9, 10, 11 og 12 vurderes ivaretatt.  

 

ROS-analyse 

Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer. Det er ikke registrert radon i grunnen i 

planområdet, men det kan ikke utelukkes at radon kan forekomme. Avbøtende tiltak ved 



radonforekomster er vurdert av forslagsstiller til å foregå i forbindelse med 

byggesaksbehandling.  

 

Ved en eventuell ulykke på Færdenveien så vil framkommeligheten reduseres noe. 

Færdenveien har ifølge forslagsstiller adkomst fra FV 241 fra to ulike steder, så 

sannsynligheten for redusert framkommelighet er liten. Boligområdet er planlagt med en 

adkomst for brannbil, med en lokasjon mot Færdenveien. Dette er vurdert til en viss fare i 

tilfelle brann i området. 

 

Konklusjonen til ROS-analysen er at risikonivået er lavt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Færden boligområde som vil kunne gi tilbud av boliger i 

attraktive deler av kommunen. Planene kan forventes å gi positive ringvirkninger for 

Ringerike kommune i form av sysselsetting i forbindelse med utbygging og et mer variert 

boligtilbud. Arealet som foreslås omdisponert fra fulldyrket jord til boligformål er ca. 2,8 daa, 

men vil bidra til å skape et helhetlig boligområde. 2,8 daa er relativt lite og omdisponering vil 

bidra til fortetting og vil være riktig ut i fra en helhetlig utvikling av området. Før 

2.gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av planområdet.  

 

Interessemotsetninger: 

Det er interessemotsetninger mellom eier av naboeiendom 137/62 og forslagsstiller. 

Motsetningene går ut på at eiendommen til nevnte nabo og deler av 137/1, som nabo leier av 

forslagstiller, er tatt med i planforslaget. Området vedrørende det leide arealet er en 

privatrettslig sak, som ikke vurderes nærmere i denne plansaken. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 



Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Trafikkanalyse 

6. ROS-analyse 

7. Støy-analyse 

8. Magnetfeltberegninger 

9. VA-notat 

10. Uttalelser til oppstart av planarbeidet 

a. Fylkesmannen i Buskerud 17.02.16 

b. Buskerud fylkeskommune 19.02.16 

c. Statens Vegvesen 11.02.16 

d. NVE 02.02.16 

e. Ringeriks-Kraft 26.02.16 

f. Færdenveien 19 v/ Anne Bråten og Arve Melhus datert 20.01.1 
g. Else-Marie Færden Modalen datert 12.02.16 

11. Gjeldende reguleringsplan 

a. 56-03 Haugsbygd Felt A-B 

b. 170 Færdenmarka 

12. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 2007 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Sanjin Rupic 

 



 

MAI 2016 
COWI AS 

Detaljreguleringsplan for 
Færdentoppen boligområde 

i Ringerike kommune 
PLANBESKRIVELSE 

 

 

 
 

 

  

 ADRESSE COWI AS 

Hvervenkastet 45 

3511 Hønefoss 

 TLF +47 02694 

 WWW cowi.no 

OPPDRAGSNR. A071608 

VERSJON 1. Utkast 

UTGIVELSESDATO - 

UTARBEIDET Mato 

KONTROLLERT Cafn 

GODKJENT Lite 





 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FÆRDENTOPPEN BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 

 

 

 

3 

Sammendrag 

Planforslaget legger til rette for frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, i 
et sentralt og attraktivt boligområde på Færdentoppen i Haugsbygd. Boligene skal være attraktive, og 
tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for ca. 
10-15nye boenheter, avhengig av etterspørsel og boligtype. Planforslaget vil sikre en god og helhetlig 
fortetting i et allerede etablert boligområde, og i kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til 
fremtidig boligområde.  

Områdene som i planforslaget er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder 
og kan sees på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal 
det sikres at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 
 
Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger som er relativt nyoppført og som har en naturlig 
tilhørighet til arealet. Reguleringsstatus oppdateres for disse.  
 
Det legges til rette for gode og trafikksikre løsninger for adkomst  mot Færdenveien.  
 
Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via gang- og sykkelveg, både mot Klekken og mot 
offentlig tjenesteyting, handel, kollektivtilbud og friluftsområder.  
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1 Innledning 

COWI AS fremmer planforslaget på vegne av grunneier Henrik Færden Petersen.  

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse med 
tilhørende anlegg, på Færdentoppen i Haugsbygd. Planforlsaget omfatter også to eksisterende boliger 
som er relativt nyoppført og som hører naturlig til arealet. Reguleringsplanstatus oppdateres for disse.  

Planområdet ligger i et attraktivt bolig og landbruksområde. Planområdet er på ca. 21 daa, og er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, friområde, samt et begrenset areal til landbruks, 
natur- og friluftsformål. 

Planområdets beliggenhet. Ill: COWI 2016 
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2 Planprosess og medvirkn ing

Det bleavholdtetoppstartsmøtemedRingerikekommuneden13.11.2015.I møtetorienterte
forslagsstilleromsinetankerfor utvikling av planområdet, herunderat detplanleggesfor konsentrert
småhusbebyggelsei form av eneboliger/rekkehus.Kommunenorienterteomoverordnedeplaner,
rammerog føringer.Kommunenopplysteomhvilke tiltak detvil værehensiktsmessigå gjennomførei
forbindelsemedutbyggingen.Viderebleplantypeogplanprosessavklart.Det bleansettikke å være
behovfor utarbeidelseavplanprogrameller utvidetopplegg for øktmedvirkning. Det ble fremlagt
dokumentasjonskravvedinnleveringtil 1. gangsbehandling.Videresaksbehandlingsprosessble
avklart.Diagrammettil høyreviserplanprosesseni henholdtil plan- og bygningsloven.

Oppstartav planarbeidblevarsletperbrev,i lokalavis
ogpåkommunensnettsiderden18.01.2016, medfrist
for innsendingav merknader20.02.2016.
Forslagsstillerharmottatt7 merknaderperbrevoge-
post.Sammendragav,ogkommentarertil ,
merknadenefølgeri egetvedlegg.Merknadeneer
ogsåvedlagti fullversjon.

Oppstartsmøte

Ringerike kommune, Henrik Færden
Petersen og COWI AS

Varsel om oppstart

• brev / annonse med plangrense og
hensikt med planarbeid
• 3 ukers høringsfrist

Utarbeide planforslag

Politisk behandling av planforslaget i
hovedkomiteen for miljø og areal og

formannskapet.

• Planforslag legges ut på høring med 6
ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget iht.
merknader.

2. gangs politisk behandling av
planforslaget i HMA og

formannskapet, før egengodkjenning i
kommunestyret
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3 Dagens situasjon 

3.1 Planområdets avgrensing 

Under vises utsnitt av planområdet, slik det ble varslet ved oppstart.  

 
Illustrasjon som viser planområdets avgrensning ved varsel om oppstart. COWI 2015. 

3.2 Beskrivelse av planområdet 

3.2.1 Beliggenhet og adkomst 

Planområdet ligger sentralt i Haugsbygd og består av dyrket mark, to eksisterende boliger med 
tilhørende tomter og tilliggende araler som i hovedsak består av vegetasjon. Området ligger ca. 6,5 km 
øst for Hønefoss, sør for Færdenveien der denne gjør en sving i retning øst ved nr. 29-31. Området er 
omkranset av eneboligbebyggelse i retning nordøst. Mot sør og vest ligger dyrket mark tilhørende 
Færden gård, mot nord ligger et grøntbelte med ski/turtrasé og et bekkefar.  

Adkomst til planområdet er fra Færdenveien, en kommunal vei som knytter boligfeltene i 
Færdenmarka med Fylkesveien 241 ved Klekken.  
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3.2.2 Eiendomsforhold 

Planområdet består av del av eiendommen Færden gård gnr/bnr. 137/1 med tilliggende tomter gnr/bnr. 
137/62, 63 og 64.  

3.2.3 Eksisterende bebyggelse og bruk 

Det finnes to eksisterende eneboliger, fordelt på tre tomter, sør i planområdet. Den ene boligen er 
under oppføring, den andre er relativt nyoppført.   

Planområdet, sett i retning sørvest mot Klekken. I forgrunnen, jordet som planlegges bebygget, i 
bakgrunnen er et av de relativt nyoppførte husene  påhøydedraget sør i planområdet. COWI 2015. 

3.2.4 Landskap, natur og grønnstruktur 

Planområdet ligger i den vestvendte lia som preger landskapet i Haugsbygd. Området har en flott 
utsikt mot vest, mot Hønefoss og Norefjell. Planområdet preges av småkupert landskap, med 5 – 10 
meter høydeforskjell mellom øvre og nedre del. På høydedraget mot sør ligger de to eksisterende 
eneboligene. Boligene ligger langs Færdenveien, og det nordligste huset ligger på en liten 
kolle/høydedrag med synlig beliggenhet. Her er det i den senere tiden etablert en stor fylling nord og 
vest for huset.  

Den delen av planormådet som skal utvikles med nye boliger ligger i nordvestvendt terreng. Dette 
arealet består i dag av dyrket mark som ligger lavere i landskapet enn områdene rundt. Terrenget er 
lavest i øst og vest, mens et høydrag preger nordlig del av planområdet.  
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Planområdet ligger over den marine grense på kote +171 og befinner seg innenfor et område med 
løsmasse av forvitringsmateriale. I berggrunnen finnes i hovedsak leirskifer og kalkstein, jf. 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/.  

Det er ikke registrert skred eller flomfare i området, jf. NVEs kartdatabase.  

3.2.5 Trafikkforhold 

Nordre del av planområdet har i dag ingen regulert adkomst for bil eller fotgjengertrafikk. De to 
eneboligene har atkomst mot Færdenveien.  

Planområdet har atkomst fra Færdenvegen og Linnerudvegen som tar av fra Fv. 241 Hadelandsvegen. 
Det eksisterer ingen trafikktellinger for Færdenvegen og Linnerudvegen, men basert på antall boliger i 
området antas det at Linnerudvegen har en ÅDT på 5-600, mens Færdenvegen har en ÅDT på 180..  

Krysset Linnerudvegen x Færdenvegen er utformet som et uregulert T-kryss. Krysset Fv. 241 x 
Linnerudvegen er derimot utformet som et oppmerket kanalisert T-kryss med eget venstresvingefelt på 
ca. 50 meter. Det er tilstrekkelig plass til to ventende kjøretøy ved vikelinja ut fra Linnerudvegen.  

3.3 Planstatus 

3.3.1 Gjeldende reguleringsplaner 

Hoveddelen av planområdet er regulert i reguleringsplan for Færdenmarka, vedtatt 31.01.85. Området 
er i denne reguleringsplanen avsatt til bolig, gangvei og friområde/lek.En mindre del av planområdet, i 
retning vest, er uregulert.  



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FÆRDENTOPPEN BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 

 

 

 

12 

 
Utsnitt av eksisterende reguleringsplan for Færdenmarka, hvor planområdet vises.  

Ifølge Ringerike kommunes kartløsning finnes ingen tilstøtende reguleringsplaner eller planforslag 
p.d.d.  

3.3.2 Kommuneplan 

I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune 2007-2019, vedtatt 13.08.2007, er planområdet 
avsatt til boligformål (nåværende), friområde (nåværende), og Landbruks, natur,- og friluftsområder 
(LNFR).   
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Utsnitt av gjeldende kommuneplan, hvor varslingsgrense for Færdentoppen er markert med rød linje. 
COWI 2015.  

Det er angitt noen generelle bestemmelser i kommuneplanen som gir føringer for området:  

Plankrav: I områder avsatt til byggeområder, kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og 
bygningslovens§ 81, 86a), 93 a), b), c), f), g), h), i) og j), ikke finne sted før området inngår i 
reguleringsplan. 
- Utnytting av området må vurderes i hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. 

Utbyggingsrekkefølge: I byggeområder for bolig kan utbygging ikke finne sted før følgende forhold er 
sikret i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer; tekniske anlegg, dvs. 
veg, vann- og avløpsanlegg, brannvann, strømframføring, trafikksikker atkomst for gående, syklende 
og kjørende, skolekapasitet og trafikksikker skolevei, lekeareal, Samfunnssikkerhet herunder; 
flomfare, skredfare, radon, forurensning i grunn, Natur og kultur, Grunnvann, Universell utforming.  
 
Lekeareal: Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det avsettes felles 
lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr. bolig avsettes til lekeplasser, og være 
støyskjermet ihht. T-1442. Lekeplassene skal være av tre ulike typer: Sandlekeplasser 2-6 år, 
Nærlekeplasser 5-13 år og Områdelekeplasser 10 år og oppover. Lekeplassene skal skjermes mot 
biltrafikk. I plan- og byggesaksbehandling av boligområder skal konsekvenser og barns interesser i 
forhold til lekearealer vurderes. Annet felles uteoppholdsareal kommer i tillegg. 
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3.3.3 Pågående planarbeid i nærområdet 

Ringerike kommune arbeider med å revidere kommuneplanen. Kommuneplanens samfunnsdel for 
Ringerike ble vedtatt i kommunestyret 30.4.15. Det arbeides i etterkant av dette videre med å revidere 
kommuneplanens arealdel.  

3.3.4 Andre relevante planer / føringer 

Kommunal planstrategi 2012-2015 er en oversikt over kommunens planlegging og er retningsgivende 
for prioritering av planoppgaver. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og tranpsortplanlegging. 
Et utdrag av mål med disse retningslinjene er “Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de 

fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge 
lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et 
langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen.” 

RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
Disse retningslinjene, sammen med veilederen “T1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og 
bygningsloven”, stiller krav om at barn og unge blir i varetatt i plan- og byggesaksbehandling etter 
plan- og bygningsloven. Videre stilles det krav til fysisk utforming slik at barn og unge skal være 
sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

Retningslinjer for behandling av støy i planleggingen T-1442/2012 
Formålet med denne retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering som 
forebygger støyproblemer. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 24.juni 
2011, tar for seg hvilke forventninger regjeringen har knyttet til en rekke viktige tema i planlegging. 
Disse temaene er klima og energi, stedsutvikling, samferdsel og infrastruktur, verdiskaping og 
næringsutvikling, natur, kulturmiljø og landskap, samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.   

Forurensingsloven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere forurensning. 

3.3.5 Krav om konsekvensutredning 

Tiltaket er vurdert ihht. Plan- og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” § 4 -1 
Planprogram og § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.  
  
Tiltaket faller inn under Miljøverndepartementets forskrift om konsekvensutredning, kap.II, §2, 
”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften." 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til framtidig boligområde/friområde og til landbruks, 
natur- og friluftsområde. Planforslaget er i all hovedsak i tråd med overordnede planer 
(bolig/friområder), med unntak av arelaet avsatt til LNF, men dette ralet er av svært begrenset 
størrelse.   

Tiltaket er videre vurdert i henhold til kriteriene i §4, og det er konkludert med at tiltaket ikke omfattes 
av disse.  
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Det er ikke registrert viktige naturområder, truede arter eller naturtyper i planområdet eller i 
umiddelbar nærhet, og området er ikke registrert som viktig i forhold til landskap, naturmiljø, 
kulturminner eller kulturmiljø. Planforslaget inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller 
ingen konsekvenser med tanke på energi og miljø eller universell utforming. 
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4 Planforslaget 

4.1 Plankartet 

Utsnitt av plankart datert20.4.16. Det vises for øvrig til vedlagt plankart. COWI 2016.  

 

 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FÆRDENTOPPEN BOLIGOMRÅDE 

PLANBESKRIVELSE 

 

 

 

17 

4.2 Arealregnskap 

 

Formål Areal i daa 

Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse (BFS) 

7,0 

Boligbebyggelse – konsentrert 
småhusbebyggelse (BKS) 

3,8 

Lekeplass (BLK) 0,2 

Veg (SV) 1,2 

Gang- og sykkelveg (SVS) 0,6 

Annen veggrunn – teknsike anlegg 0,6 

Grønnstruktur (G) 2,1 

Friområde (GF) 5,5 

Totalt 21,0 

4.3 Beskrivelse 

4.3.1 Generelt 

 
Planforslaget legger til rette for konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, leke- og 
oppholdsarealer, samt interne trafikkarealer. Det skal utviklikles gode boliger i tilknytning til et 
eksisterende boligområde. Forslaget bidrar til fortetting av et areal som hovedsakelig er avsatt til 
boligformål i kommuneplanens arealdel. Området ligger i tilknytning til eksisterende offentlig 
infrastruktur som skoler/barnehager, noe som bidrar til prisnsipper for helhetlig areal og 
transportlegging og fortettingt i eksisterende boligområder. Hovedintensjonen er å etablere attraktive, 
og tilgjengelige boliger med gode uterom og lekeplasser.  

Etablering av både frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse vil bidra til at området vil kunne 
fremstå som godt egnet for alle, uavhengig av familiestørrelse og livsfase. 

4.3.2 Boligformål 

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 
på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 
at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse i området. 
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Det legges til rette for 10-15 nye boenheter, avhengig av boligtype, og størrelse på tomter/boenheter. 
Planforslaget legger til rette for en fleksibel løsning, som åpnner for utvikling av både eneboliger, 
eneboliger i kjede, rekkehus og firemannsboliger.  
Det planlegges et felles lekeareal, en nærlekeplass BLK1, som er gitt en sentral og solrik plassering i 
ormådet. Plasseringen av lekeplassen er strategisk plassert, da den også er den del av en turveg 
forbindelse fra boligområdet til skole og idrettsanlegg.  
 
Innenfor byggeområdene er det lagt opp til en utnyttelsesgrad på BYA= 40% og med maks 
mønehøyde på 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Felt BFS1-3 – Frittliggende småhusbebyggelse:  
Planforslaget legger til rette for tre områder for frittliggende småhusbebyggelse. Innenfor BFS1 er det 
lagt til rette for frittliggende småhusbebyggelse. Det er ikke vist tomtegrenser innenfor BFS1, da det 
ønskes en fleksibilitet i prosjektet fram til detaljprosjekteringsfasen. Det åpnes imidlertid for 
etablering av tre til fire boliger innen dette delfeltet, avhengig av størrelse på tomter/boliger. BFS1 
ligger i vestvendt terreng, men har noe dårligere solforhold enn feltene BFS2/BKS1. Grunnen til dette 
er høydraget som krysser planområdet sør for BFS1. Dette kompenseres ved at dette feltet 
tilrettelegges foretablering av større eneboligtomter 
 
BFS2, som ligger lengst vest i planområdet, er en eneboligtomt med god utsikt, gode solforhold, i 
enden av atkomstvegen og med lekeplassen BLK1 som nærmeste nabo. BFS2 er på 0,55 daa.  
 
Felt BFS 3 ligger på høydrdraget mot sør. Her ligger to eksisterende eneboligerog en ubebygd tomt.. 
Disse boligene har en eksponert beliggenhet i landskapet, og da særlig mot sør og vest. Ny 
reguleringsplan vil sikre oppdatert reguleringssituasjon for disse, ved høyere utnyttelsesgrad og 
byggegrense mot vest. Eksisterende landskap søkes bevart i størst mulig grad. 
 
Felt BKS1 - Konsentrert småhusbebyggelse: I feltet legges det til rette for konsentrert 
småhusbebyggelse (kjedete eneboliger/rekkehus). Arealet på feltet er 3,8 daa. Innenfor dette feltet er 
det tiltenkt rekkehus med to etasjer, kjedete eneboliger eller firemannsboliger, inkludert nødvendig 
parkeringsareal, men det åpnes også for muligheten til å etablere eneboliger innenfor dette området. 
Ved etablering av eneboliger innenfor BKS1 skal bestemmelsene til BFS1 legges til grunn. 
 
I illustrasjonsplanen under vises det hvordan det kan legges til rette for ni boenheter innenfor BKS1, 
hvor disse boenhetene er fordelt på fire volumer. Byggene planlegges lagt parallelt med høyspentlinja, 
i retning øst/vest med hoveddelen av hagen mot syd. Hver enkelt bolig har privat avkjøring fra ny 
adkomstveg, f_SV1.   
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Utsnitt av illustrasjonsplan datert 20.4.16. Lysebrunt viser konsentrert småhusbebyggelse, (kjedete 
eneboliger/rekkehus), brunt viser frittliggende småhusbebyggelse, og grått viser eksisterende 
bebyggelse innen planområdet. Lysegrønt viser hageareal, mørkegrønt viser friormåder, 
vegetasjonskjerm og annen grønnstruktur. Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende, 
og endringer kan komme.COWI 2016.  
 
I bestemmelsene er det for hele planområdet satt krav om en maks mønehøyde på 9 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng. Dette ivaretar utsiktforholdene for bakenforliggende bebyggelse. 
Planområdet ligger noe lavere i terrenget enn eksisterende bebyggelse i området, og en utbygging av 
boliger over to etasjer vil dermed i liten grad påvirke utsikt eller solforholdfor annen bebyggelse i 
området.  

4.3.3 Lek og uteoppholdsarealer 

Planforslaget sikrer tilstrekkelige og velegnede leke- og oppholdsarealer sommers- og vinterstid for 
barn i ulike aldersgrupper.  
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Felt BLK1 - Nærlekeplass: Det legges til rette for en nærlekeplass i området. Lekearealet er plassert 
sentralt i planområdet, med enhensiktsmessig plassering ifht. sol/skygge forhold, støy, og enkel 
adkomst for alle. Lekearealet plasseres solrikt og lunt, ifht. terreng og omkringliggende bebyggelse. 
Samtlige boenheter vil ha kort avstand til lekeplassen. Lekeplassen vil også fungere som et sosialt og 
naturlig samlingspunkt for de som bosetter seg i området.  Nærlekeplassen er utformet i tråd med 
kommunens krav til lekeplasser, sjekkliste 4226, og er på 0,2 daa. 
 
Andre lekeplasser el.l i nærheten:  
Det finnes pr. i dag en tilrettelagt lekeplass i Paasche Aasens vei, ca 160 m i luftlinje fra planormådet. 
Her finnes lekeaparater, sandkasse, og balløkke. Beboere i på Færdentoppen må krysse Færdeneveien, 
for å komme til denne lekeplassen, som kan klasifiseres som en områdelekeplass.  

Felt GF1, friområder: I nærområdet er det tilgang til friluftsområder, turveier og små skogsområder. 
Særlig det regulerte friområdet, felt GF1nord iplanområdet, fungerer som et godt tilrettelagt frilufts- 
og lekeareal. Planforslaget åpner for at det kan etableres en turvei fra gangvegen nord for GF1 og 
bekken, via lekeplassen BLK1 til boligområdet.  

Innenfor GF1 opparbeides det en skiløype om vinteren. Utbygging av planområdet påvirker ikke 
eksisterende skiløypetrase. Beboere i planområdet har dermed direkte tilgang til gode ski- og 
turløyper. Planforlsaget er ikke i konflikt med eksisterende skiløype og regulert situasjon er i hovedsak 
i tråd med eksisterende reguleringsplan for området nord for høyspentlinja.  

4.3.4 Støy 

I forbindelse med utarbeidelse av planforsalget har det blitt utført sjablongmessige beregninger av støy 
mot planområdet, basert på trafikk langs Færdenveien. Støyberegningene viser at gul støysone 
forventes å bre seg inntil 7-10 meter ut fra Færdenveien. Bygninger med støyfølsom bruksformål 
(inkludert uteplasser) bør etableres med større avstand enn 10 meter fra vegen.  

I planforslaget er byggegrensen for det nye byggefeltet satt til minimum 20 m fra senterlinje veg. For 
eksisterende bebyggelse er byggegresen satt minimum 10 meter fra senterlinje veg,noe som indikerer 
at støyforholdene for nye og eksisterende boliger innen planområdet skal være tilfredsstilt.  

4.3.5 Renovasjon 

Innen planområdet plasseres søppeldunker ved innkjøring fra adkomstveien til hver boligenhet. 
Detaljerte løsninger for renovasjon skal sikres i utomhusplan.  

4.3.6 Barn og unges interesser.  

Barn og unges interesser er ivaretatt ved at det tilrettelegges for nærlekeplass og grønne, tilgjengelige 
friområder/utomhusareler. Dette gir et godt tilbud til bl.a. barnefamilier som vil bosette seg i området, 
og vil være en berikelse for nabolaget.  

I planforslaget legges det til rette for å knytte planormådet på en trafikksikker måte til tilliggende G/S-
vegnett. For å komme til G/S-veg behøver ikke beboerne i planområdet å krysse trafikert vei. 

En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som har 
nærhet til fritidstilbud, skoler, barnehager og friområder.    
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4.3.7 Samferdselsanlegg / trafikk / trafikksikkerhet 

Planområdet grenser til Færdenveien i sørøst, og planlagt atkomst er lagt til denne vegen. Dette anses 
som den mest trafikksikre plasseringen av atkomsten, med gode stigningsforhold og med god oversikt 
over trafikk fra begge sider.  

Atkomstvegen (f_SV1) er en felles atkomstveg for samtlige boliger innenfor BFS1, BFS2 og BKS1. 
Vegen er dimensjonert med en bredde på 4 meter. I enden av atkomstvegen, f_SV1, er det regulert inn 
en vendehammer. Denne er tilpasset slik at lastebiler skal kunne snu i området. Dette sikrer blant annet 
at renovasjonsbiler har snumulighet ved henting av avfall. 

  

Trafikkmengde: 
Det er utført trafikkberegninger for planområdet, basert på et krav i merknaden fra Statens vegvesen. 
For å beregne trafikken som genereres fra planområdet er det tatt utgangspunkt i at planen vil medføre 
bygging av 15 nye boliger. Basert på antall boliger innenfor planområdet og gjennomsnittlig antall 
bosatte per bolig, gir det en forventet ÅDT på 60. En ÅDT på Færdenvegen etter utbygging av 
planområdet vil da være omtrent 240. 

Basert på eksisterende utforming og trafikkmengder i krysset Linnerudvegen x Fv 241,vurderes det at 
tilleggstrafikken som følge av utbyggingen ikke vil medføre noen konsekvenser mht. 
kapasitet/avvikling eller for kryssets geometriske utforming.  

Parkering:  
Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes 
gjeldende parkeringsforskrift.  
 
Kollektivtrafikk: Langs Linnerudveien er det 2 busstopp, Færdenmarka og Furuseth, ca 400 m fra 
planområdet. Her går det buss til/fra Hønefoss. På hverdager er det 12 avganger i døgnet fra dette 
stoppet og kollektivtilbudet herfa anses som ivaretatt. Busstoppet ved Færdenmarka er tilknyttet 
planområdet med G/S vei langs Færdenveien.  

I tillegg eksisterer det et busstopp ved Loveien, omtrent 650 meter fra planområdet.  

Trafikksikkerhet: Planormådet er svært godt tilknyttet offentlige tjenester, skole, kollektivtransport og 
turområder via G/S vei og turveger.  

Det er langsgående gang-/sykkelvei i Færdenveien ned til krysset med Linnerudveien. Færdenveien 
har også fartsdumper. 
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Figur 1: Færdenveien sett mot nord. Langsgående fortau. Veibredde ca. 4,5-5 meter. 

 
Figur 2: G/S-vei forbi planområdet og i retning skole og holdeplass Loveien. 

Fra planområdet er det i underkant av 1 km til Vang skole (1.-7. kl.) og Haugsbygd ungdomsskole, 
samt ytterligere noen hundre meter til idrettsanlegg. Mesteparten av strekningen skjer på G/S-vei eller 
lite trafikkert vei (med unntak av kryssing over Harehaugveien i plan for å komme til/fra 
kunstgressbanen). 

Begge de nærmeste bussholdeplassene er tilgjengelig via fortau, G/S-vei eller lite trafikkerte veier. 

Det er ikke registrert trafikkulykker som kan sies å ha tilknytning til planområdet de siste ti årene, og 
det er lite som tilsier at den meget begrensete trafikkøkningen vil medfører nødvendige 
trafikksikkerhetstiltak. 

 

4.3.8 Grønnstruktur 

Planforslaget sikrer at eksisterende grønnstruktur innenfor planormådet ivaretas. Området nord for 
BKS1 reguleres til friområde for å sikre ivaretakelse av eksisterende skiløypetrase og turområde. 

Områdene som er regulert til grunnstruktur, G1_2, er områder som ikke er egnet som 
utbyggingsområder og som heller ikke er viktige friluftsområder, men som skal fungere som 
vegetasjonskjerm og annet grøntareal. Områdene kan beplantes.  
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4.3.9 Kulturminner 

Buskerud fylkeskommunen krever arkeologisk registrering av planområdet. Slik registrering er bestilt, 
og skal gjennomføres ila. feltsesongen 2016.  

4.3.10 Vann og avløp 

Innenfor planområdet eksisterer det i dag en vann- og avløpsleding. Ved utbygging av planområdet i 
henhold til planforslaget, må denne lednignen legges om. Det er utarbeidet en overordnet VA-plan for 
området. Denne viser at det er mulig å legge VA-ledningene i ny adkomstveg, f_SV1. Videre er det  
tilstrekkelig kapasitet for nye boliger til å koble seg til eksisterende anlegg. Et forslag til omlegging av 
VA-anlegget er vist i skissen under. Også eksisterende VA-anlegg vises i tegningen. 

Det er også viktig at området har tilstrekkelig kapasitet til slukkevann. For å tilfredsstille kommunens 
krav til slukkevann vil det  være behov for å koble seg til eksisterende vannkum i Færdenveien. 

Eksisterende og nytt VA-anlegg tilpasset planforslaget. COWI 2016.  

4.3.11 Høyspent 

Nord i planområdet krysser en 22 kV høyspentlinje. Linjen ligger 10 meter over terreng og har en 
faseavstand på 2 meter.  
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Med bakgrunn i Fylkesmannens innspill til varsel om oppstart er det utført magnetfeltberegninger for 
høyspentlednigen. Anbefalingene fra Statens Strålevern tilsier at det ikke skal legges til rette for 
boliger eller lekearealer i områder hvor magnetfletet overstiger 0,4 μT. Disse beregningene er utført 

for høyspentlednigen som går gjennom planområdet.  

Beregningene av magnetfeltet fra linjen viser at anbefalt avstand fra høyspentledningen for et bygg 
med inntil 3 etasjer vil være 5,5 meter fra senter av mast. Dette tilsvarer en avstand på 3,5 meter fra 
ytterste faseline. I en høyde på 1 meter viser beregningene at magnetfeltet på bakkenivå vil være 
lavere enn utredningsnivået på 0,4 µT uansett avstand til linjen. I planforslaget er det imidlertid 
regulert inn en byggeforbudssone (H370) på 8 meter fra senter mast. Dette for å ivareta forskrift for 
elektriske forsyningsanlegg, og ivaretar også innspill fra Ringeriks- Kraft ved varsel om oppstart.  

Planforslaget har ivaretatt hensyn til både byggeforbudssone for elektriske forsyningsanlegg og 
anbefalinger fra Statens Strålevern angående magnetfelt. 

4.3.12 Universell utforming 

Krav til universell utforming er sikret i fellesbestemmelsene. En utbygging vil medføre at nye tiltak 
utformes i tråd med krav til universell utforming og vil gi en forbedret situasjon for bl.a. orienterings- 
og bevegelseshemmede.  

4.3.13 Naturmangfold og biologisk mangfold 

Forholdet til kap. II i naturmangfoldsloven 

Naturmangfoldloven inneholder fem sentrale prinsipper som skal legges til grunn ved 
myndighetsutøving etter bl.a. Plan- og Bygningsloven. Prinsippene er beskrevet og vurdert nedenfor. 
 

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)  
Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider ved naturmangfoldet 
på stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter, naturtyper og økologisk tilstand. Det skal 
også være tilstrekkelig for å kunne belyse effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den 
samlede påvirkning som naturmangfoldet vil bli utsatt for. 
 
Vurdering: Planområdet består av to eksisterende boligtomter, og et jordbruksareal, som danner 
utkanten av gården Færden, på ca. 21 daa. Området ligger sentralt i kulturlandskapet i Haugsbygd, 
men er ikke vist som del av et helhetlig naturområde eller kulturlandskap (miljødirektoratets 
naturdatabase). Miljøverndirektoratets naturdatabase viser at det ikke ligger vernede naturverdier i 
eller inntil området. Ut i fra dette mener vi at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig. 
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Utsnitt av kart fra Miljødirektoratets naturdatabase. I området finnes ingen utvalgte naturtyper, 
verneområder, helhetlige kulturlandskap, kartlagte friluftsområder eller inngrepsfrie naturområder. 
 

§ 9 (føre-var prinsippet)  
Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget. Er kunnskapsgrunnlaget svakt, skal 
føre-var prinsippet tillegges større vekt. 
 
Vurdering: Det er innen planområdet ikke registrert viktige naturtyper, rødlistearter eller viktig 
biologisk mangfold. Tiltaket har ikke påvirkning på uberørt natur. Ut i fra dette mener vi at det ikke er 
nødvendig å innhente mer kunnskap om naturmangfold i området. Føre-var prinsippet er ivaretatt. 
 

§ 10 (økosystem-tilnærming og samlet belastning)  
Her vurderes hvordan naturmangfoldet påvirkes av tiltaket sett i lys av eksisterende og framtidige 
påvirkninger. 
 

Vurdering: Tiltaket har innvirkning på eksisterende område ved at dyrket mark bebygges med boliger 
og tilhørende anlegg. I boligområdet vil det tilrettelegges for rause uteområder/grønnstruktur. 
randsoner vil bli bevart grønne. Den samlede belastningen på kulturlandskapet anes dermed å være 
begrenset. Planforslaget ansees ikke å ha konsekvenser for viktige naturtyper eller arter i 
nærområdet. 
 

§ 11 (kostnadene skal bæres av tiltakshaver) 
Det er tiltakshaveren som skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene på 
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 
Vurdering: Ikke relevant.  
 

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
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For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt 
i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 
vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske 
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 
 
Vurdering: ikke relevant jf. vurderinger ovenfor.  
 
Det vises for øvrig til ROS-analysen kap. 7.2.3. 

4.3.14 Landbruk og skogbruk 

Planforslaget medfører at eksisterende fulldyrket mark på 5,7 daa bebygges med boliger. Den dyrkede 
marka består av et mindre, delvis inneklemt areal, i utkanten de dyrkede arealene på Færden gård.  
Planforslaget berører ikke store sammenhengende arealer med dyrket mark. Området er allerede preget 
av boligbebyggelse mot nordøst, og egner seg således godt for fortetting. Planforslaget berører ikke 
skogbruksarealer. 
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5 ROS analyse 

Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), jf. vedlegg4,  for planforslaget som viser hvilke 
konsekvenser planforslaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.  
 
I ROS-analysen kommer det frem at det er tre forhold som ligger i gul risikosone. 
 
Naturgitte forhold 
5. Radon: Planområdet ligger innenfor større felt med alunskifer som dekker store deler av Haugsbygd 
jf. nettkart fra NGU. Det er ikke registrert radon i grunnen her, men dette utelukker ikke at radon kan 
forekomme. 
 
Avbøtende tiltak: I henhold til plan- og bygningslovens § 29-5, skal ethvert bygg oppføres slik at det 
oppfyller krav til helse- og miljø. Dette innebærer at en må forholde seg til teknisk forskrifts 
bestemmelser angående radon ved oppføring av nybygg. (§ 8-33 Forurensninger, punkt 4. Radon): "… 

Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres 
for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader …". Avklaring med 

hensyn til behov for avbøtende tiltak gjøres i forbindelse med byggesaksbehandling. 
 
Infrastruktur 
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en 
risiko for området?  
8. Hendelser på veg: En ulykke på Færdenveien kan redusere framkommeligheten til/fra området.  
Færdenveien har imidlertid adkomst fra Fylkesvei 241 fra to ulike steder, så  sannsylighetenen er liten. 
 
Påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? 
18. El. linjer: Planforslaget ivaretar hensyn til magnetisk felt fra høyspentlinje. Beregninger viser at 
bygg på tre etasjer ikke bør plasseres nærmere enn 5,5m fra høyspentlinjen. I planforslaget er forskrift 
for elektrisk forsyningsanlegg ivaretatt, slik at bebyggelsen plasseres med en minsteavstand på 8m fra 
senter av mast. Det vil ikke være magnetisk felt fra høyspentlinjen over 0,4 µT på bakkenivå, like 
under høyspenlinjen. Området påvirkes dermed ikke av magnetfelt fra høyspenlinjen slik planforslaget 
er fremstilt.  
 
Har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? 
26. Adkomst for brannbil: Boligområdet planlegges med en adkomst, denne legges mot Færdenveien. 
Dette kan medføre en viss fare i tilfelle brann i området.   
 
Ulovlig virksomhet 
Hønefoss kan være et terrormål, men planforslaget vil ikke medvirke til å øke denne faren. 
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6 Merknader til oppstartsvarsel 

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 18.01.2016. Berørte parter ble varslet gjennom brev 
og lokale aviser. Det vises for øvrig til vedlegg 2: Oppsummering av merknader ved varsel og vedlegg 
3: Merknader ved varsel om oppstart.  
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7 Oppsummering 

Planforslaget legger til rette for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, 
leke- og oppholdsarealer, i et sentralt og attraktivt boligområde. Boligene skal være attraktive, 
tilgjengelige, med gode og tilgjengelige uterom og lekeplasser av høy kvalitet. Det legges til rette for 
ca 10-15 nye boenheter. Planforslaget vil sikre en god fortetting i et allerede etablert boligområde som 
for en stor del er avsatt til framtidig boligområde i kommuneplanens arealdel og regulert til 
boligformål allerede i 1985.  

Områdene som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til eksisterende boligområder og kan sees 
på som en naturlig utvidelse av disse. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, skal det sikres 
at man i størst mulig grad hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse. 
 
Planforslaget åpner for å bebygge området med både eneboliger, eneboliger i kjede eller rekkehus.  
Dette gir en fleksibilitet ifht til videre utvikling av boligområdet og tilpasning av løsninger etter ønske 
og behov. Området kan bebygges både med færre romslige eneboliger, eller bebygges noe tettere med 
enebolieger i kjede. Sistnevnte vil gi flere boenheter, noe som er i tråd med prinsipper for samordnet 
areal og transportplanlegging.  
  
Det legges til rette for rause friområder og nærlekeplass innen planområdet. Disse områdene skal ligge 
i deler av planormådet som har gode solforhold, og godt lokalklima.   

Området ligger relativt lavt i forhold til tilliggende områder, og vil i begrenset grad påvirke sol- og 
utsiktsforhold for tilliggende naboer. Planforslaget sikrer et prosjekt som i liten grad dominerer 
nabolaget og som er godt tilpasset det lokale landskapet. 

Det legges til rette for gode og robuste løsninger for adkomst med kryss mot Færdenveien. 
Atkomstveg f_SV1 er en fellesveg for samtlige boliger innenfor BFS1, BFS2 og BKS1.  

Boligene er godt tilknyttet omkringliggende områder via GS-veg og turveger, både til offentlige 
tjenester, til kollektivtransport og til nærliggende grøntarealer og lekeområder.   
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8 Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Varsel om oppstart (kopi av varselbrev, varselkart og annonse i samle-pdf) 
Vedlegg 2: Oppsummering og kommentarer til merknader ved varsel om oppstart 
Vedlegg 3: Merknader ved varsel om oppstart (samle-pdf for alle merknader) 
Vedlegg 4: ROS-analyse 
Vedlegg 5:  Trafikkberegninger 
Vedlegg 6: Støyberegnigner 
Vedlegg 7:  Magnetfeltberegninger 
Vedlegg 8:  VA-notat 
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Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01    
    
 
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. 
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan  - både ordinære og «mindre 
endringer». 

Reguleringsformål 
 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrensen som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5:     
     
1. Bebyggelse og anlegg  
 - Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse BFS   
 - Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse BKS  
 - Lekeplass       BLK 

  
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 - Veg        SV 
 - Annen veggrunn – tekniske anlegg    SVT 
 - Gang- og sykkelveg      SGS 
   
3. Grønnstruktur   
 - Friområde       GF 
 - Grønnstruktur      G 
 
4. Hensynssoner 
 - Faresone høyspent      H370 
 
 



§ 1. Fellesbestemmelser 
 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan  
Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan. Utomhusplanen 
skal dokumentere at krav til minste uteoppholdsareal (MUA), lekeareal, boder, 
garasjer/carport og parkering er oppfylt i samsvar med kommunal vedtekt.  

 

§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg 
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet 
tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. Bygninger/anlegg skal estetisk 
tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. 

 

§ 1.3 Universell utforming 
Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som 
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), 
teknisk forskrift og gjeldende veiledere (se regjeringens rundskriv Q-29/2010 om universell 
utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med byggesøknad. 

 

§ 1.4 Støyskjerming  
Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at 
støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.  
 
Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer 
som tilfredsstiller kravene i T-1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i 
teknisk forskrift / NS8175 klasse C.  
 
Alle rom med støyfølsom bruk i hver boenhet skal ha åpningsbart vindu i fasade med 
støybelastning Lden=55 dB eller lavere.  
 
Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på 
estetisk kvalitet.  
 
Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i Miljøvern- 
departementets retningslinjer for støy. 

 

§ 1.5 Gjerde og hekk  
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk 
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m. 
  

§ 1.6 Avkjørsler  
Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjørslene skal oppfylle krav gitt av 
vegmyndigheten.  



 

§ 1.7 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd. 

Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 
planområdet. 

 

§ 1.8 Teknisk anlegg 
Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å 
oppføre mindre bygninger for EL og VA-anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for 
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann- og 
avløpsanlegg. 

Tekniske anlegg tillates utover byggegrenser men innenfor maksimalhøyder. 

 

§1.9 Parkering 
Innen planområdet skal det opparbeides parkeringsplasser i henhold til Ringerike kommunes 
gjeldende parkeringsforskrift. 

 

§ 2. Bebyggelse og anlegg 

 

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittliggende småhusbebyggelse, BFS1-3 

1. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 

I disse områdene er det tillatt å oppføre ene- og tomannsboliger med  inntil  2  
målbare plan, med tilhørende anlegg. 
  

2. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 40 % inklusiv overflateparkering.  
Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig 
terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.  
 

3. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert 
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

4. Plassering av bygg 
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 
naboeiendom. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse, BKS1 

 

5. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 

I disse områdene er det tillatt å oppføre tre- og firemannsboliger og kjede-/rekke-
hus, med inntil 2 målbare plan, med tilhørende anlegg. Det tillates også oppføring av 
enebolig innenfor BKS1. Ved oppføring av enebolig skal bestemmelsene for BFS 
legges til grunn. 
  

6. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA =  40 % inklusiv overflateparkering.  
Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig 
terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting.  
 

7. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Ny bebyggelse kan ha maks mønehøyde på inntil 9 meter, i forhold til ferdig planert 
terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

8. Plassering av bygg 
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 
naboeiendom. 
 

 
§ 2.4 Lekeplass, BLK1 

BLK1 skal være felles nærlekeplass for BFS1, BFS2 og BKS1. Lekeplassen skal opparbeides 
i iht. kommunens mal 4226.  

 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene 
mellom de ulike trafikkformålene. 

Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen for å 
sikre minimale terrenginngrep. 

  

§ 3.1 Veg 

1. Felt SV  
f_SV1 er felles veg for samtlige boenheter innenfor BFS1, BFS2 og BKS1. 
o_SV2 er eksisterende offentlig veg. 
 

§ 3.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg   



Arealene er skråningsareal og grøfteareal, og skal opparbeides og tilplantes der det ikke 
kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. 

 

 

 

§ 4 Grønnstruktur 

§ 4.1 Friområde, GF 
Innenfor området tillates det opparbeidet turstier. 

 
§ 4.2 Grønnstruktur, G1-2  
Innen området skal det tilrettelegges for stedegen vegetasjon.  

  

§ 5 Hensynssoner 

§ 5.1 Faresone 

1. Høyspenningsanlegg (H370) 

I området tillates det ikke oppført bebyggelse. Det er ikke tillatt med høy beplantning i 
området (maks 4 meter). Eksisterende høyspentledning gjennom området kan 
vedlikeholdes og ombygges. 
 

§ 7 Rekkefølgebestemmelser 

§ 7.1 Krav til veger, vann- og avløpsledninger  

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske 
planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.  

§ 7.2 Krav før igangsettingstillatelse 

f_SV1 skal være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse på boliger innenfor 
planområdet. 

Omlegging av vann- og avløpsledning skal gjennomføres før det gis igangsettingstillatelse på 
boliger innenfor planområdet 

§ 7.3 Krav før brukstillatelse 

Lekeplass, BLK, skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for de respektive boligområdene. 

§ 7.4 Krav om utbyggingsavtale 

Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom 
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og 
utbygger foreligger før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene 

 



 





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/914-39   Arkiv: GNR 4/1  

 

Konsesjon på Raa gård Gnr/bnr 4/1 
 

Forslag til vedtak: 

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

folkeregistrerte adresse på Raa gård. Vedtak gitt i sak 31/17, hvor konsesjon på Raa gård 

trekkes tilbake, oppheves. 

1. Det forutsettes at Kristin Remme oppfyller vilkår om boplikt gitt i konsesjonsvedtak i 

HMA sak 70/16, og forblir registrert bosatt på gården i minst 5 år sammenhengende. 

 

  

Sammendrag 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning fattet 08.05.2017 i sak 31/17 vedtak om å trekke 

konsesjonen på Raa gård tilbake grunnet vesentlig brudd på vilkår om boplikt. Kristin Remme 

har nå sin folkeregistrerte adresse på Raa gård, og vedtak i sak 31/17 oppheves.  

 

Beskrivelse av saken 

Det vises til vedlagte saksfremlegg og protokoller i HMA saker 70/16, 94/16 og 31/17 for 

detaljert bakgrunn i saken. Her følger en kort kronologisk oppsummering av sakens viktigste 

og nye momenter:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avsluttet. (Vedlegg 2 og 3)  

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

av kommunegrensen, og ønsket at boplikten ble utsatt til saken var ferdig behandlet hos 

Fylkesmannen.  

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

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

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

70/16. Saken ble oversendt Fylkesmannen. (Vedlegg 4 og 5) 



- 

6. Med bakgrunn i brudd på konsesjonsvilkår og boplikt vedtok HMA den 08.05.2017 i 

sak 31/17 å trekke konsesjonen på Raa gård tilbake. Det ble gitt en frist på 3 måneder 

til å overdra landbrukseiendommen til noen som kan få eller som ikke trenger 

konsesjon. (Vedlegg 6 og 7) 

7. Vedtak om tilbaketrekking av konsesjon ble påklaget. Klagen er datert 27.05.2017, og 

er dermed mottatt innen klagefristen. Det bes om at klagen gis oppsettende virkning. I 

klagen gjøres gjeldende at vedtaket er ugyldig p.g.a. feil rettsanvendelse, 

saksbehandling og bevisbedømmelse. (Vedlegg 8) 

8. I brev av 29.06.2017 stadfester Fylkesmannen i Buskerud Ringerike kommunes vedtak 

av 22.08.2016 i sak 70/16. Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages. (Vedlegg 9) 

9. Kristin Remme blir orientert om Fylkesmannens vedtak i brev av 31.07.2017. I samme 

brev opplyser landbrukskontoret om forventet saksgang av klagen på tilbaketrekking av 

konsesjon, og ber om å bli underrettet om eventuelt nye momenter som kan ha 

betydning for saken. (Vedlegg 10) 

10. Landbrukskontoret hadde løpende kontakt med Kristin Remme i august og september 

2017, og ble holdt orientert om pågående prosesser med Skatteetaten hva gjaldt 

tilflytting til Osloveien 161, 3512 Hønefoss (Raa gård). 

11. Den 29.09.2017 får landbrukskontoret tilsendt endelig bevis for at Kristin Remme med 

familie er registrert bosatt på Raa gård i Ringerike kommune fra og med 04.09.2017. 

(Vedlegg 11) 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. 

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

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Konsesjonsvedtak HMA, 11.04.2011 i sak 48/11.  

Konsesjonsvedtak HMA, 22.08.2016 i sak 70/16.  

Klagesaksbehandling HMA, 07.11.2016 i sak 94/16. 

Tilbakekalling av konsesjon HMA, 08.05.2017 i sak 31/17. 

Fylkesmannen i Buskerud stadfester HMA-vedtak i sak 70/16, 29.06.2017. 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

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

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

virkemidlene i konsesjonsloven følges. 

 

Rådmannens vurdering 

Etter en langvarig prosess med å følge opp vilkår om boplikt gitt i konsesjonsvedtak på Raa 

gård, ble det 08.05.2017 fattet vedtak i HMA sak 31/17 om å trekke konsesjonen tilbake. 

Vedtaket er påklaget, og klagen begrunnes med feil rettsanvendelse, saksbehandling og 

bevisbedømmelse. Klager mener at vedtaket må oppheves. 

 

Vedtak om konsesjon med vilkår om boplikt ble først fattet 11.04.2011 i HMA sak 48/11, og 

på nytt den 22.08.2016 i HMA sak 70/16 – denne gang med 1 måneds tilflyttingsfrist. 

Sistnevnte vedtak ble påklaget, og saken ble sendt til Fylkesmannen etter at kommunen 

opprettholdt sitt vedtak. Rådmannen konstaterer at vedtaket nå er behandlet av Fylkesmannen i 



- 

Buskerud, og at kommunens opprinnelige vedtak opprettholdes. Det er dermed ingen tvil om 

at det hviler boplikt på eiendommen, og konsesjonssøker innen én måned etter fattet vedtak må 

ha sin folkeregistrerte adresse på gården. 

 

Rådmannen registrerer at Kristin Remme med familie siden 04.09.2017 står oppført i 

folkeregisteret med adresse på Raa gård, gateadresse Osloveien 161, 3512 Hønefoss. På 

bakgrunn av at Remme nå har påbegynt sin boplikt på gården, og at det derfor ikke lenger en 

noen grunnlag for å trekke konsesjon tilbake, mener Rådmannen at vedtak i sak 31/17 om 

tilbaketrekking av konsesjon kan oppheves. Forutsetningen for opphevelse av vedtak er at 

Remme har sin folkeregistrerte adresse på Raa gård i minst 5 år sammenhengende. 

 

Klage på vedtak på tilbakekall av konsesjon datert 27.05.2017 fra Svensson Nøkleby 

advokatfirma tas til orientering. Vedtak av 08.05.2017 i sak 31/17 oppheves utelukkende 

p.g.a. tilflytting til gården, og rådmannen ser ikke at det er behov for å kommentere innholdet i 

klagen. 

 

 

Vedlegg 

1. Saksprotokoll, HMA sak 48/11 

2. Konsesjon og boplikt på Raa gård – Saksfremlegg 

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

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

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

sak 94/16 

6. Tilbaketrekking av konsesjon på Raa gård – Saksfremlegg 

7. Tilbaketrekking av konsesjon på Raa gård – Saksprotokoll, HMA sak 31/17 

8. Klage på tilbakekall av konsesjon 

9. Vedtak, Fylkesmannen i Buskerud 

10. Orientering om Fylkesmannens vedtak 

11. Bostedsattest 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Helgesson 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 11/672-4  Arkiv: LBR 4/1  

 

Sak: 48/11 

 

GNR.4/1 - SØKNAD OM KONSESJON SØKER: KRISTIN REMME 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Med hjemmel i Konsesjonsloven av 28. november 2003 gir Ringerike kommune 

konsesjon til Kristin Remme for kjøp av eiendommen Raa, gnr. 4, bnr 1 og gnr. 

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

2. Det stilles krav om personlig boplikt for søker.   Eiendommen skal tilflyttes 

innen 1 år etter overtakelse, og deretter beboes av konsesjonssøker minst 5 år i 

sammenheng.  

3. Konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 8.000.000.- 

 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 11.04.2011: 

 

Forslag fra Asbjørn Holth (Ap): 

 

1. Med hjemmel i Konsesjonsloven av 28. november 2003 gir Ringerike 

kommune konsesjon til Kristin Remme for kjøp av eiendommen Raa, gnr. 4, 

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

2. Det stilles krav om personlig boplikt for søker.   Eiendommen skal tilflyttes 

innen 1 år etter overtakelse, og deretter beboes av konsesjonssøker minst 5 år i 

sammenheng.  

3. Konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 8.000.000.- 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Holths forslag, ble Holths forslag 

vedtatt med 8 mot 1 stemme. Kihle Gravermoen stemte i mot. 

 

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/914-12   Arkiv: GNR 4/1  

 

Konsesjon og boplikt på Raa gård Gnr/bnr 4/1 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

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

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

og gnr. 185 bnr. 6 i Hole kommune på følgende vilkår:  

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

eiendommen innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den 

minst 5 år i sammenheng.  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Kristin Remme fikk innvilget konsesjon på eiendommen Raa, gnr/bnr 4/1 i Ringerike, den 

11.04.2011. Det ble i vedtaket stilt krav om personlig boplikt med tilflyttingsfrist innen ett 

år etter overdragelse. På grunn av en odelssak har det i ettertid blitt innvilget utsettelse på 

denne fristen to ganger. Den siste fristen er nå vesentlig overskredet. Remme søker nå 

konsesjon på nytt fordi hun fremdeles ikke ønsker å tilflytte eiendommen. Grunnet at 

odelssaken er avsluttet, og at vilkåret om personlig boplikt allerede er overskredet, gir 

rådmannen innstilling om å innvilge konsesjon med personlig boplikt med tilflyttingsfrist 

innen 1 måned etter mottatt vedtak. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kristin Remme søker konsesjon på eiendommen Raa, gnr/bnr 4/1. Det søkes konsesjon fordi 

hun ikke ønsker å tilflytte eiendommen. Søker har tidligere fått konsesjon på eiendommen 

med krav om personlig boplikt. 

 

Bebygde eiendommer som har mer enn 25 dekar fullyrka eller overflatedyrka jord, og/eller 

har mer 500 dekar skog utløser krav om boplikt. Boplikten kan gjøres personlig eller 



upersonlig. I «prinsipper og retningslinjer: Boplikt på landbrukseiendommer», vedtatt den 

06.02.2012 av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 15/12, kommer det i pkt. 

4 frem at på eiendommer som har mer enn 100 dekar fulldyrka eller overflatedyrka mark, 

og/eller 2000 dekar produktiv skog, skal boplikten være personlig. 

 

I følge Konsesjonsloven er boplikten først oppfylt når erverver har sin folkeregistrerte 

adresse på konsesjonseiendommen. 

 

Landbrukseiendommen Raa består av gnr/bnr 4/1 og 9/5 i Ringerike, og gnr/bnr 185/3 og 

185/6 i Hole kommune. Matrikkelenheten gnr/bnr 4/1 i Ringerike er hovedbølet, og 

driftssenteret med tunet til gården ligger her. Konsesjonseiendommen har i følge Gårdskart 

et totalareal på 1219 dekar, hvorav 188 dekar fulldyrka mark og 862 dekar produktiv skog. 

Eiendommen utløser dermed krav om personlig boplikt. Eiendommen er bebygd med bl.a. 

våningshus, kårbolig og driftsbygninger. De fulldyrkede arealene er leid ut, men Remme har 

drevet småskala storfeproduksjon på eiendommen siden 2013. 

 

Det har vært en odelstvist på eiendommen siden 2011. Saken ble løst ved forlik i Borgarting 

lagmannsrett den 07.06.2016. Vilkårene for forliket er oppfylt, og partene hevet saken den 

11.07.2016. Kristin Remme blir sittende på eiendommen. 

 

Beskrivelse av saken 

Kristin Remme søkte konsesjon på erverv av eiendommen Raa i 2011. Søker opplyste i 

søknaden at hun forpliktet seg til å flytte til eiendommen innen ett år og deretter bebo den i 

minst 5 år sammenhengende. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet 

søknaden 11.04.2011 i sak 48/11, og innvilget konsesjon med vilkår om personlig boplikt 

med frist på tilflytting innen ett år. 

 

I brev datert 20.04.2012 søkte Remme utsettelse på boplikten. Søknaden ble begrunnet med 

at det hadde oppstått en odelssak på eiendommen, og usikkerhet knyttet til utfallet av saken 

gjorde at hun ønsket ett års utsettelse på tilflytting til eiendommen. I brev av 02.05.2012 

innvilget landbrukskontoret ett års utsettelse på vilkåret om personlig boplikt fram til 

04.05.2013. 

 

I brev av 01.07.2013, to måneder etter frist for tilflytting, ber landbrukskontoret om en 

redegjørelse i saken. I brev datert 19.07.2013 søkte Remme på nytt om utsettelse på 

boplikten. I brevet uttrykkes et ønske om å tilflytte eiendommen, men at den pågående 

odelssaken hindrer dette. Det blir opplyst at odelssaken skal opp i Lagmannsretten i 

desember samme år. I vedtak datert 11.10.2013 innvilget landbrukskontoret på nytt 

utsettelse på boplikten, denne gangen frem til 31.10.2014. 

 

En stikkprøvekontroll i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd ble utført den 

17.02.2014. Slike kontroller foregår hvert år på gårdsbruket til 5 % av foretakene som søker 

produksjonstilskudd. Landbrukskontorets representant oppfattet at Remme med familie 

bodde på eiendommen på dette tidspunktet. 

 

Ved en rutinesjekk utført i januar 2016 ble det oppdaget at Kristin Remme hadde sin 

folkeregistrerte adresse i Selteveien 71 A i Hole kommune. Hun har vært registrert på denne 

adressen siden 10.07.2014. Hun har altså ikke vært registrert bosatt på Raa gård, og dermed 

ikke overholdt tilflyttingsfristen i landbrukskontorets siste vedtak. 



 

I brev av 11.02.2016 gjør landbrukskontoret Kristin Remme oppmerksom på overskridelse 

av konsesjonsvilkårene og plikten om å melde flytting jf. Folkeregisterloven, og ber om en 

tilbakemelding om saken. 

 

I brev datert 22.02.2016 søker Kristin Remme for tredje gang utsettelse på boplikten på Raa 

gård. Søknaden begrunnes med pågående odelssak som ennå ikke er avgjort. I brevet skriver 

Remme at familien det meste av tiden oppholder seg på Raa gård, men at de har sin 

registrerte adresse i Selteveien 71 A i Hole. Hun søker om utsettelse på boplikten fram til 

saken er avgjort i Lagmannsretten. Det opplyses at saken skal opp juni 2016. 

 

Remme blir den 29.02.2016 via e-post gjort oppmerksom på at det ikke kan søkes om 

utsettelse på boplikten, men at hun må søke konsesjon på eiendommen på fastsatt skjema. 

Da vi ikke mottok slikt skjema, ble Kristin Remme på nytt meddelt i brev av 12.04.2016 at 

det måtte søkes konsesjon på eiendommen. Skjema ble vedlagt. Det ble også bedt om en 

redegjørelse i forhold til fysisk og registrert adresse. Det ble gitt en frist om å søke 

konsesjon til 14.05.2016. 

 

Søknad om konsesjon ble mottatt 13.05.2016. I søknaden opplyser Remme at det søkes 

konsesjon fordi hun ikke skal bosette seg på eiendommen. I søknaden oppgis flere grunner 

til at det ønskes utsatt boplikt: 

 Det søkes om utsettelse på boplikt fram til odelssaken er avsluttet. Pågående 

odelssak har ført til at de har leid bolig i Hole, slik at barna ikke skulle risikere å 

måtte bytte kommune, og dermed skole, mer enn nødvendig. 

 Ønske om at barna skal gå på skole i Hole til de er ferdig med ungdomsskolen. 

 At det i 2015 ble opphevet boplikt i 5 andre kommuner. 

 Trolig kommunesammenslåing mellom Ringerike og Hole som vil føre til at 

«problemet løser seg selv». 

 At boplikten kan gjøres upersonlig fram til odelssaken er løst. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanen er eiendommen klassifisert som LNF-område. 

 

I Jordfaglig vurdering for Ringerike er området klassifisert som A-område. Dette er områder 

med meget sterke landbruksinteresser. 

 

Juridiske forhold  

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

er også fastsatt hvilke kriterier som skal til for at boplikt regnes som oppfylt. 

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

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Konsesjonsvedtak HMA, 11.04.2011 i sak 48/11. 

 

 

Alternative løsninger 

Hvis hovedutvalget mener at konsesjonsvilkårene allerede er vesentlig overskredet, og ikke 

vil innvilge søknaden om konsesjon, kan et vedtak se slik ut: 



Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 avslås søknad om konsesjon til Kristin Remme 

på eiendommen Raa gnr. 4 bnr. 1. På denne bakgrunn fastsettes med hjemmel i lovens § 18 

en frist på tre måneder til å sørge for at eiendommen overdras til noen som kan få konsesjon 

eller som ikke trenger konsesjon. 

 

Prinsipielle avklaringer 

I de fleste søknader om konsesjon på eiendommer som utløser boplikt opplyser søker selv at 

han/hun forplikter seg til å tilflytte eiendommen. I noen tilfeller finnes særlige grunner til at 

søkerne ikke vil forplikte seg til å tilflytte eiendommene, og i slike tilfeller er det vanlig å 

innvilge en viss utsettelse av boplikten. En slik særlig grunn kan f.eks. være at bolighuset er 

i meget dårlig forfatning slik at det kreves omfattende renovering for at det skal være 

beboelig. En slik utsettelse gis gjerne i maksimalt 3 år, og i helt spesielle tilfeller opp til 5 

års utsettelse.  

 

Det har de seneste år vært flere eksempler på at boplikt ikke overholdes etter 

konsesjonsvedtak med personlig boplikt som vilkår. De fleste av disse sakene løses ved at 

landbrukskontoret henvender seg til søker og minner om konsesjonsvilkårene. I noen 

tilfeller søkes det om utsatt boplikt i etterkant, og dette kan på samme måte som forklart 

over gis i særlige tilfeller i en begrenset periode. Det gis ikke utsatt boplikt på ubestemt tid. 

Det gis heller ikke varig fritak fra boplikt på eiendommer som utløser personlig boplikt. 

 

Generelt er det slik at landbrukseiendommer blir best ivaretatt ved at eier selv bebor 

eiendommen. Dette er en viktig faktor når en søknad om konsesjon behandles. Det er derfor 

prinsipielt at det ikke skal være mulig å søke om fritak eller langvarig utsettelse på boplikten 

i etterkant av et konsesjonsvedtak hvor det har blitt gitt vilkår om boplikt. Hvis dette 

godkjennes vil det sende uheldige signaler, og boplikten vil uthules. Hvis det er slik at 

erverver av en landbrukseiendom likevel ikke ønsker eller kan oppfylle boplikten, kan 

konsesjonen trekkes tilbake, og eiendommen avhendes til noen som kan/vil bosette seg på 

eiendommen (jf. konsesjonsloven § 16 og rundskriv M-2/2009). 

 

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

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

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

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

boplikt, må virkemidlene i konsesjonsloven følges. 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonsloven § 9 angir hvilke momenter som skal vektlegges ved behandling av en 

søknad om konsesjon. Dette er: En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 

bosettingshensynet, om ervervet fører til en driftsmessig god løsning, søkers skikkethet og 

hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Kristin Remme fikk innvilget 

konsesjon med vilkår om personlig boplikt i 2011, og har fått innvilget utsettelse på 

boplikten to ganger i etterkant. Rådmannen oppfatter at hun nå søker konsesjon fordi hun 

ønsker en ytterligere utsettelse på boplikten. Rådmannen vil derfor ikke gå inn på 

momentene i lovens § 9, da vurderingen er den samme som i opprinnelig vedtak, men vil 

påpeke at vilkåret om personlig boplikt ble gitt både av hensynet til bosettingen og hensynet 

til helhetlig ressursforvaltning. 

 



Det kommer ikke tydelig fram av konsesjonssøknaden hvor lang utsettelse på boplikten det 

søkes om. Det opplyses i første omgang at det søkes om å utsette boplikten til odelssaken er 

avsluttet, men også at søker ønsker at barna skal fullføre skolegang i Hole. Det fremsettes 

også flere påstander angående konsesjon og boplikt som rådmannen mener det er nødvendig 

å svare på. 

 

 Det søkes om utsatt boplikt til pågående odelssak er avsluttet. Saken ble hevet den 

11.07.2016. Saken er altså avsluttet, og det er dermed ikke noe grunnlag for å gi 

utsatt boplikt med bakgrunn i odelssaken. 

 Søker skriver at hun ønsker at barna skal gå på skole i Hole til de er ferdig med 

ungdomsskolen. Dette er en sak som ligger utenfor konsesjonsspørsmålet, og som 

eventuelt må søkes om på andre måter. Rådmannen kan ikke se at dette er relevant 

for behandling av konsesjonssøknaden eller boplikten på Raa gård. Rådmannen vil 

også påpeke at det er frivillig å kjøpe eiendom med boplikt i Ringerike, og at det 

vanligvis er slik at barn i skolealder sogner til skole i hjemkommunen. 

 Remme viser i søknaden til at flere kommuner opphevet boplikt i 2015, og at flere 

kommuner er på vei til å slette boplikten. Denne påstanden beror nok på en 

misforståelse. Det er riktig at flere kommuner har opphevet nedsatt 

konsesjonsgrense, som innebærer at også mindre boligeiendommer har boplikt (jf. 

Konsesjonsloven § 7). Nedsatt konsesjonsgrense er et virkemiddel særlig i 

kommuner som har utfordringer med at eiendommer som bør bli benyttet som 

helårsbolig blir benyttet som fritidsbolig. Ringerike kommune har ikke nedsatt 

konsesjonsgrense. 

 Remme påstår at ved en kommunesammenslåing vil problemet løse seg selv. 

Rådmannen er usikker på hva som menes her, men boplikten er knyttet til 

eiendommen, ikke kommunen. Boplikten på Raa gård ville fremdeles ikke vært 

oppfylt selv om hennes adresse i Selteveien og Raa gård ble en del av en felles 

storkommune. 

 Det argumenteres for at boplikten kan gjøres upersonlig frem til odelssaken er løst. 

Ringerike kommunes retningslinjer for boplikt tilsier at Raa gård er av en slik 

størrelse at det skal stilles vilkår om personlig boplikt. Rådmannen kan ikke se at det 

er grunnlag for å fravike retningslinjene. 

 

Det har nå gått mer enn 5 år siden Kristin Remme fikk konsesjon på eiendommen Raa, 

gnr/bnr 4/1, med vilkår om personlig boplikt. Det har grunnet pågående odelssak blitt gitt 

utsettelse på boplikten to ganger, og landbrukskontorets siste tilflyttingsfrist er overskredet 

med over 1 ½ år. Odelssaken er nå avsluttet, og rådmannen finner derfor ingen grunnlag for 

at Remme skal innvilges konsesjon med utsatt tilflyttingsfrist.  

 

Rådmannen mener at vilkårene gitt i opprinnelig vedtak allerede er vesentlig overskredet, og 

at det kun kan gis nytt konsesjonsvedtak med vilkår om at eiendommen tilflyttes snarest, og 

senest innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak. Det vil ikke bli gitt ytterligere 

utsettelse på boplikten.  

 

Vedlegg 

1. Søknad om konsesjon 

2. Kart 

3. Kopi av tidligere søknad 

4. Kjøpekontrakt 



5. Saksprotokoll, HMA sak 48/11 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Helgesson 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/914-14  Arkiv: GNR 4/1  

 

Sak: 70/16 

 

Konsesjon og boplikt på Raa gård Gnr/bnr 4/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

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

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

gnr. 185 bnr. 6 i Hole kommune på følgende vilkår:  

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

eiendommen innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den 

minst 5 år i sammenheng.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

 

Anders Braatens (Sp) forslag til vedtak fikk 2 stemmer og falt. 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/914-18   Arkiv: GNR 4/1  

 

Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård 

Gnr/bnr 4/1 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om konsesjon og boplikt, til 

klage fra Kristin Remme på vedtak om konsesjon og boplikt, til kommunens uttalelse 

angående søknad til Fylkesmannen om grenseflytting og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 70/16 behandlet av HMA 22.08.2016 

opprettholdes. 

2. Vedtak i HMA i sak 70/16 gis ikke utsatt iverksetting.  

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Det vises til saksfremlegg og protokoll til sak 70/16 – Konsesjon og boplikt på Raa gård, 

behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) 22.08.2016, for bakgrunn i 

saken. 

 

Beskrivelse av saken 

HMA vedtok 22.08.2016 å gi Kristin Remme et konsesjonsvedtak med 1 måneds frist for 

tilflytting til Raa gård, gnr. 4 bnr. 1. Landbrukskontoret mottok 21.09.2016 en klage fra 

Kristin Remme på dette vedtaket. I klagebrevet påstås det at det manglet vesentlige 

opplysninger da HMA fattet sitt vedtak om konsesjon og boplikt. Klagen er begrunnet med at 

Remme har søkt Fylkesmannen i Buskerud om grenseflytting, og ønsker at Raa gård blir en 

del av Hole kommune. Hun ønsker at boplikten blir utsatt til Fylkesmannen har behandlet 

søknaden om grenseflytting. Det trekkes spesielt fram problematikk av kommunebytte i 

forhold til skole- og barnehageplass. 

 

Fylkesmannen har i brev datert 16.08.2016 bedt de berørte kommunene om å uttale seg i 

forhold til om søknaden om grenseflytting bør utredes. Ringerike uttalte seg om saken 

31.08.2016, og anbefalte at saken ikke utredes. Hole kommune har anbefalt utredning.  

 



Tidligere behandlinger og vedtak 

Konsesjonsvedtak HMA, 11.04.2011 i sak 48/11. 

Konsesjonsvedtak HMA, 22.08.2016 i sak 70/16. 

 

Rådmannens vurdering 

I sin klage mener Remme at politikerne manglet vesentlig informasjon da vedtak om 

konsesjon og boplikt ble fattet 22.08.2016. Dette avviser rådmannen. Både rådmann og 

politikere var kjent med at Kristin Remme hadde søkt Fylkesmannen i Buskerud om 

grenseflytting. Rådmannen mente altså at disse opplysningene ikke hadde relevans for 

konsesjonssaken da saken var oppe i HMA.  

 

Rådmannen mener at det i klagen ikke fremkommer nye momenter som gir grunnlag for å 

endre vedtak 70/16 og gi Remme ytterligere utsettelse på boplikten. Boplikten er knyttet til 

eiendommen, og det er ikke relevant hvor kommunegrensen går. Rådmannen forholder seg til 

dagens kommunegrense, og Ringerike kommune anbefaler heller ikke at Remmes søknad om 

grenseflytting utredes (jf. vedlegg 6). Det understrekes at rådmannen mener at 

konsesjonssaken og grenseflyttingssaken er to separate saker som bør behandles uavhengig 

av hverandre.  

 

I forhold til Remmes barns skole- og barnehagetilhørighet, anser rådmannen at heller ikke 

dette har relevans for konsesjonssaken.  

 

I klagebrevet skriver Remme at hensikten med klagen er å utsette boplikten til søknaden om 

grenseflytting er ferdig behandlet av Fylkesmannen i Buskerud. Rådmannen forstår anførselen 

dithen at det anmodes om utsatt iverksettelse av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 42.  

 

Rådmannen viser i saksfremlegget til sak 70/16, hvor det fremgår at saken anses å være av 

prinsipiell karakter, og at Ringerike kommune har politisk vedtatte prinsipper i forhold til 

boplikt for å sikre likebehandling og forutsigbarhet for kommunens innbyggere. 

Utgangspunktet er at virkningsdatoen av et forvaltningsvedtak inntrer fra det tidspunktet 

vedtaket er truffet og meddelt vedkommende part. Klage over vedtaket eller søknad om å 

flytte kommunegrensen er ikke til hinder for gjennomføringen med mindre underinstans eller 

overinstans gir utsatt iverksetting. Utsatt iverksetting i en sak som denne kan gi uheldige 

signaler og ringvirkninger som uthuler kommunens egne bopliktprinsipper. Rådmannen mener 

derfor at interessen det offentlige har ved at vedtak i sak 70/16 om konsesjon og boplikt 

gjennomføres straks, veier tyngre enn interessen klageren (Remme) har av utsatt iverksetting. 

Rådmannen vurderer det slik at en gjennomføring av vedtaket om tilflytting til gården ikke vil 

føre til uopprettelig skade for klager. 

 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at det ikke gis utsatt iverksetting av 

vedtak i sak 70/16.  

 

Vedlegg 

1. Konsesjon og boplikt på Raa gård - Saksfremlegg 

2. Konsesjon og boplikt på Raa gård - Protokoll 

3. Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt 

4. FM brev 16.08.16 

5. Vedlegg til FM brev – søknad om grenseflytting 



6. Uttalelse angående søknad om grenseflytting fra Ringerike kommune til Hole 

kommune 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/914-20  Arkiv: GNR 4/1  

 

Sak: 94/16 

 

Saksprotokoll - Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård Gnr/bnr 

4/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om konsesjon og boplikt, til klage 

fra Kristin Remme på vedtak om konsesjon og boplikt, til kommunens uttalelse angående 

søknad til Fylkesmannen om grenseflytting og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 70/16 behandlet av HMA 22.08.2016 

opprettholdes. 

2. Vedtak i HMA i sak 70/16 gis ikke utsatt iverksetting.  

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.11.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

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

 

Konsesjon på Raa gård Gnr/bnr 4/1 
 

Forslag til vedtak: 

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

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

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

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

anses å være vesentlig overskredet.  

 

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

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

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

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

 

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

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

konsesjonsloven § 19. 

 

  

Sammendrag 

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

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

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

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

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

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

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

konsesjon eller som ikke trenger å søke konsesjon. 

 

Beskrivelse av saken 

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

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

momenter: 

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

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



- 

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

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

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

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

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

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

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

avsluttet. (Vedlegg 2 og 3) 

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

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

behandlet hos Fylkesmannen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Vedlegg 7) 

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

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

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

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

 

 

Juridiske forhold  

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Konsesjonsvedtak HMA, 11.04.2011 i sak 48/11.  

Konsesjonsvedtak HMA, 22.08.2016 i sak 70/16. 

Klagesaksbehandling HMA, 07.11.2016 i sak 94/16. 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

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



- 

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

virkemidlene i konsesjonsloven følges. (Vedlegg 9) 

 

Alternativt forslag til vedtak 

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

følgende: 

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

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

Hole kommune på følgende vilkår:  

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

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

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

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

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

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

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

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

vedtaket i sak 70/16. 

 

Landbrukskontoret har gitt de nødvendige advarsler og informasjon om hvilke konsekvenser 

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

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

adresse til Hagahaugveien 14 i Hole kommune. 

 

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

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

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

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

landbrukseiendom som også fastsetter at virkemidlene i konsesjonsloven skal følges dersom 

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

fritak fra boplikten. 

 

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

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

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

 

 

Vedlegg 

1. Saksprotokoll, HMA sak 48/11 

2. Konsesjon og boplikt på Raa gård – Saksfremlegg 

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

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

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

94/16 

6. Varsel om brudd på konsesjonsvilkår, brev av 03.01.2017 



- 

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

8. Varselbrev om videre saksgang, datert 02.03.2017 

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

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.03.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Helgesson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/914-26  Arkiv: GNR 4/1  

 

Sak: 31/17 

 

Saksprotokoll - Konsesjon på Raa gård Gnr/bnr 4/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

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

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

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

anses å være vesentlig overskredet.  

 

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

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

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

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

 

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

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

konsesjonsloven § 19. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 

























Vår dato: 29.06.2017 
Vår referanse: 2016/6136 
Arkivnr.: 422.3 
Deres referanse:  
 
Saksbehandler: Ingebjørg Haug 
 
Innvalgstelefon: 32 26 66 64

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - gnr 4 /1 - klage på vedtak om konsesjon og boplikt 
 
                                                              
                                                                VEDTAK  
 
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 22. 
august 2016 i sak 70/16. 
   
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
 
Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak mottatt her 9. november 2016. Vi beklager 
den lange saksbehandlingstiden. 
 
Sakens bakgrunn 
Kristin Remme ervervet i 2011 landbrukseiendommen Raa gnr. 4 bnr. 1 og gnr 9 bnr. 5 i 
Ringerike kommune.     
                                                                                                                                       
Landbrukseiendommen Raa består av gnr/bnr 4/1 og 9/5 i Ringerike kommune, og gnr/bnr 
185/3 og 185/6 i Hole kommune. Matrikkelenheten gnr/bnr 4/1 i Ringerike er hovedbølet og 
driftssenteret med tunet på gården ligger der. Eiendommen har ifølge Gårdskart et totalareal 
på 1219 dekar hvorav 188 er fulldyrka mark og 862 daa produktiv skog. Eiendommen er 
bebygd med bl.a. våningshus, kårbolig og driftsbygninger. De fulldyrka arealene er leid ut, 
men det er drevet småskala storfeproduksjon på eiendommen siden 2013. 
                                                                                                                                               
Ringerike kommune ga i vedtak av 11. april 2011 konsesjon for ervervet. I vedtaket ble det 
stilt krav om personlig boplikt for søker. Eiendommen skal tilflyttes innen 1 år og deretter 
bebos av konsesjonssøker i minst 5 år. 
 
På grunn av odelssak har det i ettertid blitt innvilget utsettelse på denne fristen to ganger, jf 
Ringerike kommunens vedtak av 2. mai 2012 og 11. oktober 2013. I siste vedtak ble fristen 
for å tilflytte eiendommen satt til 31. oktober 2014.  
 
Ved en rutinesjekk utført av Ringerike kommune januar 2016 ble det oppdaget at Kristin 
Remme hadde sin folkeregistrerte adresse i Selteveien 71A i Hole kommune og at hun hadde 
vært registrert på denne adressen siden 10. juli 2014. Kommunen konkluderte etter dette med 
at hun ikke har vært registrert bosatt på Raa gård, og dermed ikke overholdt tilflytningsfristen 
i kommunens siste vedtak. 
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I brev av 11. februar 2016 gjør kommunen Kristin Remme oppmerksom på overskridelse av 
konsesjonsvilkårene og plikten til å melde flytting og ber om en tilbakemelding. 
 
I brev av 22. februar 2016 søker Kristin Remme på nytt om utsettelse på boplikten på Raa 
gård til den pågående odelsløsningssaken er avsluttet og det opplyses at det skal opp til 
behandling i lagmannsretten juni 2016.  
 
Kommunen opplyste i e-post av 29. februar 2016 til Kristin Remme at det ikke kan søkes om 
utsettelse på boplikten, men at hun må søke konsesjon på eiendommen på fastsatt skjema. Ny 
informasjon om dette ble gitt ved kommunens brev av 12. april 2016 og det ble gitt frist for å 
søke konsesjon til 14. mai 2016. 
 
Søknad om konsesjon ble mottatt i Ringerike kommune 13. mai 2016. I søknaden opplyses 
det at erverver ikke skal bosette seg på eiendommen. I søknaden oppgis flere grunner til at det 
ønskes utsatt boplikt: 

 Det søkes om utsettelse på boplikt til odelssaken er avsluttet. Pågående odelssak har 
ført til at de har leid bolig i Hole, slik at barna ikke skulle risikere å måtte bytte 
kommune, og dermed skole, mer enn nødvendig. 

 Ønske om at barna skal gå på skole i Hole til de er ferdige med ungdomsskolen. 
 At det i 2015 ble opphevet boplikt i 5 andre kommuner. 
 Trolig sammenslåing mellom Ringerike og Hole som vil føre til at «problemet løser 

seg selv». 
 At boplikten kan gjøres upersonlig fram til odelssaken er løst. 

 
Ringerike kommune v/Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning fattet slikt vedtak 22. 
august 2016 i sak 70/16: 
 
«Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Kristin Remme på  
  eiendommen Raa gnr. 4 bnr. 1 gnr. 9 bnr. 5 i Ringerike kommune og gnr. 185 bnr. 3  
  gnr. 185 bnr. 6 i Hole kommune på følgende vilkår: 
1) Det stilles krav om personlig boplikt. Søker må være registrert bosatt på eiendommen 

innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den minst i 5 år i 
sammenheng.» 

 
Vedtaket er påklaget av Kristin Remme i brev av 15. september 2016 hvor blant annet 
følgende anføres: 
«Jeg ønsker at saken skal vurderes på nytt av Fylkesmannen i Buskerud, og vil forsøke å  
  forklare de nye opplysningene i saken som ikke har vært med i den opprinnelige søknaden 
  min.  

  Grunnen til at boplikten har vært utsatt etter kjøpet av gården, er fordi tidligere eier 
har forsøkt å ta gården tilbake på odel. Helt ufrivillig har jeg hatt fem år med 
rettssaker for å forsøke å beholde en gård jeg kjøpte i 2011. Jeg har i hele 
femårsperioden hatt løpende kontakt med Ringerike og Hole landbrukskontor 
v/avdelingsleder Heidi Skagæs, og forholdt meg til at jeg har fått beskjed om av 
avdelingslederen. Det har vært søkt om utsettelse av boplikten flere ganger, da 
odelssaken dessverre viste seg å ta flere år. Ved to anledninger ble også rettsaken 
utsatt før den skulle være avholdt, umiddelbart ble Landbrukskontoret v/Heidi 
Skagnæs varslet om dette.  
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   Odelssaken var berammet til den 07.06.2016 i Lagmannsretten, og det kom fort frem 
under rettsaken at tidligere eier ønsket rettsforlik. Og dette ble et faktum denne 
dagen, altså odelssaken ble avsluttet i juni 2016. 

   01.07 2016 søkte jeg Fylkesmannen i Buskerud om flytting av kommunegrensen, 
dette fordi Raa gård er en grenseeiendom som ligger midt i grensen mellom 
Ringerike og Hole kommune.  Jeg kunne ikke søke om grensejustering så lenge 
odelssaken pågikk, men så fort den var over ble søknad sendt til Fylkesmannen i 
Buskerud. 
 

Videre anfører klager: 
«Hensikten med klagen er følgende: 
  Det jeg søker om er å få utsatt boplikten til svaret fra Fylkesmannen vedrørende søknaden  
  om grensejustering av min eiendom foreligger. 
  Ønsker bare å få utsatt boplikten til Fylkesmannen i Buskerud har kommet med ett svar  
  på min søknad om min grensejustering. Når svaret fra Fylkesmannen foreligger, vil jeg  
  selvsagt rette meg etter denne avgjørelsen umiddelbart. Enten blir kommunegrensen flyttet, 
 slik at gården blir tilhørende i Hole kommune hvor jeg også i dag bor eller om jeg må melde  
  flytting til Ringerike kommune og opprettholder boplikt. 
 
  Det er lite hensiktsmessig å melde flytting for oss på nåværende tidspunkt, før vi får svar  
  Fylkesmannen i Buskerud. For kanskje etter kort tid igjen å måtte flytte tilbake til Hole  
  kommune.   
 
  Det å måtte skifte kommune for oss nå, vil skape problemer for oss f.eks. med skifte av  
  skole og barnehage til Ringerike kommune. For så igjen å skifte tilbake til Hole kommune  
  om vi får grensejustering på gårdseiendommen vår. Regner med at dette ikke er noen ønsket 
  situasjon hverken for oss, Ringerike kommune eller Hole kommune.»  
    
Klagen ble behandlet av Ringerike kommune v/Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning i 
møte 7. november 2016 i sak 94/16: 
 
«Hovedutvalg for miljø og arealforvaltning viser til vedtak om konsesjon og boplikt, til klage  
  fra Kristin Remme på vedtak om konsesjon og boplikt, til kommunens uttalelse angående  
  søknad til Fylkesmannen om grenseflytting og til rådmannens saksfremlegg:  

1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 70/16 behandlet av HMA 22.08.16  
opprettholdes. 

2. Vedtak i HMA i sak 70/16 gis ikke utsatt iverksetting. 
3. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.» 

 
Fylkesmannen har mottatt brev av 22. mai 2017 fra Svensson Nøkleby Advokat firma ANS 
v/advokat Thor Einar Kristiansen som representerer Kristin Remme, hvor det anmodes om at 
klage på kommunens vedtak 22.08 2016 i sak 70/16 gis oppsettende virkning frem til klagen 
er realitetsbehandlet. Fylkesmannen har dessuten mottatt kopi av klage på kommunens vedtak 
av 8. mai 2017 om tilbakekall av konsesjon. 
    
Fylkesmannens merknader   
Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å  
oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som 
er mest gagnlige for samfunnet, jf konsesjonsloven § 1. Etter § 2 er hovedregelen at fast 
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eiendom ikke kan erverves uten konsesjon. I henhold til konsesjonsloven § 4 er omsøkte 
erverv konsesjonspliktig. 
 
Konsesjonsloven § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 
landbrukseiendommer: 
"Ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til  
 landbruksformål, skal det legges særlig vekt på: 
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, 
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Konsesjonsloven § 11 bestemmer at det kan fastsettes vilkår for konsesjon: 
       “Konsesjon kan etter loven gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av 
 hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. 
          Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap 
ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en 
personlig boplikt for eier.” 
 
Etter konsesjonsloven § 11 annet ledd har myndighetene plikt til å vurdere om det er påkrevd 
å sette vilkår om boplikt og vurdere om plikten skal være personlig eller ikke. Om et vilkår er 
påkrevd må vurderes i lys av hensynet til bosettingen, helhetlig ressursforvaltning og 
kulturlandskapet. Det er ikke nødvendig at samtlige hensyn gjør seg gjeldende. Bosettings-
hensynet alene kan for eksempel være tilstrekkelig til å stille vilkår om boplikt.   
  
Vilkår om boplikt  
Kommunen har i denne saken funnet det påkrevd å sette vilkår om boplikt og at boplikten skal 
være personlig.  
 
Det er i kommunens vedtak av 11. april 2011 stilt krav om personlig boplikt for søker. Det er 
stilt vilkår om at eiendommen skal tilflyttes innen 1 år og bebos av konsesjonssøker i 5 år. 
Dette vedtaket er ikke påklaget.   
 
Kommunen har i senere vedtak i 2012 og 2013 etter søknad endret fristen for når gården skal 
tilflyttes. I 2013 vedtaket ble fristen for å tilflytte eiendommen satt til 31. oktober 2014. Disse 
vedtakene er heller ikke påklaget. 
 
I vedtaket som nå er påklaget er vilkåret om boplikt opprettholdt /videreført. Det presiseres 
igjen at det er personlig boplikt i likhet med tidligere vedtak i saken. Videre heter det at søker 
må være registrert bosatt på eiendommen innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og 
deretter bebo den i minst 5 år. Det kan etter Fylkesmannens vurdering ikke være tvil om at 
kommunen i hele perioden fra 2011 har vært tydelig på at vilkåret om boplikt forutsetter at 
søker skal ta eiendommen som sin reelle bolig og ha den som sin reelle bolig i fem år. 
 
Når det gjelder kommunens begrunnelse for å fastsette vilkår om personlig boplikt i denne 
saken så er dette begrunnet både i hensynet til bosetting og hensynet til helhetlig 
ressursforvaltning. Kommunen har ikke funnet at personlige forhold knyttet til søkeren, som 
blant annet ønske om at barna skal gå på skole i Hole kommune vil være tilstrekkelig 
tungtveiende. Kommunen finner heller ikke at spørsmålet om en grensejustering vil være 
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avgjørende for behandling etter konsesjonsloven. Dette er to separate saker som bør 
behandles uavhengig av hverandre.  
 
I saksutredningen til hovedutvalgets vedtak 22. august 2016 uttaler rådmannen følgende: 
«Det har nå gått mer enn 5 år siden Kristin Remme fikk konsesjon for eiendommen Raa,  
  gnr/bnr 4/1, med vilkår om personlig boplikt. Det har grunnet pågående odelssak blitt gitt 
  utsettelse på boplikten to ganger, og landbrukskontorets siste tilflyttingsfrist er overskredet  
  med 1 ½ år. Odelssaken er nå avsluttet, og rådmannen finner derfor ingen grunnlag for at 
  Remme skal innvilges konsesjon med utsatt tilflyttingsfrist.» 
 
Fylkesmannen viser til kommunens vurderinger og gir i hovedsak sin tilslutning til disse. 
Fylkesmannen kan ikke se at vilkåret om personlig boplikt er urimelig tyngende. Vedtaket 
anses å bygge på en konkret avveining av relevante hensyn etter konsesjonsloven, hvor det er 
konkludert med at hensynet til bosetting og helhetlig ressursforvaltning er avgjørende. 
Fylkesmannen vil i likhet med kommunen påpeke at vilkåret om personlig boplikt ble fastsatt 
allerede i 2011 og søker har dermed hatt lang tid til å forbedre tilflytting til gården.   
 
Fylkesmannen viser for øvrig til forvaltningsloven § 34 annet ledd første punktum hvor det 
heter der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av kommune, skal klageinstansen 
legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn. I 
rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet H-2013 – Retningslinjer for statlig 
klagebehandling etter forvaltningsloven § 34 heter det under pkt. 9.1. 
«Hensynet til det kommunale selvstyre skal tillegges vekt. Kommunens oppfatning bør i  
  enkelte sakstyper også kunne bli tillagt særlig eller avgjørende vekt. For eksempel vil  
  kommunens oppfatning av bosettingsspørsmålet i bo- og drivepliktsaker måtte tillegges 
  betydelig vekt.» 

 
Når det gjelder anførsler knyttet til søknad om grensejustering, hvor det er søkt å endre 
kommunegrensen mellom Hole kommune og Ringerike kommune slik at hele 
landbrukseiendommen blir liggende i Hole kommune, er dette en sak som behandles etter 
annet lovverk og kan ikke tillegges avgjørende betydning etter konsesjonsloven. Konsesjon 
og krav om tilflytting til eiendommen gjelder den konkrete landbrukseiendommen og ikke 
kommunen.   

 
Konklusjon 
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke 
merknader til det utviste skjønn. Klagen tas ikke til følge.  
 
 
Etter fullmakt  
 
Otto Galleberg 
fagsjef 
 
 

  Ingebjørg Haug 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi til: 

Kristin Remme Selteveien 71 3512 HØNEFOSS 
 
 
 
 



 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

Kristin Remme   

Hagahaugveien 14 

 

3530 RØYSE 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/914-32 25441/17 GNR 4/1  31.07.2017 

 

ORIENTERING OM FYLKESMANNENS VEDTAK PÅ KLAGESAK - KONSESJON 

OG BOPLIKT PÅ RAA GÅRD 

GNR/BNR 4/1 

 

Vi viser til vedtak av 22.08.2016, klage datert 15.09.2016 og Fylkesmannens brev av 

29.06.2017. 

 

Fylkesmannen i Buskerud (FMBU) har nå behandlet din klage på Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltnings (HMA) vedtak av 22.08.2016 i sak 70/16. FMBU har gitt følgende vedtak:  

 

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 22. 

august 2016 i sak 70/16.  

 

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf forvaltningsloven § 28 tredje 

ledd. 

 

Dette betyr at vedtak gitt i HMA 22.08.2016 er gjeldende. Dette lyder: 

 

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

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

gnr. 185 bnr. 6 i Hole kommune på følgende vilkår: 

  

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

innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den minst 5 år i 

sammenheng.  

 

HMA vedtok den 08.05.2017 i sak 31/14 å trekke konsesjonen på Raa gård tilbake som følge 

av at boplikten ikke har blitt oppfylt. Dette vedtaket er også påklaget, og vil bli behandlet 

tidligst på neste møte i HMA. 

 

Hvis det er nye momenter i saken som vil kunne ha betydning for behandling av klagen, ber vi 

om at dette meddeles landbrukskontoret så snart som mulig. 

 

 

 



 2 

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 

  

                 

Lisa Helgesson 

rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

  

Vedlegg: 

Fylkesmannens avgjørelse - Klage på vedtak om konsesjon og boplikt 

 

 





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3530-4   Arkiv: GNR 109/26  

 

 

Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 109/26 
 

Forslag til vedtak: 

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

eiendom gnr. 109 bnr. 26. 

 

 

  

 

Sammendrag 

JPS AS v/ John-Petter Sandvold søker om konsesjon på erverv av eiendom gnr/bnr 109/26. 

Formålet oppgis til være å være oppføring av bolig på eiendommen.  

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 skiller seg ut med tidligere historikk og vedtak. Samt at saker 

som gjelder konsesjon der et AS er søker, går til politisk behandling.  

 

Rådmannen mener videre at i denne saken er det lite som taler i mot å gi konsesjon til JPS AS. 

Videre presiseres det at det kun tas stilling til grunnervervet og ikke bruken av eiendommen.  

 

Innledning / bakgrunn 

JPS AS v/ John-Petter Sandvold søker om konsesjon på erverv av eiendom gnr/bnr 109/26. 

Eiendommen består i følge Gårdskart av totalt 4,7 dekar, hvorav 4,7 daa er produktiv skog. 

Tomta er opparbeidet og planert, det er ikke noe skog på eindommen i dag. Eiendommen 

ligger i et område som er avsatt til LNF i kommuneplanen.  

 

JPS AS er et akjeselskap som har som formål å investere, kjøp og salg av aksjer i andre 

virksomheter og fast eiendom.  

 

Bakgrunnen for å kjøpe eiendommen er å føre opp bolig, tomta er per. d.d. ubebygd.  

Eiendommen er ervervet for kr 2 100 000,-. I kjøpekontrakten (vedlegg 2) er det spesifisert 

eiendommen skal ha følgende rettigheter:  

- Veirett fra tomten til Hadelandsveien langs jordet i 4 meters bredde, pluss grøfter på 

begge sider 

- Vannrett 



- 

- Rett til graving på hovedbøle til elektriske ledninger og kloakk/dreneringsgrøfter 

- Rett til å kjøre opp skiløype på gnr. 109 bnr. 1 i Ringerike kommune 

- Hytte/bu skal følge med kjøpet. 

 

Eiendommen ble i 2014 delt i fra gnr/bnr 109/1. Intensjonen var at Helge Kihle skulle få bygge 

bolig på tomta, da Myrvangen Sandforretning / Vestsiden Pukkverk ønsket å kjøpe hans 

eiendommen, grunnet støvplager som Helge Kihle hadde blitt påført.  

 

Kort historikk: 

I juni 2013 ble det søkt om å dele fra 4-5 dekar stor tomt fra gnr/bnr 109/1. Begrunnelsen var 

at kjøper Helge Kihle skulle få bygge ny bolig, da støv og støyplager i fra pukkverket på 

nabotomta hans skapte problemer. Myrvang Sandforening/ Vestsiden Pukkverk ønsket å kjøpe 

han ut. Tomta var aktuell fordi den var i kort avstand fra sønnens eiendom (gnr/bnr 110/2). 

  

I juli 2013 stilte landbrukskontoret seg negative til delesøknaden, dette på bakgrunn av at 

tomta grenser til fulldyrket mark og berører produktiv skog. Samme tomt ble søkt fradelt i 

1981, men ble avslått av fylkeslandbruksstyret i Buskerud. Søker ble forespurt om han ønsket å 

opprettholde søknaden og det ønsket han.  

 

Saken ble behandlet politisk i HMA november 2013. Administrasjonen gikk for negativ 

innstilling, at omsøkt fradeling ikke ble tillatt. HMA gikk for rådmannens alternative forslag, 

som gikk ut på å tillate omsøkt deling. Det ble presisert i vedtaket at det skulle hentes inn 

uttalese i fra Fylkesmannen i Buskerud. Videre behandling ble delegert til rådmannen, forutsatt 

at Fylkesmannen stilte seg positiv til vedtaket som HMA hadde fattet.  

 

Saken blir sendt til Fylkesmannen for uttalelse. Fylkesmannen frarådet fradelingen og ba om å 

bli orientert om videre vedtak.   

I februar 2014, skrev søker et brev til Fylkesmannen og kommenterte uttalesen. Fylkesmannen 

orienterte kommunen og på bakgrunn av innkomne opplysningene endret de ikke på uttalelsen 

sin. Samtidig kommer det inn tillatelse fra Statens Vegvesen om utvidet bruk av eksisterende 

avkjørsel.  

 

I mars 2014, etterspør kommunen mer pressiserende opplysninger i fra søker angående 

delingssøknaden. Sandvold Boliger v/ John-Petter Sandvold uttaler seg på vegne av kunden 

Helge Kihle i et brev til kommunen i juni. Sandvoll Boliger ønsket at kommunen 

ferdigbehandlet saken, med positiv innstilling fra administrasjonens side på lik linje med HMA 

sin instilling.  

 

I august 2014, orienterte kommunen søker om at saken går til ny politisk behandling i HMA, 

dette på bakgrunn av at Fylkesmannen frarådet omsøkt fradeling. 

 

Saken ble behandlet i HMA i september og politikerne gikk i mot Fylkesmannes frarådning og 

vedtok at omsøkt fradeling kan tillates. Det ble pressisert i vedtaket at søker må sende en 

søknad om deling og omdisponering etter Jordlovens §§ 9 og 12, til landbrukskontoret.  

Videre behandling av saken ble delgeret til rådmannen/administrasjonen. 

Søker sendte inn søknad om deling og omdisponering etter jordloven. Det ble tillatelse på 

bakgrunn av sakens tidligere vedtak. Eiendommen fikk gnr/bnr 109/26.  

 



- 

I desember 2014 mottok kommunen skjemaet Egenerklæring om konsesjonsfrihet, fra søker 

Helge Kihle. Skjemaet var ikke korretkt utfylt, men ble signert og stemplet fra kommunens 

side. Eiendommen ble tinglyst og Helge Kihle står som dagens eier.  

 

I august 2017 kom det inn en søknad om kosesjon på eiendom 109/26. Søker er JPS AS v/ 

John-Petter Sandvold. Tomta han kjøpte i 2014 ble solgt for kr 2 100 000,- til JPS AS.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanen er eiendommen klassifisert som LNF-område 

 

I jordfaglig arealvurdering for Ringerike er området klassifisert som B-område. Dette er et område 

med sterke landbruksinteresser. 

 

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. 

 

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. 

 



- 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Delingsvedtak HMA, 04.11.2013 i sak 120/13 

 

Delingsvedtak HMA, 2. gangsbehandling, 08.09.2014 i sak 97/14 

 

Deling- og omdisponeringsvedtak etter jordloven, i sak 14/711 
 

 

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 avslås konsesjon til JPS AS for kjøp av 

eiendommen gnr. 109 bnr. 26. 

 

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. 

 

Rådmannens vurdering 

Eiendommen er ikke en landbrukseiendom, den er ubebygd og faller derfor ikke under 

vurdering vurdering av konsesjonslovens § 9. Det søkes konsesjon grunnet eiendommens 

størrelse, da den er over 2 dekar.  

 

Saken skiller seg ut ved at det er en lang historikk og formålet er ikke i tråd med tidligere 

vedtak. Tidligere delingsvedtak legger begrensing på hvor stort det kan bygges på 

eiendommen.  

 

Rådmannen presiserer at i denne saken tas det kun stilling til grunnervervet. Skal det bygges 

bolig, må det gjøres ved å sende søknad til bygningsmyndigheten i kommunen.  

 

Videre ser Rådmannen at det er ikke mye som taler mot å gi konsesjon til JPS AS. Da 

eiendommen ikke lenger er en landbrukseiendom og er opparbeidet/planert. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 

1 – Søknad om konsesjon 

2 – Kjøpekontrakt tomt 

3 – Saksframlegg 1 2013 



- 

4 – Saksprotokoll 1 2013 

5 – Saksframlegg 2 2014 

6 – Saksprotokoll 2 2014 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Oda Aulstad Kvisberg 
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Rettigheter som ligger til eiendommen eller som er avtalt iforbindelse med overdragelsen

l3

Eier eller leier søkeren, hans e lle eller bam under 1iår annen fas"t eiãndom i kommunen?

!¡"
n ¡re¡

'|-4

Eier eller leler søkeren, hans ektefelle eller bam under 1 I år fest e¡endom i andre kommuner?

!¡"
! tte¡

t5

Beskriv hvordan eiendommen brukes i dag (gjelder ervervet landbrukseiendom, beskriv eiendommens dr¡ft)

¿.%f Fon Þttø¡

1 6

Erververens planer for bruk av eiendommen

,6n b¿ta. VEt L -to*tTÞ(.
Spesielt for jord- og skogbrukseiendommer (landbrukseiendommer)

17

Ved erverv av tilleggsjord oppgi gnr. og bnr. på den eiendommen søkeren eierfralør

18

Søkerens kval¡fkasjoner (teoretisk ogieller praktisk erfaring fra jord- og skogbruk)

l9

Ml søkeren forplikte seg til å bosette seg på eiendommen innen 1 - ett - år og selv bebo eiendommen
i minst 5 - fem - år sammenhengende?

E ¡a El rue¡

! Jeg søker konsesjon fordi jeg ikke skal bosette meg på eiendommen, jf konsesjonslovên S 5 annet ledd

20

Har overdrageren annen fest eiendom i kommunen som ikke omfattes av overdragelsen?

El¡"
fl t'lu¡

21

Er det flere søkere, bes opplyst om søkerneãr gifte eller samboere

22. Underskr¡ft

Dato

%-r*
Overdragerens underskrift

/7
Søkerens underskrift

Underretning om avgjørelsen bes sendt til

Oversikt over vedlegg til søknaden

Skjemaet er tilgjengelig på www.landbruksd¡rektoratet.no under <Skjema) Spørsmål om utfflling skal rettes til kommunen.

@

o
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q
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Eventuelle tilleggsopplysninger

,/r?f f ,,4/ e/á', 9,roa Dß/,(.

Rettledning

Generelt om konsêsjonsloven
<<Erverv> er en felles betegnelse for alle måter man kan få en eiendom på, eksempelvis gjennom kjøp, ary gave osv. Konsesjon er en tilla-
telse fra staten. Den som blir ny eier av eiendommen kalles erverver. Overdrager er forrige eier. Et konsesjonspl¡kt¡g erverv kan ikke tinglyses
uten at det er gitt konsesjon.

Konsesionsloven av 28. november 2003 nr. 98 bestemmer at alle erverv av fast eiendom, og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år,

er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er giort unntak i loven eller i forskrifter fastsatt ¡ medhold av loven. Som erverv regnes også

erverv av andeler eller parter i en e¡endom.

Er du usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen, kan du henvende deg til kommunen
der eiendommen ligger for å få svar.

A. Overdragelsersom ¡kke trenger konsesjon
Det følger av konsesjonsloven SS:Lgg_..15 og forskrift om konsesionsfrihet 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 1 00 dekar og heller ikke har mer enn 25 dekar
fulldyrkeUoverflatedyrket 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
konsesjonsplikt.KonsesjonsfrihetensomfølgeravregleneiS4førsteleddnr.l-4ogS5førsteleddnr.log2skalgodtgjøresvedskjema
for egenerklæring LDIR-360. Skjemaet er tilglengelig på www.landbruksdirektoratet.no under "Skjema". Egenærklæringen skal innleveres til
kommunen. Kommunen skal kontrollere og bekrefte opplysningene i erklæringen. Kommunen fører kontroll med at konsesjonsloven blir fulgt.

Konsesjonsfriheten på grunn av ekteskap, slektskap og/eller odelsrett ved erverv av landbrukseiendom over en v¡ss 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 fulldyrket/
overflatedyrket areal og/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 som helårsbolig, eller har bebyggelse under oppføring hvor t¡llatelse 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 i felt 19 og gjøre konsesjonsmyndighetene
oppmerksom på at dette er grunnen til at du søker konsesjon.

B. Kort om saksgangen
Kommunen har avgjørelsesmyndighet i konsesjonssaker. Fylkesmannen/Landbruksdirektoratet er klageinstans.

Bestemmelser om oveføring av mynd¡ghet fastsatt 8. desember 2003, er tilgjengelig på wwwlandbruksdirektoratet.no og www.lovdata.no.

Før søknaden tas opp til behandling, må du betale et behandlingsgebyr. Gebyret bl¡r fastsatt og 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.
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C. Nærmere om utfylling av søknad om konsesjon
Det er viktig at opplysningene ¡ søknaden gis så fullstendig som mulig. Dette kan bl.a. bidra til å redusere saksbehandl¡ngstiden og å sikre at
saken behandles på riktig fakt¡sk grunnlag.

Feltene I - 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
(Brønnøysundreg¡strene www.brreg.no). Vennligst oppgi telefonnummer og eventuell e-postadresse ved henvendelse dit.

Feltene 6 - ll
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 rettigheten beskrives (for eksempel grusrett¡ghet, utbyggingskontrakt o.l.).

I felt 7 gis opplysning om kjøpesummen for eiendommen. Gjelder søknaden konsesjon på leie av eiendommen, skal leiesummen pr. år
oppgis. Dersom erververen har overtatt eiendommen ved arv eller gave, skal antatt verdi tlles inn i feltet for dette. Hefler det kårytelser på

eiendommen, skal verdien av disse oppgis. Som eksempel på kårytelser kan nevnes borett og naturalier (melk, poteter, ved, snørydding,
etc.). Kårforpliktelser som ikke er bundet t¡l hvert år, skal oppg¡s som s-årig verdi. Ytterligere opplysninger om omfattende kårytelser som bo-
rett og lignende, bl.a. om påregnelig varighet, forutsettes å gå frem av kjøpekontrakt eller fremkomme i saksutredningen under behandlingen
av konsesjonssøknaden. Dersom løsøreíølger med i overdragelsen, skal verdien oppgis ¡ feltet for dette.

Du trenger ikke fllle 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 fflke eiendommen ligger ¡. I felt I skal opplysning 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, overflatedyrket jord og innmarksbeite. I feltet for produktiv skog føres skog med
produksjonsevne på minst 100 liter (0,1 kubikkmeter) per dekar per år. Som annet areal regnes myr, grunnlendt mark, uproduktiv mark, fiell i

dagen o.l. Se @for mer informasjon om d¡n e¡endom.

Foreligger det skogbruksplan for eiendommen, bes oppgitt fordel¡ng på hogstklasse l-V og bonitet, og balansekvantumet for den produktive
skogen.

I fe¡t ll oppgis hvilke bygninger som i dag er oppført på eiendommen (f.eks. bolighus, kårbolig, hyfte, drifisbygning, fonetningsbygg,
industribygg, seter o.l.). I tillegg skal grunnflaten for den enkelte bygning oppgis ¡ kvadratmeter og antall etasjer. Hvis opplysninger om
bygn¡ngens tekniske tilstand (god, middels eller dårlig) og byggeår foreligger (f.eks. fra takst over eiendommen), oppgis dette.

Feltene 12 - l6
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 henholdsv¡s felt 13 og 14. 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 skal du opplyse hva eiendommen skal brukes t¡|. Eksempel på slik bruk kan være erverv til fritids-
formå1, landbruksformål eller industri.

FeltenelT -21
Skal eiendommen du søker konsesjon på brukes som tilleggsjord til eiendom du eier fra før, må du oppgi gårds- og bruksnummer på denne
eiendommen. I felt 1B skal du opplyse om hv¡lken teoretisk utdannelse og praktisk erfar¡ng innen jord- og skogbruk du har.

Det trenger ikke å fylle ut felt '18 hvis du har overtatt eiendommen konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap, og du søker konsesjon
fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.

I felt l9 må du krysse av for om du vil forplikte deg til å bosette deg på eiendommen innen ett år og selv bo der i m¡nst 5 år sammen-
hengende. Er ervervet i utgangspunktet konsesjonsfritt på grunn av ekteskap, slektskap eller odelsrett, og du søker konsesjon ford¡ du ikke
skal bosette deg på eiendommen, jf punktA, må du krysse av for dette alternat¡vet i felt '19. Du kan gi nærmere opplysninger om bakgrunnen
for hvorfor du ikke skal bosette deg på eiendommen på side 3, under "Eventuelle tillegsopplysninger", eller vedlegge eget brev.

Gjelder søknaden en jord- eller skogbrukseiendom, skal det i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden vurderes om det er
nødvendig med delingssamtykke etter $ 12 i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (ordloven). I felt 20 må 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 om søkerne er gift, samboere eller partnere i feft 21 .

Felt22
Både du som erverver og overdrageren må undertegne konsesjonssøknaden. For umyndige - personer under 1 I år eller umyndiggjorte - må
vergen undertegne. Advokater kan undertegne på vegne av partene dersom fullmakt foreligger.
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9. Forbehold onr eiendornrner¡s tilstand
Eiendommen selges (som den er>>, det vil si i den stand den var ved kjøperens
besiktigelse, jf. avhendingsloven $ 3-9.

10. Opplysninger om eiendommen
Tomtens størreise er ifølge målebrev på 4681,3 m'.
Ved større avvik en 5% på oppgitt tomtestørrelse skal kjøpesummen avregnes.
Kjøper forutsetter at eiendommen kan brukes til boligformå|. Kjøpesummen er fast og

skal ikke indeksreguleres.

12. Overtakelse
Eiendommen overtas av kjøperen så snart skjøte er tinglyst og betales omgående.
Kjøperen svarer fra overtakelsen for alle eiendommens utgifter og får eventuelle
inntekter fra den. Risikoen går over på kjøperen når han har oveñatt bruken av

eiendommen. Hvis kjøperen ikke overtar til fastsatt tid og årsaken ligger hos han, har

han likevel risikoen fra det tidspunktet han kunne ha overtatt bruken. Når risikoen for

eiendommen er gått over på kjøperen, faller ikke hans plikt til å betale kjøpesummen
boÍ ved at eiendommen blir ødelagt eller skadet som følge av en hendelse som

selgeren ikke svarer for.

13. Underskrift
Selger og kjøper har gjort seg kjent med opplysningsplikt og undersøkelsesplikt på

side 1 i kontrakten

Sted: Hønefoss

Dato: 13.06.17

)+?, 4g -/
l{¡øper : J oh n-Petter Sa ndvold Sign

Selger: Helge Kihle Sign:
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SAKSFRAMLEGG

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Arkivsaksnr.: 13/2244-3 Arkiv: BYG 109/1

FRADELING AV BOLIGTOMT GNR. 109/1 - ÅSBYGDA - DELIN G AV EIENDOM

Forslag til vedtak:

1. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens bestem melse § 2.1. Hensynene bak
kommuneplanens deleforbud vil bli vesentlig tilside satt dersom det gis dispensasjon,
samt at ulempene ved å innvilge dispensasjon anses å være større enn fordelene.

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse ne § 2.1, og søknaden om
fradeling av boligtomt avslås.

3. Saken oversendes rådmannen som et innspill til den pågående
kommuneplanrevisjonen. Søknaden om fradeling av bol igtomt kom inn før fristen for
innspill til kommuneplanen. Derfor er det aktuelt å behandle dette som et innspill til
kommuneplanen slik at den kan vurderes på lik linje med andre boliginnspill.

Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 12, Plan- og byg ningslovens § 20-1 m og
kommuneplanbestemmelsene § 2.1.

Utskrift sendes:
Helge Kihle, Kilealleen 1, 3516 Hønefoss (kjøper)
Ole Helliksrud, Hadelandsveien 600, 3520 Jevnaker ( hjemmelshaver)

Sammendrag
Det er søkt om fradeling av en boligtomt på ca. 4 d ekar i Åsbygda. Den aktuelle parsellen er
høybonitet skog og grenser opp til dyrka mark. Ette r en helhetsvurdering finner rådmannen
at hensynene bak deleforbudet i kommuneplanbestemme lsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt.
Videre anses ulempene å være større enn fordelene. Det foreligger ingen spesifiserte, klare
grunner av en slik karakter og tyngde at de kan slå igjennom ovenfor de hensyn Jordloven
skal ivareta, og det er lite som taler for å gi sam tykke til deling. Rådmannen vil anbefale at
søknaden om fradeling og søknaden om dispensasjon f ra kommuneplanbestemmelsene
avslås.

Beskrivelse av saken



Det søkes fradelt en parsell på ca. 4 dekar fra eie ndommen Stigsrud nedre, gnr. 109, bnr. 1 i
Åsbygda. Eiendommen Stigsrud nedre består ifølge Gå rdskart av totalt på 884 dekar, hvorav
132 dekar fulldyrka jord, 5 dekar innmarksbeite og 715 dekar produktiv skog.

Den aktuelle parsellen består av høybonitet skoggru nn og skal nyttes til boligtomt. Kjøper av
parsellen har bolig annet sted i kommunen, men ønsk er å flytte grunnet støvplager fra
Vestsiden pukkverk og av familiære grunner. Han op plyser i tillegg å ha en gårdssag som
skal settes opp på parsellen.
I brev av 17.06.2013 er det også nevnt at parsellen ligger 200 meter fra avkjørsel fra
Hadelandsveien. Denne avkjørselen har 4 eneboliger i dag. Kollektivtransporten er god i
området forbi tomten.

Forholdet til overordnede planer

Kommuneplan for Ringerike: Eiendommen ligger i et uregulert område som omfatt es av
kommuneplanbestemmelsen § 2.1 Landbruk-, natur og f riluftsområder (LNF-område). Der
det står: “ I landbruk-, natur- og frilufts område er det tilla tt å gjennomføre bygge og
anleggstiltak som er ledd i stedbunden næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som
driftsbygning, masseuttak og driftsveier i byggefor budssonen langs vassdrag i alle LNF–
områdene, jfr § 5.

Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er i kke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse
av slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål .

Jordpolitisk arealvurdering: I den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) er
området klassifisert som B-område Dette er et områd e med normalt sterke
landbruksinteresser. Fradeling av produktive areale r i slike områder kan derfor kun
unntaksvis anbefales.

Juridiske forhold

Plan- og bygningsloven kap. 19 omhandler behandling av dispensasjonssaker. Ref. plan- og
bygningsloven § 19 “ Dispensasjon krever grunngitt søknad. Kommunen kan gi varig eller
midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan
settes vilkår for dispensasjonen. I tillegg må ford elene ved å gi dispensasjon være klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering.”
Det kan vanligvis ikke gis dispensasjon på bakgrunn av private eller økonomiske grunner.

Rådmannen ønsker å presisere hva som er vurderingsk riterier i forbindelse med
dispensasjon. Følgende begrunnelser er i utgangspun ktet ikke relevante for dispensasjon:

- Ledd i arveoppgjør
- Økonomiske forhold
- Bosted (i kommunen eller ikke)
- Planen er uhensiktsmessig
- Trenger bedre plass
- Eiendommen trenger vedlikehold

Begrunnelser som kan være relevante:



- Individuelle forhold knyttet til søker eller nærstå ende
- Det er ikke negativt for noen

Eksempler på relevante begrunnelser:
- Tiltaket er i tråd med ny, ikke vedtatt plan
- Området ellers er ferdig utbygd
- Området har endret karakter
- Gjenoppbygging etter brann
- Bygging på gamle tufter
- Annen bebyggelse fjernes /ny bebyggelse flyttes i f orhold til tidligere

Alle vedtak som fattes i kommunen har betydning for andre saker, såkalt presedens. Og det
er et likhetsprinsipp som skal ligge til grunn for kommunens saksbehandling, slik at urimelig
forskjellsbehandling ikke forekommer.

I Jordlovens § 12, 3. ledd fremgår det at: « Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast,
skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i
landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om
delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og o m delinga kan føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn
dersom dei fell inn under formålet i jordlova. »

Tidligere behandlinger og vedtak
Det ble søkt om fradeling av en boligtomt på samme sted i 1981. Denne søknaden ble
avslått av Buskerud fylkeslandbruksstyre, med hoved begrunnelse at tomta grenset til
fulldyrka jord, og således kunne skape fremtidige d riftsøkonomiske problemer for
hovedbølet.

Behov for informasjon og høringer
Da rådmannen er negativ er det ikke innhentet uttal elser. Skulle Hovedkomiteen for miljø-
og arealforvaltningen være positive, må relevante u ttalelser innhentes.

Alternative løsninger

Dersom Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning en mener at søknaden alikevel bør
innvilges, kan følgende vedtak være aktuelt:

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vur derer at hensynene bak
kommuneplanens deleforbud ikke vil bli vesentlig ti lsidesatt og er positiv til at det gis
dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon vurde res å være større enn ulempene.
2. Uttalelse må innhentes fra Fylkesmannen i Busker ud.
3.Behandling av søknaden om dispensasjon fra kommun eplanbestemmelsene § 2.1, og
søknaden om fradeling av boligtomt delegeres til rå dmannen forutsatt at fylkesmannen ikke
går i mot søknaden.

Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 12, Plan- og byg ningslovens § 20-1 m og
kommuneplanbestemmelsene § 2.1.



Rådmannens vurdering
Eiendommen ligger i et landbruks-, natur- og friluf tsområde (LNF-område) hvor det etter
kommuneplanens bestemmelser § 2.1 ikke er tillatt m ed fradeling til boligformål. Det er søkt
om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse § 2.1. R ådmannen anser at mail datert
30.08.2013 fra Kihle kan tolkes som en søknad om di spensasjon med begrunnelser. Dette
fordi Ringerike kommune v/landbrukskontoret 17.07.2 013 uttalte, i en foreløpig
gjennomgang av saken, at: «parsellen ligger innenfor LNF-område i kommuneplan en, hvor
fradeling til boligformål ikke er tillatt.» Rådmannen kan ikke sies å ha kjennskaper til at de t
finnes regler for hvordan dispensasjonssøknader ska l meddeles, altså om man kan forfatte
dette i brevs form eller blankettform. Både i henve ndelse datert 17.06.2013 og i mail datert
30.08.2013 finnes ulike begrunnelser for dispensasj on.
Det kan kun gis dispensasjon fra LNF-formålet derso m hensynet bak bestemmelsen ikke blir
vesentlig tilsidesatt. Alderdom og behov for hjelp og assistanse er oppgitt som begrunnelse
for dispensasjon.

Rådmannen vurderer at det ikke har vært vanlig å go dkjenne fradeling og dispensasjon for
nye boligtomter etter at kommuneplanen fikk sin nåv ærende struktur i 2007. Primært bør all
boligbygging skje som et ledd i helhetlig arealplan legging gjennom kommuneplanen. Dette
da etablering av boliger også bør ses i sammenheng med teknisk infrastruktur som veg, vann
og avløp, samt offentlige og private servicefunksjo ner som barnehage, skole og
helsetjenester mm.

Det vil normalt være en rekke fordeler ved spredt b osetting og boligbygging utenfor
boligområder, men det kan også være uheldig og hvor etablering av nye boligtomter kan by
på utfordringer i fremtiden. For de som bosetter se g på slike boligeiendommer vil dette
kunne gi fordeler som nærhet til familie- og oppvek stmiljø, gode nærmiljøer og god tilgang
til natur- og friluftsområder. Imidlertid kan bolig bygging LNF-områder medføre uheldige
inngrep i landbruksområder, samt at det kan by på s amfunnsøkonomiske utfordringer knyttet
til bl.a. offentlig transport og tilgjengelighet ti l ulike servicefunksjoner.

Kommunen skal foreta en konkret og reell vurdering. Det er verdt å merke seg at ingen har
krav på dispensasjon, og det vil være opp til kommu nens skjønn om det kan gis
dispensasjon. Det bør blant annet legges vekt på hv or lojale kommunen ønsker å være mot
gjeldende plan, å se tiltaket i en større sammenhen g (i forhold til andre lignende saker), å se
tiltaket i et langsiktig perspektiv og ikke minst m ulige konsekvenser av å innvilge søknaden.

Søker oppgir at han ønsker å flytte fra sin nåværen de eiendom, og komme nærmere sin sønn
og hans familie. Dette for å kunne hjelpe de, samt at Kihle kan få hjelp og bistand hvis han
trenger det. Dette er årsaker som på ingen måte er unike og gjør at saken har mange
fellestrekk med andre saker kommunen har behandlet. I andre tilsvarende saker har
kommunen ikke gitt tillatelse til deling. Rådmannen er opptatt av likebehandling i saker som
ellers er like av karakter.

Etter en helhetsvurdering finner bygningsmyndighete ne at hensynene bak deleforbudet i
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tils idesatt. Videre anses ulempene å være
større enn fordelene.



Omsøkte parsell ligger i et «hjørne» og grenser nær t opp til jordbruksareal. Adkomsten til
arealet vil skje langsmed jordekanten, på eksistere nde bilveg/traktorveg. Det legges til grunn
at en fradeling vil medføre etablering av en fritt omsettelig boligtomt. Arealet er produktiv
skogsmarks. En etablering av boligtomt her vil kunn e medføre drifts- og miljømessige
ulemper for landbruket i området. Vurderingene rund t hva som vil medføre drifts- og
miljømessige ulemper for landbruket vil normalt spr ike, alt etter hvilken part som foretar en
slik vurdering. Og på mange måter vil det kunne vær e subjektive forhold som er avgjørende
for hvorvidt den enkelte opplever støy, støv, lukt med mer fra landbruket å være til sjenanse.
Landbruksaktiviteten i et område vil være varierend e alt etter produksjon, driftsintensitet, og
ikke minst gjeldende landbrukspolitikk. Endring i a realbruk og driftsform vil ha betydning
for omkringliggende boligbebyggelse, og kommunen er farer at toleransen for
landbruksrelaterte aktiviteter ikke bestandig samsv arer med boligeiers preferanser. Dette kan
medføre konflikter mellom arealbruksformål, og komm unen opplever økning i henvendelser
og problematikk knyttet til dette. Med dette menes at aksepten for at ens bolig, spredtbygd
sådan, ligger i et ”næringsområde” hvor det fra tid til annen utøves næringsaktivitet, ikke
alltid er like stor. En endring av dagens arealbruk til boligformål vil medføre endringer i
kulturlandskapet.

For at det skal kunne gis samtykke til deling etter Jordlovens § 12 må det foreligge
spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og tyngde at de kan slå igjennom ovenfor de
hensyn Jordloven skal ivareta. Kort oppsummert:

- Den aktuelle parsellen består av høybonitet skoggru nn. Fradeling av produktive
arealer til boligformål anses ikke å være i samsvar med hensynet til vern av
arealressursene.

- Parsellen blir liggende som en øy inne i, og grense r mot hovedbølets fulldyrka
jordbruksareal. Dette er uheldig, og kan på sikt f øre til drifts- og miljømessige
ulemper.

- Parsellen ligger i et sentralt og attraktivt boområ de, hvor det ikke er nødvendig med
fradeling av produktive arealer for å ivareta boset tingshensynet.

- I tillegg er det omsøkte arealet avsatt som LNF-omr åde i kommuneplanen, hvor
fradeling til boligformål ikke er tillatt.

I denne saken er det fra et landbruksmessig synspun kt ingen klare forhold som taler for at det
skal gis tillatelse til deling.
Søknadene gjelder altså etablering av ei boligtomt. 4 dekar er uvanlig mye for ei boligtomt.
Det er opplyst at ei gårdssag planlegges satt opp p å eiendommen, noe som synes å kunne gi
en sammenblanding av boligbruk og næring.

Konklusjon/anbefaling

Rådmannen mener at søknad om deling av eiendom bør avslås. Dette siden politikerne i
lignende saker har vært negative samt at omsøkte fr adeling ikke er i tråd med formålet etter
Jordloven eller hensynene i kommuneplanen for Ringe rike. Det anbefales derfor at søknaden
avslås.



Vedlegg
1. Kart.
2. Henvendelse fra Helge Kihle vedrørende deling av ei endom datert 17.06.2013.
3. E-post korrespondanse.
4. Foreløpig vurdering av Landbrukskontoret datert 17. 07.2013.
5. Søknadsblankett for fradeling av eiendom, datert 07 .10.2013*

Lenker

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjo n og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kon takt servicetorget ved behov for
papirutskrift.

Ringerike kommune, 11.10.2013

Knut Helland
konstituert rådmann

leder: Gunnar Hallsteinsen
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Saksprotokoll

Arkivsaksnr .: 13 / 2244 - 4 Arkiv : BYG 109/1

Sak: 120 / 13

FRADELING AV BOLIGTOMT - GNR. 109/1 - ÅSBYGDA - DELING AV EIENDOM

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning :

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurdere r at hensynene bak
kommuneplanens deleforbud ikke vil bli vesentlig tilsidesatt og er positiv til at det gis
dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene.

2. Uttalelse må innhentes fra Fylkesmannen i Buskerud.

3 Be handling av søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1, og
søknaden om fradeling av boligtomt delegeres til rådmannen forutsatt at fylkesmannen
ikke går i mot søknaden.

Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 12, Plan - og bygningslovens § 2 0 - 1 m og
kommuneplanbestemmelsene § 2.1 .

Behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 04.11.2013 :

Forslag fra Steinar Larsen (Ap) p.v.a. Ap og H:

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurderer at hensynene bak
kommuneplanens d eleforbud ikke vil bli vesentlig tilsidesatt og er positiv til at det gis
dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene.

2. Uttalelse må innhentes fra Fylkesmannen i Buskerud.

3. Behandling av søknaden om dispensasjo n fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1, og
søknaden om fradeling av boligtomt delegeres til rådmannen forutsatt at fylkesmannen
ikke går i mot søknaden.

Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 12, Plan - og bygningslovens § 20 - 1 m og
kommuneplanbestemmelsene § 2.1.

Avstemming:

Ved alternativ avstemming mellom Larsens forslag og rådmannens, ble Larsens
forslag enstemmig vedtatt.





SAKSFRAMLEGG

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Arkivsaksnr.: 13/2244-15 Arkiv: BYG 109/1

GNR. 109/1 – SØKNAD OM DELING AV EIENDOM TIL BOLIGTOMT, NY
BEHANDLING ETTER NEGATIV UTTALELSE

Forslag til vedtak:

Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltningen viser til sitt vedtak, 04.11.2013, sak 120/13,
til uttalelse fra fylkesmannen, til kommentar fra Sandvold boliger og til rådmannens
saksframlegg;

1. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 2.1. Hensynene bak
kommuneplanens deleforbud vil bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon,
samt at ulempene ved å innvilge dispensasjon anses å være større enn fordelene.

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1, og søknaden om
fradeling av boligtomt avslås.

3. Se vedlagte orientering om klageadgang.

Utskrift sendes:

Helge Kihle, Kilealleen 1, 3516 Hønefoss (kjøper)
Ole Helliksrud, Hadelandsveien 600, 3520 Jevnaker (hjemmelshaver)

Sammendrag

Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltningen (HMA) fattet positivt vedtak i saken,
04.11.2013, da det ble søkt om fradeling av en boligtomt på ca. 4 dekar i Åsbygda. Den
aktuelle parsellen er høybonitet skog og grenser opp til dyrka mark. Behandling av søknaden
om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1, og søknaden om fradeling av
boligtomt ble delegert til rådmannen forutsatt at fylkesmannen ikke gikk i mot søknaden.
Fylkesmannen har kommet med en negativ uttalelse til søknaden, saken legges derfor fram
til politikerne på nytt. Det har kommet fram nye momenter i saken siden sist, da det viser



seg at den omsøkte parsellen er av dyrkbar jord. Det må også tas stilling til omdisponering
av dyrkbar jord til boligformål etter jordlovens § 9.

Rådmannen vurderer søknaden etter rikspolitiske retningslinjer, nasjonale klimamål,
Naturmangfoldsloven, og landskapshensyn i Nasjonale forventinger til regional og
kommunal planlegging/ Den europeiske landskapskonvesjonen.

Søknaden har og blitt vurdert av Landbrukskontoret etter jordlovens § 9 og jordlovens § 12.

Beskrivelse av saken

Det søkes fradelt en parsell på ca. 4 dekar fra eiendommen Stigsrud nedre, gnr. 109, bnr. 1 i
Åsbygda. Eiendommen Stigsrud nedre består ifølge Gårdskart av totalt på 884 dekar, hvorav
132 dekar fulldyrka jord, 5 dekar innmarksbeite og 715 dekar produktiv skog. Eiendommen
som ønskes fradelt ligger i et LNF-område (Landbruk, natur og friluftsområde). Det søkes
om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, da deling av eiendommer ikke er
tillatt i LNF-områder.

Den aktuelle parsellen består av høybonitet skoggrunn og skal nyttes til boligtomt. Kjøper
av parsellen har bolig annet sted i kommunen, men ønsker å flytte grunnet støvplager fra
Vestsiden pukkverk og av familiære grunner. I brev av 17.06.2013 har Kihle også nevnt at
parsellen ligger 200 meter fra avkjørsel fra Hadelandsveien. Denne avkjørselen har 4
eneboliger i dag. Det er kollektivtransport i nærheten av tomten.

Forrige gang ble det opplyst om at kjøperen også har en gårdssag som han har lyst til å sette
opp på tomten. 19.08.2014 har Kihle opplyst denne nå er solgt. Dette var heller ingen
gårdssag, men et minisagverk (stor motorsag). Størrelsen på tomten begrunnes med at han
flere store kjøretøy som brukes i forbindelse med jobben hans på Kilemoen. Disse ønsker
han å bygge garasje til på tomten.

Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltningen (HMA) fattet positivt vedtak i saken,
04.11.2013. Saken ble delegert videre til rådmannen, forutsatt at fylkesmannen ikke gikk i
mot søknaden. Fylkesmannen har gitt en negativ uttalelse.

Det viser seg at parsellen som ønskes fradelt er klassifisert som dyrkbar jord. Dette er nye
opplysninger som har kommet fram siden forrige behandling av saken. Grunnen til at dette
ikke har kommet fram tidligere er det pågående arbeidet med revidering av jordpolitisk
arealvurdering for Ringerike (JAV). I dette arbe idet har det blitt hentet inn opplysninger om
dyrkbar jord fra Skog og landskap, og dette har blitt ført inn i kommunens temakart.
Opplysningen var på daværende tidspunkt ikke oppdatert. Dette medfører at det må søkes
omdisponering etter jordlovens §9 i tillegg til deling etter jordlovens § 12.

Uttalelse fra fylkesmannen
Fylkesmannen anmoder kommunen om å vurdere søknaden ut fra dette;

- Rikspolitiske retningslinjer for en samordnet areal og transportplanlegging.
- Nasjonale klimamål og Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging.
- Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser.
- Naturmangfoldloven.



- Landskapshensyn i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.
- Den europeiske landskapskonvesjonen.

Fylkesmannen ber kommunen legge vekt på løsninger som gir korte avstander til daglige
gjøremål, og at det skal tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og LNF-områder.
Tilgjengeligheten til ulike lekemuligheter og trygg skolevei må også vurderes.

Fylkesmannen mener at eiendommen ligger for seg selv, uten tilknytning til annen
boligbebyggelse, avstanden i luftlinje til skole og sentrumsfunksjoner er 2,5 km.
Fylkesmannen anser at boligen ikke vil få en gunstig lokalisering i tråd med overordnede
føringer for samordnet areal og transportplanlegging og fastsatt utbyggingsmønster i
kommuneplanen.

Fylkesmannen minner om at det er en nasjonal målsetting å ta vare på dyrka mark for
framtidig matproduksjon, og at det kan oppstå konflikter mellom spredt boligbygging og
drift av tilgrensede jordbruksarealer. Det stiller også spørsmål ved størrelsen på den omsøkte
parsellen.

Dispensasjon blir frarådet av fylkesmannen. Ut strakt dispensasjonspraksis for nye boliger
vil være uheldig ut fra overordnete strategier for utvikling av bosettingsmønsteret i
kommunen. I tillegg kan flere dispensasjoner undergrave den bolig- og tettstedsutviklingen
som er fastsatt i kommuneplanen. Fylkesmannen anser at en dispensasjon i denne saken kan
føre til uheldig presedens.

Godkjenning på utvidet bruk av avkjørsel fra Statens vegvesen
Det har kommet inn en godkjenning fra Statens vegvesen den 18.02.2014. Statens vegvesen
tillater utvidet bruk av avkjørsel, men de presiserer at det har vært uklart for hva
eiendommen egentlig skal benyttes til. Dette var inntil de fikk informasjon hvor det ble
avklart at eiendommen det søkes for, ikke skal benyttes til næring som vil medføre trafikk
av store biler.

De har derfor satt dette som en forutsetning i vedtaket, at det ikke tillates næringsvirksomhet
som kan medføre trafikk med store biler.

Uttalelse fra Sandvold boliger
Sandvold boliger bistår Kihle i saken.

Sandvold boliger mener at denne delesaken ikke vil ha betydelige innvirkninger på et
nasjonalt nivå. Området det er snakk om, mener de er meget godt dekket med offentlig
transport tilbud, da det er bussforbindelse hver time i umiddelbar nærhet. De mener at
denne spesielle saken ikke berører hverken truet eller spesielt verdifull naturmangfold, og at
saken således ansees å være kurant. Der det ikke påvises spesielt naturmangfold,
kulturminner eller spesielt jordvern bør kommunene være positiv til boligutvikling.
Sandvold boliger tolker svarene fra politisk hold dithen at nye boliger veier tyngre enn andre
hensyn som naturmangfold og jordvern, da hovedkomiteen ga enstemmig positiv behandling
av saken. Videre påpeker de at opprettholdelse og videreutvikling av lokalsamfunn i
tettsteder og bygder derfor er et viktig element i planleggingen.



Forholdet til overordnede planer

Hentet fra forrige saksframlegg;

«Kommuneplan for Ringerike: Eiendommen ligger i et uregulert område som omfattes av
kommuneplanbestemmelsen § 2.1 Landbruk-, natur og friluftsområder (LNF-område). Der
det står: “ I landbruk-, natur- og frilufts område er det tillatt å gjennomføre bygge og
anleggstiltak som er ledd i stedbunden næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som
driftsbygning, masseuttak og driftsveier i byggeforbudssonen langs vassdrag i alle LNF–
områdene, jfr § 5.

Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse
av slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.

Jordpolitisk arealvurdering: I den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) er
området klassifisert som B-område Dette er et område med normalt sterke
landbruksinteresser. Fradeling av produktive arealer i slike områder kan derfor kun
unntaksvis anbefales.

Tidligere behandlinger og vedtak

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:

Den 04.11.2013 i sak 120/13 var rådmannens alternative forslag;

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurderer at hensynene bak
kommuneplanens deleforbud ikke vil bli vesentlig tilsidesatt og er positiv til at det
gis dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn
ulempene.

2. Uttalelse må innhentes fra Fylkesmannen i Buskerud.

3 Behandling av søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1, og
søknaden om fradeling av boligtomt delegeres til rådmannen forutsatt at
fylkesmannen ikke går i mot søknaden.

Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 12, Plan- og bygningslovens § 20-1 m og
kommuneplanbestemmelsene § 2.1 .

Alternative løsninger

Konklusjon
Konklusjonen er basert på rådmannens vurdering for anbefalt vedtak.

Rådmannen vektlegger forrige vedtak, som var enstemmig vedtatt positiv til deling.
Det sees fordeler i at eiendommen har bussforbindelse og gang- og sykkelforbindelse til
Haug sentrum. I tillegg vil fraflytting av tiltakshavers gamle eiendom på gnr 51, bnr 11 ha



fordelen med å dempe konfliktnivå mellom steinindustri og bolig. Nærhet til natur og friluft
kan være gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og kollektivtransport øker
tilgjengeligheten til fritidstilbud.

Det finnes ingen registeringer som tyder på spesiell verdi i henhold til biomangfold i
området som fradeles, og kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet anses derfor å være
ivaretatt i henhold til naturmangfoldloven.

Etter en helhetsvurdering anser rådmannen at fordelene er klart større enn ulempene i denne
saken, og anbefaler derfor å gi dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1

Forslag til alternativt vedtak;
Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltningen viser til sitt vedtak, 04.11.2013, sak 120/13,
til uttalelse fra fylkesmannen, til kommentar fra Sandvold boliger og til rådmannens
saksframlegg;

1. Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltningen vurderer at hensynene bak
kommuneplanens deleforbud ikke vil bli vesentlig tilsidesatt og er positive til at det
gis dispensasjon. Fylkesmannens uttalelse har blitt vurdert, men det gis likevel
dispensasjon til tross for at fylkesmannen uttaler seg negativt. Fordelene ved å gi
dispensasjon vurderes å være større enn ulempene.

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19.2 gis dispensasjon fra deleforbudet i
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1

3. Delesøknaden godkjennes etter pbl § 19.2 i prinsippet.
4. Før eiendommen kan endelig fradeles må bortledning av avløpsvann være sikret i

henhold til § 27-2.
5. Det må søkes omdisponering etter jordlovens §9 i tillegg til deling etter jordlovens §

12, og HMA er så langt positive til dette.
6. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen
7. Se orientering om klageadgang.

Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 12, Plan- og bygningslovens § 20-1 m og
kommuneplanbestemmelsene § 2.1.

Rådmannens vurdering

Generelle vurderinger i saken
Primært bør all boligbygging skje som et ledd i helhetlig arealplanlegging gjennom
kommuneplanen. Dette da etablering av boliger også bør ses i sammenheng med teknisk
infrastruktur som veg, vann og avløp, samt offentlige og private servicefunksjoner som
barnehage, skole og helsetjenester mm.

Kihle begrunner søknaden sin med at han blir påført støvplager fra Vestsiden pukkverk der
han bor nå. Vestsiden pukkverk ønsker å kjøpe eiendommen til Kihle, slik at Kihle kan
flytte et annet sted hvor han blir fri fra st øvplager. Han begrunner valg av eiendom fordi han
da kan bo nær familie og barnebarn. I tillegg har han sterk tilknytning til stedet da han er
oppvokst her. Familiære forhold er ingen grunn til å gi dispensasjon, jfr. § 19 med



veiledning. Støvplagene som han blir påført av Vestsiden pukkverk anses som en konflikt
mellom bolig og industri som sees på som fordelaktig å løse.
Det er usikkert hvorvidt bruk av avkjørsel er godkjent i forhold til tomten, i og med at Kihle
ønsker å benytte tomten til oppbevaring av store kjøretøy.

Vurdering etter jordloven

Jordlovens § 9 sier: « Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til
jordbruksproduksjon i framtida. Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom
det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd
skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts-
eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det
samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast
attende til jordbruksproduksjon. »

I Jordlovens § 12 fremgår det at: « Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn
jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til
jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt
samtykke til omdisponering etter § 9.

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg
til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom
anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing,
og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det
kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. »

Omsøkte parsell ligger i et «hjørne» og grenser nært opp til dyrka jord. Adkomsten til
arealet vil skje langsmed jordekanten, på eksisterende bilveg/traktorveg. Det legges til grunn
at en fradeling vil medføre etablering av en fritt omsettelig boligtomt. Arealet er i dag
produktiv skogsmark, og anses som dyrkbar jord. Det betyr at arealet kan fulldyrkes til mer
eller mindre lettbrukt jord. Den dyrkbare jorda fungerer med andre ord som en reserve av
dyrka mark for Ringerike kommune. Dyrka og dyrkba r jord skal ha et sterkt vern, og det bør
kun være samfunnsinteresser av vesentlig betydning for allmenheten som gjør at
jordbruksinteressene må vike. Hensyn til bosetting i området kan være en slik interesse, men
det bør unngås å bruke produktive jordbruksarealer for å ivareta dette hensynet. En
etablering av boligtomt her vil medføre at arealet ikke vil være egnet til
jordbruksproduksjon i framtida, og kunne medføre drifts- og miljømessige ulemper for
landbruket i området. Vurderingene rundt hva som vil medføre drifts- og miljømessige
ulemper for landbruket vil normalt sprike, alt etter hvilken part som foretar en slik
vurdering. På mange måter vil det kunne være subjektive forhold som er avgjørende for
hvorvidt den enkelte opplever støy, støv, lukt med mer fra landbruket å være til sjenanse.
Landbruksaktiviteten i et område vil være varierende alt etter produksjon, driftsintensitet, og
ikke minst gjeldende landbrukspolitikk. Endring i arealbruk og driftsform vil ha betydning
for omkringliggende boligbebyggelse, og kommunen erfarer at toleransen for
landbruksrelaterte aktiviteter ikke bestandig samsvarer med boligeiers preferanser. Dette
kan medføre konflikter mellom arealbruksformål, og kommunen opplever økning i
henvendelser og problematikk knyttet til dette. Med dette menes at aksepten for at ens bolig,
spredtbygd sådan, ligger i et ”næringsområde” hvor det fra tid til annen utøves
næringsaktivitet, ikke alltid er like stor. En endring av dagens arealbruk til boligformål vil
medføre endringer i kulturlandskapet.



For at det skal kunne gis samtykke til omdisponering og deling etter Jordlovens §§ 9 og 12
må det foreligge spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og tyngde at de kan slå
igjennom ovenfor de hensyn Jordloven skal ivareta. Kort oppsummert:

- Den aktuelle parsellen består av høybonitet skoggrunn og anses som dyrkbar jord.
Omdisponering og fradeling av produktive arealer til boligformål anses ikke å være i
samsvar med hensynet til vern av arealressursene.

- Omdisponering av dyrkbar jord til boligformål vil medføre at arealet ikke kan brukes
til jordbruksproduksjon i fremtiden, og går i mot jordvernets formål om å sikre
matproduserende areal.

- Parsellen blir liggende som en øy inne i, og grenser mot hovedbølets fulldyrka
jordbruksareal. Dette er uheldig, og kan på sikt føre til drifts- og miljømessige
ulemper.

- Parsellen ligger i et sentralt og attraktivt boområde, hvor det ikke er nødvendig med
fradeling av produktive arealer for å ivareta bosettingshensynet.

- I tillegg er det omsøkte arealet avsatt som LNF-område i kommuneplanen, og taler
sterkt i mot at arealene skal brukes til andre formål, og hvor fradeling til boligformål
ikke er tillatt.

I denne saken er det fra et landbruksmessig synspunkt ingen klare forhold som taler for at
det skal gis tillatelse til omdisponering eller deling. Da saken første gang var oppe til
politisk behandling ble det vurdert at fordelene ved deling veide tyngre enn ulempene ved å
tillate deling, og rådmannens alternativ til vedtak ble fattet. Det har imidlertid kommet fram
at arealet også må godkjennes omdisponert etter jordlovens § 9 på bakgrunn av nye
opplysninger. Landbrukskontoret mener hensynet til vern av matjord setter saken i et nytt
lys, og stiller seg negative til omdisponering og deling av omsøkt areal.

Vurdering etter Nasjonale klimamål og Statlig planretningslinje for klima og
energiplanlegging, rikspolitiske retningslinjer for en samordnet areal og
transportplanlegging
Spredt bebyggelse fører generelt til lengre veier til skole, jobb og andre sentrumsfunksjoner.
På denne eiendommen er det tilgang til nesten sammenhengende gang- og sykkelvei til
Haug sentrum, som har de fleste sentrumsfunksjoner. Til nærmeste barnehage er det kun ca.
1,4 km. Det er bussforbindelse på hverdager. Erfaring tilsier likevel at de fleste vil prioritere
biltransport når beliggenheten er som dette. Saken kan ha konsekvenser for miljøet ved å
blant annet skape uheldig presedens.

Vurdering etter rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser
Tomten er stor og det er en relativt stor avstand til trafikkert vei. Dette kan bidra til et
positivt oppvekstmiljø for barn, som igjen gir trygghet for fysiske og psykiske
skadevirkninger. Rådmannen mener at å bo i spredtbygde strøk, med god nærhet til natur og
friluft kan være svært fordelaktig i henhold til barn og unges helse. Bussforbindelser og
gang- og sykkelvei kan sikre nødvendig tilgang til tilbud og muligheter, og gjør at man ikke
er avhengig av å bli kjørt av voksne.

Vurdering etter Landskapshensyn i Nasjonale forventinger til regional og kommunal
planlegging/ Den europeiske landskapskonvesjonen



Utarbeidelse av boligtomt og veiforbindelse på denne eiendommen vil føre til en stykkvis
oppdeling av landskapet. Søker har opplyst om at tomten skal brukes til oppbevaring av
store kjøretøy, noe som vil føre til en tydelig karakterforandring av landskapet.
I tillegg er denne eiendommen produktivt skogareal og nærmeste område er preget av
landbruk.

Vurdering etter naturmangfoldsloven
I artsdatabanken og naturbasen er det ikke registrert rødlista arter, MIS- figurer
(miljøkartlegging i skog), utvalgte naturtyper eller andre registreringer som tyder på spesiell
verdi for biomangfoldet i området. Det foregår fortiden en kartlegging av utbredelsen av
dragehode i kommunen. Selv om eiendommen ligger innenfor et område som har mange
forekomster av denne arten, tyder det at eiendommen i dag er dekket med skog på at det
sannsynligvis ikke er noe dragehodelokalitet. Manglende registreringer i naturbasen støtter
dette resonnementet. Dermed anses kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet å være
ivaretatt.

Eiendommen har høybonitet skogbunn. Omdisponering av eiendommen til bolig vil ha
signifikant innvirkning, og sannsynligvis føre til grunnleggende endring av økosystemet.

Konklusjon
Eiendommen har ingen tilknytning til annen boligbebyggelse, og vil få en ugunstig
plassering i henhold til fastsatt utbyggingsmønster i kommuneplanen. Denne typen spredt
bebyggelse fører til lengre veier til skole, jobb og andre sentrumsfunksjoner. Til tross for at
det er bussforbindelse i nærheten, er det ca. 200 m til vei med bussforbindelse. Bussen går
ca. 11 ganger om dagen i hver retning og mindre i helgene. Erfaring tilsier at de fleste vil
prioritere biltransport når beliggenheten er slik som dette. Saken kan føre til uheldig
presedens og konsekvensen av dette kan føre til økt klimautslipp. Økt klimautslipp vil være i
strid med nasjonale klimamål og Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging.
Saken kan også føre til uheldig presedens i henhold til fradeling i LNF-områder.

Eiendommen består av dyrkbar jord, og omdisponering av dyrkbar jord til boligformål anses
ikke å være i samsvar med hensynet til vern av arealressursene . En fradeling vil kunne føre
til stykkvis oppdeling og endring av karakter i landskapet, samtidig som en omdisponering
til boligformål vil endre det eksisterende økosystemet betydelig.

Etter en helhetsvurdering anses ulempene å være klart større enn fordelene, og det frarådes
derfor å gi dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1

Vedlegg



Vedlegg 1. Kart
Vedlegg 2. Henvendelse fra Kihle vedrør ende deling av eiendom datert 17.06.2013.
Vedlegg 3. Saksframlegg datert 11.10.2013
Vedlegg 4. Brev fra fylkesmannen datert 06.12.2013
Vedlegg 5. Brev fra Kihle til fylkesmannen datert 26.02.2014
Vedlegg 6. Godkjenning fra Statens vegvesen datert 12.02.2014
Vedlegg 7. Uttalelse fra Sandvold boliger datert 10.06.2014
Vedlegg 8. E-post korrespondanse datert 19.08.2014

Ringerike kommune, 25.08.2014

Tore Isaksen
rådmann

leder: Heidi Skagnæs

saksbehandler: Marie Irene Norberg



Saksprotokoll

Arkivsaksnr .: 13 / 2244 - 17 Arkiv : BYG 109/1

Sak: 97 / 14

GNR. 109/1 - DELING AV EIENDOM

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning :

Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltningen viser til sitt vedtak, 04.11.2013, sak 120/13 ,
til uttalelse fra fylkesmannen, til kommentar fra Sandvold boliger og til rådmannens
saksframlegg;

1. Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltningen vurderer at hensynene bak
kommuneplanens deleforbud ikke vil bli vesentlig tilsidesatt og er positive til a t det
gis dispensasjon. Fylkesmannens uttalelse har blitt vurdert, men det gis likevel
dispensasjon til tross for at fylkesmannen uttaler seg negativt. Fordelene ved å gi
dispensasjon vurderes å være større enn ulempene.

2. Med hjemmel i plan - og bygningslove n § 19.2 gis dispensasjon fra deleforbudet i
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1

3. Delesøknaden godkjennes etter pbl § 19.2 i prinsippet.
4. Før eiendommen kan endelig fradeles må bortledning av avløpsvann være sikret i

henhold til § 27 - 2.
5. Det må søkes omdisponerin g etter jordlovens §9 i tillegg til deling etter jordlovens §

12 , og HMA er så langt positive til dette.
6. Det forutsettes at det ikke drives næringsvirksomhet fra eiendommen.
7. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen
8. Se orientering om klageadgan g.

Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 12, Plan - og bygningslovens § 20 - 1 m og
kommuneplanbestemmelsene § 2.1.

Behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 08.09.2014 :

Forslag fra Elsa Lill P. Strande (H):

Hovedkomiteen for Miljø og area lforvaltningen viser til sitt vedtak, 04.11.2013, sak 120/13,
til uttalelse fra fylkesmannen, til kommentar fra Sandvold boliger og til rådmannens
saksframlegg:



1. Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltningen vurderer at hensynene bak
kommuneplane ns deleforbud ikke vil bli vesentlig tilsidesatt og er positive til at det
gis dispensasjon. Fylkesmannens uttalelse har blitt vurdert, men det gis likevel
dispensasjon til tross for at fylkesmannen uttaler seg negativt. Fordelene ved å gi
dispensasjon vurderes å være større enn ulempene.

2. Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 19.2 gis dispensasjon fra deleforbudet i
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1

3. Delesøknaden godkjennes etter pbl § 19.2 i prinsippet.
4. Før eiendommen kan endelig fradeles må bor tledning av avløpsvann være sikret i

henhold til § 27 - 2.
5. Det må søkes omdisponering etter jordlovens §9 i tillegg til deling etter jordlovens §

12 , og HMA er så langt positive til dette.
6. Det forutsettes at det ikke drives næringsvirksomhet fra eie ndommen.
7. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen
8. Se orientering om klageadgang.

Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 12, Plan - og bygningslovens § 20 - 1 m og
kommuneplanbestemmelsene § 2.1.

Avstemming:

Ved alternativ avstemming mellom S trandes og rådmannens forslag, ble Strandes forslag
vedtatt mot 2 stemmer. Mindretallet besto av: Meier (Ap) og Øhren (V).
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-7  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 62/17 

 

Saksprotokoll - 430 - Krokenveien 23 og 40 a Oppstartssak  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse p.v.a. flertallspartiene: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Avstemming: 

Arnfinn Baksvær (AP) utsettelsesforslag p.v.a. flertallspartiene ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-6   Arkiv: PLN 000  

 

 

Oppstartssak for detaljereguleringsplan nr. 430 - Krokenveien 23 og 40 a  

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_430 detaljregulering for  

Krokenveien 23 og 40a. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 

Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_430, Krokenveien 23 og 40. 

 

3. Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres det samtidig å ikke bevare bolighus og 

uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65). 

 

 

 

 

  

 

Sammendrag 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting i eksisterende boligområde. Planen 

vil legge til rette for oppføring av leilighetsbygg i Krokenveien 23 og 40a. 

For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei-, bolig og friareal innlemmet i planen. 

 

Planen er privat initiert, og fremmes som detaljregulering. E. Brørby & Sønn er forslagstiller.  

 

Oppstart av plan kan anbefales da den er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel om 

fortetting av Hønefoss. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplaner i området.   

 

Innledning  
Forslagstiller E. Brørby & Sønn ønsker med denne planen å få en bedre utnyttelse av to 

boligtomter i Krokenveien. Planarbeidet vil tilrettelegge for fortetting ved å oppføre 

leilighetsbygg med tilhørende utearealer og lekeplass i Krokenveien 23, gnr. 87, bnr. 65, 303, 

411, samt Krokenveien 40a, gnr. 87/2 og 87/487. 

 



- 

Detaljreguleringen skal sikre en god prosess omkring økning av utnyttelsesgraden for de to 

eiendommene. Planen skal ivareta god tilrettelegging for utbyggingsområdets uteoppholdsareal 

samt areal til veg- og fortau. Det skal også sikres at friområde ivaretas på en god måte.  

 

Det er nødvendig med omregulering fordi forslaget er i strid med gjeldende reguleringsplaner 

og gjeldende bestemmelser i kommuneplan. 

 

Beskrivelse av saken 
Dagens situasjon 

Tomtene som i planforslaget søkes endret, er i dag bebygd med småhus med lav 

utnyttelsesgrad.  

 

Krokenveien 23, bestående av tre eiendommer, er i dag bebygd med en liten en-etasjes 

enebolig og garasje. Boligen er i det kommunale registeret for verneverdige hus i kategori 

middels verneverdi. Samlet har de tre eiendommene et areal på ca. 2 daa, hvorav noe er avsatt 

til veiformål samt friområde.  

 

Krokenveien 40a er i dag bebygd med en tomannsbolig i to fulle etasjer, samt loft og kjeller. I 

tillegg ligger det tre hus med garasje/uthusfunksjon på eiendommen. Eiendommene 87/2 og 

87/487 har et areal på ca. 2.0 daa. 

 

Tilgrensende eiendommer har varierte bygningsuttrykk og utnyttelsesgrad. Mellom 

Krokenveien, Sagaveien og Fossekallveien er det i stor grad romslige eneboligtomter. Mens 

sørover fra Krokenveien 23, langs østsiden, ligger to blokker. Disse eies av Ringerike 

Boligstiftelse og benyttes i dag i hovedsak til omsorgsboliger, blokkene har høyde 5 og 6 

etasjer. Vest for Krokenveien 23 og videre mot nordvest ligger det flere 3-etasjes blokker.   

 

I umiddelbart nærhet til planforslagets tomter ligger Ullerål kirke og Ullerål barnehage. Hov 

ungdomsskole og Ullerål barneskole ligger innenfor 500 meters rekkevidde.  

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Krokenveien 23: 

Forslagstiller ønsker å oppføre et leilighetsbygg på 25-30 enheter, inkludert 

generasjonsboliger/hybler med parkering i kjeller, delvis under bakken. Foreløpig planlegges 

det med fem fulle etasjer. På bakkenivå fra Krokenveien – fremstår det som 6 fulle etasjer. Det 

foreslås å oppføre lekeplass på felles terrasse foran fasadeparti til 1.etasje opp på bodene 

(vedlagt illustrasjon av skisseforslag med høydeprofil for Krokenveien 23). 

 

Krokenveien 40a: 

Forslagstiller ønsker også her å oppføre et leilighetsbygg på 25-30 enheter, inkludert 

generasjonsboliger/hybler med parkering i kjeller. Forslagstilleren ønsker å oppføre bygg på 5 

fulle etasjer. Forslagstilleren foreslår en skjermet løsning for lekeplass på eiendommen 87/487 

(vedlagt illustrasjon av skisseforslag med høydeprofil for Krokenveien 40a). 

 

For planområdets øvrige arealet ønskes en videreføring av arealformål, men med forbedringer 

mellom annet mht. infrastruktur og bedre tilrettelegging for myke trafikanter. Friområde, som i 

kommunens temaplan Grønn plakat er avsatt til område med stor verdi, skal sikres i plan.  

 



- 

Kommuneplanens samfunnsdel har bl.a. fokus på effektiv arealdisponering, og det fremgår av 

samfunnsdelen, vedtatt 30.04.2015, at det er en ønsket utvikling med fortetting og høyere 

bebyggelse med både nærings- og boligformål i Hønefoss. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i plan nr. 65-06 Haldenjordet, Trygdeblokka, m.m, vedtatt 

25.04.1996 og deler i gjeldende reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 

22.02.1990.  

 

Arealformål som inngår i eksisterende planer for omsøkt planområdet er boligformål, offentlig 

bygninger, friområde/lek samt kjørevei og gangareal. For plan nr. 65-06, fra 1996 tillattes 

utnyttelsesgrad 0,20 og bebyggelsen skal ikke overstige 2 etasjer. For plan nr. 198, fra 1990 er 

det angitt i planbestemmelsene at utnyttelsesgraden for evt. nye prosjekt fastsettes av 

bygningsrådet og at eneboliger kan oppføres inntil 2 etasjer. 

 

Planer under arbeid i området 

I krysset mellom Fossekallveien og Sagaveien ligger et areal som i dag er regulert til 

forretning/kontor. Det er igangsatt reguleringsarbeid for dette arealet samt for areal som er 

regulert til veg. Per i dag er vegarealet ikke opparbeidet til veg og ønskes i stedet omregulert 

til boligformål. Plan nr. 415 – Sagaveien 56 blir liggende sømløst inntil detaljplan for 

Krokenveien 23 og 40a. 

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. E. Brørby & Sønn er forslagstiller. Forslag til 

planavgrensning følger saken som vedlegg. 

 

For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei- og boligareal innlemmet. Krokenveien 19 og 21 

samt omkringliggende veiareal foreslås lagt inn i planen. Friområdekorridoren nord for 

Krokenveien 23 skal også sikres. Plangrensen mot nord foreslås å følge gjeldende plangrense 

plan nr. 65-06. Deler av friområde mellom Krokenveien og Sagaveien som er med i gjeldende 

reguleringsplan foreslås også inkludert. 

Det foreslås også at planområdet tar med seg areal som er regulert til veg og fortau i plan nr. 

198, ved Ullerål barnehage og Ullerål Kirke. Det gjøres oppmerksom på at fortausarealene, 

som er angitt i gjeldende plan for østre del av Sagaveien og nordover langs Krokenveien, ikke 

er opparbeidet.  

 

Plangrensen legges videre inntil plan nr. 415 Sagaveien 56 i sørøst og følger grensa til 

gjeldende reguleringsplan nr. 198 inn mot omsorgsboligene i Krokenveien 17. Det tas høyde 

for at plangrensa kan bli noe snevret inn i løpet av planprosessen. 

 

Areal innenfor foreslått plangrense er på ca. 24 daa.  

 

Det er gjort utredning omkring eneboligen i Krokenveien 23. Buskerud fylkeskommune har 

vært på befaring og gitt sin uttalelse i saken. Eneboligen er i kommunens register over 

verneverdi bebyggelse registrert med høy verneverdi. Bygningen er tilført nyere bygningsdeler 

og fremstår derav med noe redusert autentisitet. Etter en samlet vurdering anses den å ha 

forringet sin verneverdi til middels verneverdi. Buskerud fylkeskommune overlater til 

Ringerike kommune å ta stilling til om bygningen skal rives, vedlagt saken følger brev fra BFK.  



- 

 

Ringerike kommune så behov for en mer helhetlig plan som sikrer både grønnstruktur, vei- 

samt fortaus areal. Dermed ble avgrensningen av plan utvidet etter oppstartsmøte slik at det vil 

være mulig at fortau kan inngå som en del av planen.  Det viktig å se på veg- og fortaus 

utforming i sammenheng med naboplanen «Sagaveien 56» og omkringliggende områder. 

Dersom fortau skal inngå i planen, vil det utløse krav om utbyggingsavtale, da fortauet blir en 

del av den tekniske infrastrukturen som kommunen overtar ansvaret for.  

 

Eiendomsforhold 

Foreslått planområde omfatter deler av hovedbølet til Hov gård, gnr.87/1 (Friområder) som 

eies av Ringerike kommune. Kommunen eier også Krokenveien 17 og 19, og veiene i området. 

 

Peder E. Moen eier Sagaveien 47 (gnr.87/542). 

Pål Frodal og Merete B. Oslund eier Krokenveien 40b (gnr.87/486). 

André og Elin S. Kristiansen eier Krokenveien 38 (gnr.87/457,65). 

Kjetil Huseth og Christel Helene Andres eier Sagaveien 50 (gnr.87/528). 

Espen Grøtnes eier Sagaveien 52 (gnr.87/524). 

Ako Karem Wahed eier Sagaveien 54 (gnr.87/527). 

Krokenveien 23. (87/65, 87/411, 87/303) overskjøtes til E. Brørby & Sønn AS i juli 2017. 

 

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.  

Det fremgår av bl.a. av kapittel 5, at Hønefoss skal fortettes:  

Kap. 5.1 

o) Utvikling av Hønefoss ved fortetting og høyere bebyggelse med både nærings- og 

boligformål. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligområde, offentlig 

bygninger og friområde; Arealbruken i gjeldende kommuneplan samsvarer i stor grad med 

arealbruken som er vist i de i dag gjeldende reguleringsplanene. 

 

Område som her ønskes regulert ligger innenfor temaplan grønn plakat. Det bebygde areal 

innenfor planområdet er avsatt som område med en del verdi, mens friområde er avsatt som 

område med stor verdi.  

 

Planforslaget omhandler ikke kommunedelplan for gående og syklende, men bidrar positivt da 

det planlegges å bygge gangveger/fortau innenfor planområdet.   

 

 

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 å ikke være i tråd med overordna plan, og oppstartsaken legges derfor fram 

for behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 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 

Det skal i saksdokumentene ved 1. gangs behandling redegjøres for hvordan de miljørettslige 

prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 blir 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 
Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

Realisering av planene vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form 

av infrastruktur. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Behov for informasjon og høringer 
Ringerike kommune oppfordrer forslagstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioden. Det er 

enighet om at det bør gjennomføres møte med naboene, samt representanter fra Ullerål 

barnehage, Ullerål kirke og Ringerike boligstiftelse. 

 

Alternative løsninger 
Alternativt forslag til vedtak:  

 

a. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_430 detaljregulering for Krokenveien  

23 og 40a.  

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Plantype og avgrensning 

Rådmannen ser det som hensiktsmessig å øke utnyttelsesgrad på eiendommene med adresser 

Krokenveien 23 og Krokenveien 40A ved hjelp av omreguleringen, samt legge til rette for 

forbedring av infrastruktur, sikkerhet og fremkommelighet etter nåtidens forhold.  

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

I planprosessen skal det gjøres en vurdering av hvorvidt det er nødvendig å ikke beholde 

allergifremkallende trær på eiendommen 87/2.  

 



- 

Rivning av verneverdig bebyggelse 

I Krokenveien 23 ligger det i dag et verneverdig hus og uthus. Kulturminnemyndighet ved 

Buskerud Fylkeskommune har vurdert det dit hen at bolig som har vært registrert med høy 

verneverdi har svekket verdi som følge av ombygginger. Dermed er boligen gitt en middels 

verneverdi. (vedlegg brev fra fylkeskommune av 02.02.2017). Fageksperter overlater til 

kommunen som planmyndighet å avgjøre bevaringsspørsmålet. Rådmann anser at  eiendommen 

i sin helhet har svekket sin verdi og kan dermed anbefale riving av bolig og uthus. 

Rådmannen foreslår følgende punkt i vedtak: «Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres 

det samtidig å ikke bevare bolighus og uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65)».  

 

Skredfare 

Det er ikke påvist skredfare for plantomtene. 

Krokenveien 23 ligger tett inntil en bratt skråning. Planen skal vise frem sikringstiltak mot 

skråning.  

Det er foretatt grunnundersøkelser både for Krokenveien 23 og Krokenveien 40a. (vedlegg). 

Rådmannen kan ikke se at de anbefalingene som gitt i rapportene er fulgt opp i skisseforslaget. 

Det påpekes at prosjektet i sin helhet med dets volum og høyde skal samsvare med geotekniske 

forhold. Dette skal være tilstrekkelig utredet frem til 1.gangsbehandling. Vedlegg Rapport 

grunnundersøkelser Krokenveien 23, 4. Geoteknisk vurdering.  

 

Flomfare og flomveier 

Forslag til planområde ligger ikke innenfor flomutsatt området, allikevel går det flomveger 

innenfor foreslått plangrensa. Rådmannen ser derfor behov for ytterlige utredninger for 

overvannshåndtering før 1. gangs behandling. Overvann håndteres lokalt.    

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 

Rådmannen vil påpeke avklaringsbehov for følgende tema: 

- kapasitet VA. 

- Langs Krokenveien og ved aktuelle eiendommer går trase for fjernvarm. Det skal tas 

hensyn til ledningsnettet med eventuelle opparbeidelse av fortau. 

- Utforming og samordning med naboplanen nr.415 «Sagaveien 56» og omkringliggende 

områder. For å få gode og sammenhengende fortauløsninger på Krokenveien og 

Sagaveien, samt med tanke på overvannshåndtering og flomveger vil det være mulig å 

føre gangveien enten på den ene siden eller på den andre. Man skal være oppmerksomt 

på at gangveg vil anlegges i kantsone vei og følgelig vil utløse kompensasjons behov 

for infiltrasjon av overvannet fra vegen.  

 

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Rådmannen vurderer at 5 etasjers høye bygg, både i Krokenveien 40a og Krokenveien 23, kan 

fremstå noe skjemmende for naboeiendommer, både med tanke på solforhold, spesielt for 

barnehages utearealer, og den helhetlige landskapskarakter i området.   

 

 

Universell utforming 

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

og krav om universell utforming. 

 



- 

Uteoppholdsarealer og lekearealer 

Rådmannen ønsker å rette fokus mot at det blir opparbeidet gode uteoppholdsarealer i 

forbindelse med bebyggelsen. Disse skal ha en optimal størrelse og funksjon og være utformet 

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

beplantning, overvannshåndtering og annet. 

 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Det gjøres oppmerksom på tilknytningsplikten for fjernvarme i området for boliger fra 1000m2 

BRA, ihht Formskriften nr.492. 

Realisering av prosjektet gir ønsket fortetting i byen. umiddelbar nærhet av bussholdeplass, 

kort avstand både til skoler, legekontor, butikker og mm., gir mulighet til å velge å ikke 

disponere/bruke bil. Dette bidrar positivt til klima og miljø i byområdet.  

Prosjektet vil også ta høyde for helhetlig tilrettelegging og oppføring for gangveger i 

tilknytning til prosjekters utbyggingstomter.  

 

Samlet vurdering 

 

Ut fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanen på eiendommene innenfor 

planområde. Ved å bygge med høyere utnyttingsgrad ivaretar man bestemmelsene i gjeldende 

kommuneplan om fortetting i sentrale strøk, samt Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. 

 

Rådmannen vil imidlertid påpeke at det er usikkerhet omkring de geologiske forholdene i 

Krokenveien 23, og dermed byggehøyde og volum. Utnyttelsesgraden i forslag til 

skisseprosjekt oppleves også litt for stort i forhold til stedets karakter. I tillegg kan skissert 

forslag i Krokenveien 40a, med fem fulle etasjer gi skygge på barnehages uteområder.  

Løsning for fortau og eventuelle fotgjengeroverganger er også et moment som må ses i et 

større perspektiv for hele området og ikke bare innenfor plangrense.  

En utredning for overvannshåndtering inkludert forholdet til flomveger og innfiltrering langs 

fortau skal foreligge frem til 1.gangs behandling.   

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning 

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Dokumentasjon fra forslagsstiller 

- Illustrasjoner skisseforslag nr. 23 

- Illustrasjoner skisseforslag nr. 40 

- Geoteknisk rapport Krokenveien nr. 23 

- Geoteknisk rapport Krokenveien nr. 40 

4. Gjeldende reguleringsplaner 

- Reguleringsplan 198 Kroken – Busterud 

- Reguleringsplan 65-06 Haldenjordet Trygdeblokka 

5. Brev fra Buskerud fylkeskommune, Krokenveien 23 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konstituert avdelingsleder Areal- og byplan: Line Østvold 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Saksbehandlere: Olena Alizi og Mari Solheim Sandsund 
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SAK - oppstartsmøte for detaljregulerig nr 430 Krokenveien 23 og 40 a

STED: Storgata 13, Ringerike kommune

TID: 22.03.17 , 09.00 - 10.30

REFERAT SENDES TIL:
Rolle Navn Til stedet

Forslagsstiller Per Erik Brørby X

Fagkyndig Heidi Bergom COWI X

Grunneier Per Erik Brørby X

Areal - og byplankontoret,
saksbehandler

Ken Ove Heiberg X

Areal - og byplankontoret,
medhjelper

Mari Sandsun X

Barnerepresentanten Geir Svingheim

Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud

Byggesakskontoret Arne Hellum X

Forurensningsmyndigheten Ingrid Strømme

Miljøretta helsevern Unni Suther

Teknisk forvaltning Cornelis Cliteur

Utbygging Jostein Nybråten

Eiendom Per Christian Frøislie

Prosjektleder boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten

Rådet for funksjonshemmede Laila Åmodt x

RK = Ringerike kommune. E - post til ansatte i Ringerike kommune:
fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet
B estillingsskjema for oppstartsmøte
Oversiktskart
Kartskisser
Omtale av det planlagte prosjektet (mangler for Krokenveien 40 a).
Omtale av aktuelle tema for drøfting
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Annet, spesifiser:

2. Om planområdet og planinitiativet
Planområdets beliggenhet: Krokenveien – Hønefoss nord – ved «trygdeblokkene»
Gnr/bnr: 87/65, 87/411, 87/303 , 87/2, 87/487 m.fl.
Planområdets størrelse, ca daa: Mottatt forslag på 14 daa, men med Krokenveien 40 a, blir
størrelsen ca. dobbelt så stor. Nytt forslag til planavgrensning ettersendes sammen med
oppdatert bestillingsskjema.
Dagens innhold og bruk: Tomtene som er aktuelle for utbygging består i dag av eneboliger.
Historikk: Området har en blanding av blokkbebygg else og eneboliger samt tilgrensende
kirke/barnehage.

F orslagsstillers planinitiativ :
To tomter i Krokenveien 23 og 40 a som ønskes regulert med høy utnyttelse/blokkbebyggelse.
Ønske s samregulert for å sikre samordning av prosjektene og helheten i området.

3. Planstatus, planer i området
Kommuneplanen

Arealformål: Bolig og offentlig bebyggelse
Evt. aktuelle bestemmelser: Bolig med 25 % BYA

Reguleringsplaner
P lanområdet er uregulert
Planområdet er regulert i reguleringsplan : 6 5 - 06 Haldenjordet, Trygdeblokka, 198 Kroken

Busterud
T ilgrensende regulerings planer: 31 Haldenjordet

Planer under arbeid
Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til
Det pågå r følgende planarbeid i området: 415 Sagaveien 56, boligformål
Annet, spesifiser:

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid)
Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer
Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt : Utnyttelse
Annet, spesifiser:

4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til
Nasjonale og regionale rammer og føringer
Kommuneplanens samfunnsdel , spesielt kap. 5 Effektiv arealdisponering
Folkehelsemeldinga
Energi - og klimaplan
Konsesjonsområde for fjernvarme
Grønn plakat
Kommunedelplan for gående og syklende
Annet, spesifiser:

5. Konsekvenser - a ktuelle tema for utredninger i planarbeidet
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Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra
innsendt bestilling av møte og under oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante,
og kan f.eks. ko mme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget
planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.

Utvikling av by og lokalsamfunn
R ett lokalisering (ABC - modellen skal brukes for handel/næring/industri , se nettside )
Konsekvenser for sentrum
Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.)
Møteplasser og byrom
Konsekvenser for naboer

Landskap, natur og kulturmiljø
Landskapsbilde (nær/fjernvirkning)
Naturmangfold , herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12
Landbruk, jord og skog
Strandsone, vann og vassdrag
Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny)
K ulturminner og kulturmiljø (Bevaringsverdig hus)
Masseforvaltning. Er det be hov for å beregne massebalanse/ ha en plan for

massehåndtering?

Miljø og samfunnssikkerhet
Risiko - og sårbarhet sanalyse (skal alltid utarbeides)
Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt)
Forurensning i grunnen (eiendommens historikk og evt. behov for undersøkelse)
Radon
Skred – Det er utfordrende grunnforhold i Krokenveien 23 med bakenforliggende

skråning. Grunnundersøkelser er gjennomført og det vurderes blokk på inntil 3 etasjer.
Flom - flomveier

Barn og unge
Barn og unges interesser Espira barnehage i nærheten, men barnehageopptak gjelder for

hele kommunen
Skolevei – Barneskole og ungdomsskole i gåavstand , gangveiforbindelser.
Lekearealer (må ivarteas i planen).

Teknisk infrastruktur
Energiløsninger
Bredbånd/fiber
Vann og avløp Høres ut i planen
O vervannshåndtering skal løses lokalt.
Renovasjon , vurder nedgravd løsning
Brannvann, tilgjengelighet for brann - og redning , høres ut i planen.

Sosial infrastruktur
Skole
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B arnehage
Annet:

Samferdsel
Veg/trafikk/adkomst
Kollektiv forbindelse , busstopp nært Krokenveien 23. Fortau skal opparbeides hit.
Traf ikksikkerhet og tilgjengelighet. Fortau skal også opparbeides og sys sammen med

naboregulering nr. 415 Sagaveien 56.
Parkering, herunder sykkelparkering , for skriften skal følges. Plass til 40 - 60

parkeringsplasser i Krokenveien 40 a. P - kjeller. Men ikke behov for å overoppfylle kravene.

Aktivitet for alle
Universell utforming – det skal opparbeides tilgjengelig fortau. Viktig med god utforming

og lavere høyde på kanter fortau.
Friluftsliv
Sammenhengende gang - og sykkelnett

Boligkvalitet
Antall og type boliger, blokkbebyggelse på begge de aktuelle tomtene. Det ønskes 30

boenheter + hybler /utleiedeler i Krokenveien 40 a, inntil 6 etasjer. Vurdere v - form. Det
ønskes utnyttelse på 50 - 60 %, angis i BRA. Det må vurderes nøye minste grad av uteareal.
Lavere bebyggelse i Krokenveien 23. trolig inntil 3 etasjer pga. grunnforhold.

Utearealer , vurdere privat, halvprivate og offentlige arealer og plasseringen av disse.
Sol/skyggeanalyse
Annet :

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU)
Om punktene ikke er kryssa ut betyr det ikke at det likevel ikke kan komme krav om
planprogram og KU i den videre prosessen . Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å
vurdere om tiltaket kan være omfattet av forskrift om konsekvensutredninger .

Tiltaket skal behandles etter forskrift om KU, etter forskriftas § 2 ,
bokstav d, e eller f:

Tiltaket krev er planpr ogram jf. pbl. § 4.1 og KU - forsk rifta § 5
Der det er krav om KU følger det automatisk krav om planprogram.
Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er krav om KU.

Tiltaket krever konsekvensutredning, jf. pbl. § 4 - 2 og KU - forskrifta §§ 2 - 5
Spesifiser § og bokstav:

Tiltaket krever kanskje planprogram og /eller konsekvensutredning, jf. KU - forskrifta §§ 2 -
5.
Kommunen som ansvarlig myndighet vurderer dette nærmere, og gir tilbakemelding.

7. Diverse avklaringer
Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen?
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Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta
anlegg/infrastruktur.

Ja , spesifiser:
Nei
Ikke avklart

Er det aktuelt med samtidig behandling av plan - og byggsak, jf. pbl. § 1 - 7?
I så fall må rammesøknad leveres sammen med innlevering av planforslag.

Ja
Nei
Ikke avklart

Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg må utføres parallelt med planarbeidet.
Dette for at planen skal kunne ta opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. dimensjonering
og plassering av kabler, rør og veier .

Kartgrunnlag
Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning .
Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. F orslagsstiller må sørge for at godt nok

kartgrunnlag blir utarbeida ( koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)

8. Plantype
D etaljregulering jf. pbl. § 12 - 3
O mråderegulering jf. pbl. § 12 - 2

Kommunen har ansvar for gjennomføring av planarbeidet. Det kan evt. gjøres avtale med
private slik at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet, innenfor rammer
fastlagt av kommunen, og at de dekker kostnadene ved dette helt eller delvis.

Ordinær endring av plan jf. pbl. § 12 - 14 første ledd
Mindre endring jf. pbl. § 12 - 14 andre og tredje ledd

Det tas høyde for at det i prosessen kan vise seg at endringen må tas som en ordinær endring.

9. M edvirkning
Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder.
Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring.

Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, spesifiser: Møte med naboer.

10. Anbefaling av oppstart
Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi: I tråd med fortetting i Hønefoss.
Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:
Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales. Sak om premissavklaring skal legges

fram for politisk utvalg før evt. varsel om oppstart.

11. Op pstart 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.
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Po litisk oppstartsak
Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om oppstart , spesifiser begrunnelse: ikke i

tråd med gjeldene plan.
Kommunen har nok informasjon for å forberede politisk oppstartsak
Kommunen har behov for følgende informasjon for å forberede politisk oppstartsak: -

Revidering av bestillingsskjema. – Forslag til ny planavgrensning.

Kunngjøring og varsling
Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart
Forslagsstiller kan selv varsle oppstart med avisannonse og varselbrev. Adressatliste og mal

fra kommunen skal brukes. Kommunen varsler internt i kommunen og kunngjør på kommunens
nettside.

12. Planavgrensning
Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i forhold til omkringliggende

planer, veier, tomter osv.
Avgrensning foreslås som vist i bestillingsskjema for oppstartsmøte.
Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema.

Situasjon skart med forslag til avgrensning legges ved referatet.

13. Krav til planforslaget
Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav

til planforslaget , samt plandialog og politisk møteplan .
Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under
Arealplaner Reguleringsplaner Planprosessen følges opp.
Dersom materiale t som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig
orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale. Planbeskrivelsen oppdateres
etter 1. gangsbehandling på lik linje med plankart og bestemmelser.

14. Gebyrer
Forslagsstiller er gjort kjent me d kommunens betalingsreglement , som ligger på

kommunens nettside under Administrasjon Betalingssatser.

15. Prosess og samarbeid underveis
Det er ønskelig med et underveismøte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og

forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere ette r initiativ fra forslagsstiller . Innsendte
dokumenter er i utgangspunktet offentlige.

Forslagsstiller utarbeider et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for
tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se
informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.

Oversendelse av dokumentasjon etter møtet
1. ABY oversender forslag til plannavn og arealplanID
2. ABY oversender sosi - fil med avgrensning av tilgrensende planer . Dette må ettersendes fra

forslagsstiller i sagaveien 56

Referent: Ken Ove Heiberg
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Rekvirert av Skrevet av

E. Brørby & sønn AS Arkimedum AS

Per Erik Brørby Lars P. Tronrud

per@brorby.as lars@arkimedum.no

+47 92462306 91 82 44 36

Adresse Krokenveien 23

3515 Hønefoss

Kommune 0605 Ringerike

Gnr 87
Bnr 65

Oppdrag

Krokenveien 23 AS skal oppføre leilighetsbygg i Krokenveien 23 i Ringerike.

Arkimedum AS er engasjert for å forestå grunnundersøkelse og utarbeide rapport om grunnforholdene på
tomten.

Det er utført

• Forundersøkelser
• Feltundersøkelser
• Laboratorieundersøkelser
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1 Forundersøkelser

Løsmassekart
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Løsmassetabell

Nr Type Beskrivelse

11
Morenemateriale, sammenhengende
dekke, stedvis med stor mektighet

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket,
dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse
fra 0,5 m til flere ti - talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

12
Morenemateriale, usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt
sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med
grunnlendte moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er
normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer .

15 Randmorene/randmorenebelte
Rygger eller belter av morenemateriale som er skjøvet opp foran brefronten. Materialet er
usortert og inneholder alle kornstørrelser fra leir til blokk. Noen steder kan morenematerialet
finnes i veksling med breelvmateriale .

20
Breelvavsetning (Glasifluvial
avsetning)

Materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag
av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare
overflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti - talls meter.

30 Bresjø - /eller brekammeravsetning
(Glasilakustrin avsetning)

Finkornig materiale avsatt i bresjø eller vannfylt brekammer hvor tykkelsen er mer enn 0,5 m
og arealdekningen er sto r nok til å danne figur på kartet. Mektigheten kan være flere ti - talls
meter.

36 Bresjø - /brekammer og innsjøavsetning
(Glasilakustrin og lakustrin avsetning)

Benyttes hvis en ønsker å slå sammen de to avsetningstypene. I tilfelle brukes ikke separate
farg er for bresjø og innsjø på det samme kartbladet.

41
Hav - og fjordavsetning,
sammenhengende dekke, ofte med stor
mektighet.

Finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti - tall meter.
Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkl eireskred, ofte angitt med
tilleggssymbol. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

42
Marin strandavsetning,
sammenhengende dekke

Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge - og
strømaktivitet i strandsonen, st edvis som strandvoller. Materialet er ofte rundet og godt
sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst.
Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre
sedimenter.

43
Hav - og fjordavsetning og
strandavsetning. Usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Grunnlendte områder med hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt
mindre enn 0,5 m men den kan lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom hav - og
strandavsetninger. Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leir til blokk

50
Elve - og bekkeavsetning (fluvial
avsetning)

Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er
elvesletter, terrasser og vift er. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet.
Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m

54
Flomavsetning, sammenhengende
dekke Brukes for spesielle sedimenter avsatt ved plutselig uttapning av bresjøer.

70
Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter
mektighet

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Gradvis
overgang til underliggende fast fjell. Brukes når en ikke skiller mellom sammenhengende og
usammenhengende dekke av denne avsetningstypen.

72
F orvitringsmateriale,
usammenhengende dekke eller tynt
dekke over berggrunn

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Grunnlendt
område med tallrike fjellblotniger

90 Torv og myr (Organisk materiale)
Organisk jord dannet av døde planterester, med mektigheter større enn 0,5 m. Det skilles
ikke mellom ulike torvtyper.

100
Humusdekke/tynt torvdekke over
berggrunn

Områder hvor humusdekket ligger rett på berggrunnen. Mektigheten av humusdekket er
vanligvis 0,2 - 0,5 m, men kan lokalt være tykkere. Fjellblotninger opptrer hyppig innen slike
områder.

120 Fyllmasse (antropogent materiale) Løsmasser tilført eller sterkt påvirket av mennesker aktivitet, vesentlig i urbane strøk

130 Bart fjell
Brukes om områder som stort set t mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet er fjell i
dagen.
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Befaring

Befaring ble gjort den 03.03.17

Tilstede var:

• Lars P. Tronrud Arkimedum AS

Tomt, området, vegetasjon og vannføring ble vurdert.

Kritiske snitt vurdert

Satt ut 4 peler

Vurderinger:

Tomt er bratt i bakkant. Bjørk og furu i skrent.

Nytt bygg skal ha P - kjeller med ok gulv ca 0,5m under vei (Krokenveien)

Program

4 stk totalsonderinger til 10m dybde

Poseprøver der det er lavere motstand på TS - plott.

• Beskrivelse
• Vanninnhold
• Kornkurve
• Telefarlighetsgruppe

Vingeborprøver hvis mulig.

• Udrenert skjærstyrke
• Omrørt skjærstyrke
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2 Feltundersøkelser

Borekart .

Punkter er innmålt av Berntsen plan og oppmåling AS den 07.03.17
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Totalsonderinger
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Borelogg
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Vingeboringer
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3 Laboratorieundersøkelser

Poseprøver

1 stk poseprøve ble levert for undersøkelser hos Multiconsult på Skøyen.
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4 Geoteknisk e vurdering er

Konsistens

Feltundersøkelser og laboratorieundersøkelser viser et lag med bløt til middels fast leire fra ca kote 95 til
90 . L eira er i telefarlighetsgruppe T4, dvs meget telefarlig. Enkelte tynne sandlag innimellom . Ser ut som
det er overgang fra sand til leire på kote ca 95.

Det er ikke tegn til kvikkleire.

Kompensering

Det er ifølge tiltakshaver planlagt leilighets bygg med p arkeringskjeller. Kompensering kan oppnås , men
det vil for et stort bygg være større avlasting i bakkant enn i forkant, pga tomtens helling . Man bør
vurdere å oppføre flere, mindre bygg. Dette tillater fundamenter på ulike kot er, og dermed bedre balanse
i kompensering.

Tillatt marktrykk

Le ira fra kote 95 og ned er bløt /middels fast , d v s udrenert skjærstyrke på ca 20 - 30 kPa

Tillatt marktrykk vil konservativt ligge i området 100 - 120 kPa (10 – 12 tonn/m2)

Setninger

Prøveserie viser leire med vanninnhold på ca 30 %.

Modultall for setningsanalyse vil ligge i området m = 20

Plastisk analyse

Fundamentering

Det anbefales kompensert fundamentering med hel stiv såle. Leirlag er setningsømfintlig, og
fundamenteringen må det alj prosjekteres av geotekniker.

Terreng i bakkant av tomt er ganske bratt, og evt graving inn i skrent vil kreve prosjektering av sikring av
byggegrop , og jordtrykk mot kjellervegg er .
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Sjekkliste grunnundersøkelser

Eurokode 7 - 1 Kap. 3: Geoteknisk e data

Sjekkpunkter Dato

Er det lagt inn korrekt informasjon om tomt og aktører i prosjektet 24.02.17

Er det gjort nødvendige forundersøkelser for å bedømme byggeplassens generelle egnethet? 03.03.17

Foreligger de t målsatte tegninger som angir plassering av bygninger på kart med koter? 03.03.17

Er det gjort befaring av tomten og området rundt? 03.03.17

Er det vurdert om områder utenfor byggeplassen har betydning for prosjektet? 03.03.17

Er det innhentet geotekniske rapporter eller andre relevante opplysninger fra tomter i
nærheten?

-

Er det utarbeidet program for grunnundersøkelser? 03.03.17

Er grunnundersøkelser gjennomført ihht til program og evt. supplert under utførelse? 06.03.17

Er resultatene tolket og drøftet for usikkerhet? 20.03.17

Er jord og jordlag klassifisert og beskrevet ? 20.03.17

Er det laget en tydelig sammenstilling av resultatene som kan brukes i den videre
prosjekteringen?

20.03.17

Dato Firma Navn Signatur

20.03.17 Arkimedum AS Lars P. Tronrud
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Rekvirert av Skrevet av

E. Brørby & sønn AS Arkimedum AS

Per Erik Brørby Lars P. Tronrud

per@brorby.as lars@arkimedum.no

+47 92462306 91 82 44 36

Adresse Krokenveien 40A

3515 Hønefoss

Kommune 0605 Ringerike

Gnr 87
Bnr 2

Oppdrag

E, Brørby & sønn AS skal oppføre leilighetsbygg i Krokenveien 40A i Ringerike.

Arkimedum AS er engasjert for å forestå grunnundersøkelse og utarbeide rapport om grunnforholdene på
tomten.

Det er utført

• Forundersøkelser
• Feltundersøkelser
• Laboratorieundersøkelser
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1 Forundersøkelser

Løsmassekart
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Løsmassetabell

Nr Type Beskrivelse

11
Morenemateriale, sammenhengende
dekke, stedvis med stor mektighet

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer, vanligvis hardt sammenpakket,
dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Moreneavsetninger med tykkelse
fra 0,5 m til flere ti - talls meter. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

12
Morenemateriale, usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Materiale plukket opp, transportert og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt
sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Områder med
grunnlendte moreneavsetninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er
normalt mindre enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer .

15 Randmorene/randmorenebelte
Rygger eller belter av morenemateriale som er skjøvet opp foran brefronten. Materialet er
usortert og inneholder alle kornstørrelser fra leir til blokk. Noen steder kan morenematerialet
finnes i veksling med breelvmateriale.

20
Breelvavsetning (Glasifluvial
avsetning)

Materiale transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag
av forskjellig kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare
ov erflateformer som terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti - talls meter.

30 Bresjø - /eller brekammeravsetning
(Glasilakustrin avsetning)

Finkornig materiale avsatt i bresjø eller vannfylt brekammer hvor tykkelsen er mer enn 0,5 m
og arealde kningen er stor nok til å danne figur på kartet. Mektigheten kan være flere ti - talls
meter.

36 Bresjø - /brekammer og innsjøavsetning
(Glasilakustrin og lakustrin avsetning)

Benyttes hvis en ønsker å slå sammen de to avsetningstypene. I tilfelle brukes ikke separate
farger for bresjø og innsjø på det samme kartbladet.

41
Hav - og fjordavsetning,
sammenhengende dekke, ofte med stor
mektighet.

Finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti - tall meter.
Avsetningstypen omfatter også skredmasser fra kvikkleireskred, ofte angitt med
tilleggssymbol. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.

42
Marin strandavsetning,
samme nhengende dekke

Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge - og
strømaktivitet i strandsonen, stedvis som strandvoller. Materialet er ofte rundet og godt
sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og g rus er vanligst.
Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre
sedimenter.

43
Hav - og fjordavsetning og
strandavsetning. Usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen

Grunnlendte områder med hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt
mindre enn 0,5 m men den kan lokalt være noe større. Det er ikke skilt mellom hav - og
strandavsetninger. Kornstørrelser angis normalt ikke, men kan være alt fra leir til blokk

50
Elve - og bekkeavsetning (fluvial
avset ning)

Materiale som er transportert og avsatt av elver og bekker. De mest typiske formene er
elvesletter, terrasser og vifter. Sand og grus dominerer, og materialet er sortert og rundet.
Mektigheten varierer fra 0,5 til mer enn 10 m

54
Flomavsetning, samm enhengende
dekke Brukes for spesielle sedimenter avsatt ved plutselig uttapning av bresjøer.

70
Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter
mektighet

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av berggrunnen. Gradvis
overgang til underliggende fast fjell. Brukes når en ikke skiller mellom sammenhengende og
usammenhengende dekke av denne avsetningstypen.

72
Forvitringsmateriale,
usammenhengende dekke eller tynt
dekke over berggrunn

Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemis k nedbryting av berggrunnen. Grunnlendt
område med tallrike fjellblotniger

90 Torv og myr (Organisk materiale)
Organisk jord dannet av døde planterester, med mektigheter større enn 0,5 m. Det skilles
ikke mellom ulike torvtyper.

100
Humusdekke/tynt torvd ekke over
berggrunn

Områder hvor humusdekket ligger rett på berggrunnen. Mektigheten av humusdekket er
vanligvis 0,2 - 0,5 m, men kan lokalt være tykkere. Fjellblotninger opptrer hyppig innen slike
områder.

120 Fyllmasse (antropogent materiale) Løsmasser tilført eller sterkt påvirket av mennesker aktivitet, vesentlig i urbane strøk

130 Bart fjell
Brukes om områder som stort sett mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet er fjell i
dagen.
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Befaring

Befaring ble gjort den 03.03.17

Tilstede var

• Lars P. Tronrud Arkimedum AS

Tomt, området, vegetasjon og vannføring ble vurdert.

Satt ut 4 peler

Vurderinger

Tomten er tilnærmet flat.

Det er ikke tegn til skredflater på tomt eller i området rundt tomten.

Områdestabiliteten vurderes som god.

Program

Bore 4 stk totalsonderinger til 10m dybde

Ta opp poseprøver der det er lavere motstand på TS - plott, og på ca kote for fundamenter.

• Beskrivelse
• Vanninnhold
• Kornkurve
• Telefarlighetsgruppe

Vingeborprøver hvis mulig.

• Udrenert skjærstyrke
• Omrørt skjærstyrke
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2 Fel tundersøkelser

Borekart . Punkter er innmålt av Berntsen plan og oppmåling AS den 07.03.17
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Totalsonderinger
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Borelogg
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3 Laboratorieundersøkelser

3 stk skovleborprøver fra hull 2 ble lagt i poser og levert til undersøkelse hos Multiconsult på Skøyen
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Geoteknisk e vurdering er

Konsistens

Feltundersøkelser og laboratorieundersøkelser viser middels fast til fast leire til 10m dyp. L eira er sandig
og siltig, og er i telefarlighetsgruppe T4, dvs meget telefarlig. Enkelte tynne sandlag. Forholdsvis
homogene forhold over tomten.

Masser på skovlebor var generelt meget faste. Vanskelig å trykke inn tommel.

Skovleborprøve på ca 3,5 m viste våt prøve. Det antas v ann førende lag på kote 91 - 92

Kompensering

Det er ifølge ti ltakshaver planlagt bygg med p arkeringskjeller, dvs avlastning ca 3m x 20kN/m3 = 60 kPa .
Dette tilsvarer omforent pålastning fra 5 etasjer .

Tillatt marktrykk

Le iren i grunnen er til dels fast, dvs udrenert skjærstyrke på ca 50 - 75 kPa

Tillatt marktrykk vil konservativt ligge i området 250kPa

Setninger

Prøves erie viser leire med vanninnhold på ca 15 - 25%.

Modultall for setningsanalyse vil ligge i området m= 25 - 30

P lastisk analyse

Fundamentering stype

For denne grunntypen kan anbefales tradisjonell fundame ntering med såle og stiv ringmur i armert
betong . I bunn av sålegrøfter bør legges duk, geonett og minimum 25 cm komprimert pukk.
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Sjekkliste grunnundersøkelser

Eurokode 7 - 1 Kap. 3: Geotekniske data

Sjekkpunkter Dato

Er det lagt inn korrekt informasjon om tomt og aktører i prosjektet 24.02.17

Er det gjort nødvendige forundersøkelser for å bedømme byggeplassens generelle egnethet? 03.03.17

Foreligger de t målsatte tegninger som angir plassering av bygninger på kart med koter? 03.03.17

Er det gjort befaring av tomten og området rundt? 03.03.17

Er det vurdert om områder utenfor byggeplassen har betydning for prosjektet? 03.03.17

Er det innhentet geotekniske rapporter eller andre relevante opplysninger fra tomter i
nærheten?

-

Er det utarbeidet program for grunnundersøkelser? 03.03.17

Er grunnundersøkelser gjennomført ihht til program og evt. supplert under utførelse? 06.03.17

Er resultatene tolket og drøftet for usikkerhet? 20.03.17

Er jord og jordlag klassifisert og beskrevet ? 20.03.17

Er det laget en tydelig sammenstilling av resultatene som kan brukes i den videre
prosjekteringen?

20.03.17

Dato Firma Navn Signatur

20.03.17 Arkimedum AS Lars P. Tronrud
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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 

Krokenveien 23 - gnr 87 bnr 65, 303, 411 - Hønefoss - Ringerike 
kommune - riving av bolighus og uthus 

Vi viser til befaring 12.01.2017 på Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65, 303 og 411). Tilstede på 
befaringa var Per Egil Brørby fra E. Brørby & Sønn AS, byggesaksbehandlere Ken Ove Heiberg og 
Hans Otto Larsson fra Ringerike kommune, samt kulturvernkonsulent Ingrid Lamark fra Buskerud 
fylkeskommune. Saken gjelder anmodning om en kulturminnefaglig vurdering av bolighuset i 
Krokenveien 23, i forbindelse med mulig oppstart av planarbeid for eiendommene. Vi viser også til 
telefonsamtale 13.01.2017 med tidligere eier av eiendommen, Eva Grøtnes, som ble kontaktet for 
å innhente mer informasjon om bygningens historie.  
 
BESKRIVELSE 
Eiendommene ligger i bydelen Ullerål, nord for Hønefoss sentrum og om lag 700 meter øst for 
Molvald/Begna. Området er eller preget av variert, nyere boligbebyggelse, med eneboliger og 
mindre boligblokker fra om lag andre halvdel av 1900-tallet og framover. Eiendommen 87/65 
inneholder et bolighus og et uthus. Eiendommene 87/303 og 87/411 er mindre skog- og 
innmarksområder i tilknytning til hovedeiendommen.  
 
Eneboligen på 87/65 en halvannenetasjes bygning kledd med stående faspanel. Taket er et saltak, 
tekt med shingel. Bygningen har hovedsakelig eldre vinduer i empirestil i første etasje og nyere, 
udelte vinduer i loftsetasjen. Vi antar at bygningens første etasje har tømmerkjerne under 
panelet. Uthuset er i én etasje med tilbygd carport mot øst. Uthuset er kledd med stående panel, 
har platetak. Uthuset har et eldre, smårutet vindu i døra og en titteglugge i veggen mot vest.  
 
Eiendommene er regulert til boligområde i Ringerike kommunes reguleringsplan for del av 
Haldenjordet, Trygdeblokka m.m. (vedtatt 25.04.1996).  
 
HISTORIKK 
Vi kjenner ikke til eksakt datering av bolighuset. I kulturminneregistreringen for Ringerike 
kommune fra 2004, er bygningen oppført med byggeår tidlig på 1800-tallet. I en takstrapport fra 

Ringerike kommune  
Att. Ken Ove Heiberg 
Postboks 123 Sentrum  
3502 HØNEFOSS   
  
 
 Vår dato: 02.02.2017 Vår referanse: 2017/751-4 Vår saksbehandler:  
Deres dato:  Deres referanse:  Ingrid Lamark, tlf. 32 80 87 10 

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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2014 er byggeåret satt til 1928. I følge Ringerike kommune er 1928 året eiendommen ble 
opprettet med gårds- og bruksnummer. 
 
I matrikkelen har eiendommen gnr 87 bnr 5 bruksnavnet «Lundheim». I folketellingene for 
Norderhov herred fra 1900 og 1910, finner vi gården «Lundheim» som forpaktet bruk/ 
husmannsplass under gårdsnummer 89 – Nordre Alme. Dette kan være småbruket i nåværende 
Krokenveien 23. Dette tilsier at det sto en bygning på eiendommen allerede ved folketellingene. 
 
Tidligere eiers oppfatning er at bygningen ble flyttet til Krokenveien fra Vesterntangen i Hønefoss 
sentrum på 1920-tallet. En av de tidligere eierne drev et lite småbruk med griser i uthuset og 
jordbruk på innmarka i nærheten. Om bygningen ble flyttet til den nåværende plasseringen, tilsier 
dette høyere alder på huset enn det året eiendommen ble opprettet.  
 
VURDERING AV VERNEVERDI 
Bolighuset og uthuset er registrert i Ringerike kommunes kulturminneregistrering for Hønefoss 
utenfor sentrum, utført av Jo Sellæg i 2004. Bolighuset er vurdert til å ha høy verneverdi, mens 
uthuset er vurdert til middels verneverdi. Det er usikkerhet knyttet til bygningens opprinnelse og 
alder. Etter vår vurdering er det mest sannsynlig at bygningen er en gammel husmannsstue som 
er tilflyttet eiendommen. Vi støtter delvis verneverdivurderingen gjort i 2004, men vår samlede 
vurdering er at bolighuset i dag har middels verneverdi. Huset er tilført en del nyere bygningsdeler 
og framstår med noe redusert autentisitet.  
 
MERKNADER TIL PLANLAGT TILTAK OG KONKLUSJON 
Slik vi forstår saken, har nåværende eier kjøpt eiendommene med tanke på å fremme forslag til 
omregulering av tomtene, rive de eksisterende bygningene og oppføre en boligblokk. 
 
Vi vurderer bolighus og uthus til å ha middels verneverdi, og overlater til kommunen som 
planmyndighet å avgjøre bevaringsspørsmålet. 
 
Vi ber om å få tilsendt kopi av vedtak i saken. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Turid Kolstadløkken Ingrid Lamark 
teamleder kulturminnevern kulturvernkonsulent 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
 
Kopi til:  
E. Brørby & Sønn AS  Bergermoen   3520 Jevnaker 
Eva Grøtnes   Lønnhaugveien 7  3514 Hønefoss



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/173-11   Arkiv: GNR 255/21  

 

 

Saksframlegg - dispensasjon Gnr/bnr 255/21, 255/33, 255/38 

Klage på vedtak 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer, til rådmannens saksframlegg datert 

19.04.2017, til befaring datert 12.06.2017, til hovedutvalgets vedtak, til klage på vedtak sak. 36/17 

og til ny behandling.  

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye vesentlige momenter som 

tilsier at vedtak i sak 36/17 bør endres.  

 

2. Klagen tas ikke til følge, vedtak i sak 36/17 opprettholdes. 

 

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

 

 

  

 

Sammendrag 

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

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

 

Rådmannen anbefalte på tross av naboprotester at dispensasjonssøknaden skulle godkjennes 

godkjennes. 12.06.2017 godkjente hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

dispensasjonssøknaden. Vedtaket er påklagd. 

 

  

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 11.01.2017 søknad om dispensasjon fra Interimstyret for 

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

Tyristrand.  

 



- 

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

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

behandlet av jordskifteretten. Jordskifteretten konkluderte med at det foreligger tilstrekkelig 

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

 

I saksframlegget, arkivsaksnummer 17/173-3 skrev rådmannen følgende. 

  

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

255/32 og 255/65.  

 

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

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

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

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

unødvendig inngrep i naturen.  

 

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

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

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

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

vurderes å være unødvendig.  

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

og verdiforringelse for deres eiendom.  

 

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

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

trær som må fjernes.  



- 

Kommentarer fra Interimstyret for Hollerudhagen veilag:  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

fremtidig vei er derfor påregnelig utvikling i hyttefeltet. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er tidligere behandlet av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, hovedutvalget 

konkluderte i møte datert 08.05.2017 med å utsette saken til befaring.  

 

Befaringen ble gjennomført 12.06.2017, det ble under befaringen redegjort for merknadene 

samt hvilken innvirkning tiltaket vil ha i området. Hovedutvalget fattet i sak 36/17 et vedtak i 

samsvar med rådmannens anbefaling om å godkjenne dispensasjonssøknaden.  

 

Vedtaket påklages av Alf Gunnar Navrud gnr/bnr 255/62, Lene A. og Tommy Disen gnr/bnr 

255/81 og Tor Erik Frog gnr/bnr 255/65. Vedtaket påklages grunnet rettsanvendelsesfeil og 

saksbehandlingsfeil.   

 

 

I saksframlegget, arkivsaksnummer 17/173-3 skrev rådmannen følgende. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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

 

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

er ledd i stedbunden næring. Det er i denne saken tale om opparbeidelse av vei til hytter, og det 

vurderes ikke å være et ledd i stedbunden næring. Det må søkes om dispensasjon fra 

kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

 

 

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.  

 



- 

I saksframlegget, arkivsaksnummer 17/173-3 skrev rådmannen følgende. 

 
Behov for informasjon og høringer 

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

eiendomsgrensene.  

 

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

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

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

 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

5 for opparbeidelse av vei.  

 

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

fra likebehandlingsprinsippet. 

 

 

Alternative løsninger 

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

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer, til rådmannens saksframlegg datert 

19.04.2017, til befaring datert 12.06.2017, til hovedutvalgets vedtak, til klage på vedtak sak 

36/17og til ny behandling.  

 

1. Hovedutvalget vurderer at det fremkommer nye vesentlige momenter i klagen som tilsier at 

vedtak i sak 36/17 bør endres. 

2. Dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5 gitt i sak 36/17 oppheves, med henvisning til 

plan- og bygningsloven § 19-2.  

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang.  

 

 

Juridiske forhold  

Vedtaket påklages grunnet rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil.  

 

Det er i denne saken søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5, plan- og 

bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for dispensasjonsvedtaket. Plan- og bygningsloven § 19-2 

andre ledd angir vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket. For å gi dispensasjon kreves 

det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre 

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

vurdering». Det hevdes at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt.  
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Av forvaltningsloven § 17 første ledd følger det at saken skal være så godt opplyst som mulig 

før det fattes vedtak. Det hevdes at det foreligger saksbehandlingsfeil da saken ikke er opplyst i 

tilstrekkelig grad.  

 

 

Rådmannens vurdering 

I det følgende vil rådmannen først vurdere om det foreligger rettsanvendelsesfeil og deretter 

om det foreligger saksbehandlingsfeil.  

 

Rettsanvendelsesfeil: 

To vilkår må være oppfylt for å gi dispensasjon, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. Det 

fremgår av klagen at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt.  

 

1. Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke må tilsidesettes i vesentlig grad.  

 

Formålet med kommuneplanen § 2.1 og § 5 er å ivareta viktige natur-, kulturmiljø- og 

friluftsinteresser langs vassdragene i kommunen, det er derfor hensiktsmessig å minimere 

inngrepene i LNF-områder samt 100-metersbeltet. Kommuneplanens § 2.1 og § 5 må ses i 

sammenheng med plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § 1-1 jfr. § 1-8 første.  

 

Av plan- og bygningsloven § 1-1 første ledd følger det at formålet med loven er å fremme 

«bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner». Med 

«bærekraftig utvikling» menes en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge 

mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov, jfr. Ot.prp.nr 32 s. 170. 

 

Av plan- og bygningsloven § 1-8 første ledd følger det at i 100-metersbelte langs vassdrag og 

sjø skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 

interesser. Lovens forarbeider viser også til veibygging som eksempel på inngrep som kan 

skade verneverdige vassdrag jfr. Ot.prp.nr 32 s. 174-176. Det nevnes at § 1-8 første ledd ikke 

inneholder noen materiell forbudsregel, men angir hvilke hensyn som skal vektlegges ved 

vurderingen av om dispensasjonssøknaden kan godkjennes.   

 

Av klagen fremgår det at opparbeidelse av veiene vil innebære omfattende inngrep i naturen da 

tiltaket innebærer sprenging av fjellmasser, planering, drenering og liknende. Det hevdes at 

veien vil være godt synlig fra land og sjøen og at veien vil dekke omtrent 400 m².  

 

Av innsendte lengde- og tverrprofiler følger det at terrenginngrepene ikke er store, det er 

riktignok noe fjellmasse samt trær som må fjernes. Det er imidlertid naturlige inngrep ved 

opparbeidelse av veier. Hovedutvalget har gjennomført befaring i området, og rådmannen har 

inntrykk av at veien ikke vil være godt synlig fra Tyrifjorden. Rådmannen kan ikke se at tiltaket 

vil ha noen særlige negative konsekvenser for naturmiljøet, friluftslivet, landskapet eller andre 

allmenne interesser. 

 

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

5, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsene søker å ivareta. 
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2. Det andre vilkåret er at fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene. 

 

Det hevdes at vilkåret ikke er oppfylt da tiltaket innebærer større inngrep i naturen og vil 

påvirke dreneringsforhold og biomangfoldet i området. Det vises også til at saken vil kunne 

danne presedens for fremtidige saker i Ringerike kommune, og på bakgrunn av dette kunne 

medføre økt tiltaksaktivitet i 100-metersbeltet og LNF-områder.  

 

Rådmannen viser til at tiltaket skal gjennomføres forskriftsmessig med et ansvarlig foretak, 

tiltaket skal oppfylle kravene fastsatt i byggeteknisk forskrift (TEK17/ TEK10) 

dreneringsforholdene bør derfor ikke være til vesentlig ulempe. Det foreligger heller ingen 

konkrete holdepunkter som tilsier at biomangfoldet i området vil berøres i vesentlig grad av 

tiltaket. Presedensvirkningen av tiltaket er vurdert under. 

 

Etter rådmannens vurdering er fordelene med dispensasjon i denne saken at hytteeierne får 

realisert veiretten fastslått av jordskifteretten. Ved vurderingen av om dispensasjon bør gis er 

det også lagt vekt på at det allerede ved oppdeling av hyttetomtene var avsatt parseller/ arealer 

for fremtidig opparbeidelse av veier. Ulempene naboene anfører i merknadene har således vært 

påregnelige. Det er etter rådmannens vurdering også tale om relativt korte strekninger, et 

moment som også taler for å godkjenne dispensasjonen. Ulempene for allmennheten i denne 

saken vurderes å være marginale, og hytteeiernes behov for tilrettelagt adkomst vurderes å 

kunne tillegges vekt.  

 

Videre vil en situasjon med parkering på en annen manns grunn bli løst. Det vurderes å være en 

fordel å avvikle fellesparkeringen og tillate hytteeierne å parkere på egen tomt, da dette vil 

åpne for mer areal i området og trolig være en bedre estetisk løsning.  

 

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

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

bygningsloven § 19-2. 

 

 

Saksbehandlingsfeil: 

Av klagen fremgår det at det er saksbehandlingsfeil at presedensvirkningen ikke er vurdert 

nærmere. Rådmannen nevner at byggesaksavdelingen er et forvaltningsorgan, likhetsprinsippet 

kommer derfor til anvendelse. Det skal imidlertid tas en konkret helhetsvurdering i hver sak, 

særlig når det er tale om dispensasjon fra LNF-område og byggeforbudet i 100-metersbelte. 

Det er ved vurderingen av slike dispensasjonssaker nødvendig å ta en konkret helhetsvurdering 

av blant annet tiltakets innvirkning på naturen, allmenne interesser, friluftsliv, landskap og 

liknende.  

 

En godkjenning av dispensasjonssøknaden i denne saken vil ikke automatikk innebære 

godkjennelse av fremtidige dispensasjonssøknader i området.  

 

Videre hevdes det i klagen at tiltakets innvirkning på naturen ikke er vurdert i tilstrekkelig 

grad. Av forvaltningsloven § 17 følger det at kommunen skal ha tilstrekkelig informasjon om 

tiltaket og tiltakets innvirkning på området før vedtak treffes. Det er i denne saken innhentet 

terreng- og lengdeprofiler, det er krav om at arbeidene utføres av et ansvarlig foretak og det er 
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ikke registrert noen truede naturtyper i området, jfr. www.nibio.no. Rådmannen vurderer saken 

som godt nok opplyst etter forvaltningsloven § 17.  

 

Prinsipielt mener rådmannen at det ikke foreligger saksbehandlingsfeil. Subsidiært mener 

rådmannen at en eventuell saksbehandlingsfeil ikke har virket inn på utfallet i vedtaket sak 

36/17 jfr. forvaltningsloven § 41.   

 

Hovedutvalget anbefales å ikke ta klagen til følge og å opprettholde vedtaket i sak 36/17.  

Derved vil saken bli oversendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.  

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 

2. Saksframlegg, datert 19.04.2017 

3. Situasjonskart 

4. Vedtak fattet av jordskifteretten 

5. Kopi av kommentarer, datert 06.02.2017 

6. Kopi av merknader, datert 30.12.2016 

7. Kopi av merknader, datert 01.01.2017 

8. Terreng- og lengdeprofiler 

9. Klage på vedtak, datert 14.08.2017 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/173-3   Arkiv: GNR 255/21  

 

Søknad om dispensasjon gnr/bnr 255/21,33 og 38 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

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

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

 

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

tilsidesettes i vesentlig grad ved å gi dispensasjon. 

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

kommuneplanen § 2.1 og § 5.  

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

til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

 

Utskrift sendes  

Øystein Forsberg, Vestbyveien 37 B, 0976 OSLO. 

Alf Gunnar Navrud, Vikersundveien 138, 3533 TYRISTRAND. 

Tor Eirik Frog, Gamle Ådalsvei 48, 3525 HALLINGBY. 

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

HØNEFOSS. 

 

 

Sammendrag 

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

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



 

Rådmannen anbefaler på tross av naboprotester at dispensasjonssøknaden godkjennes.   

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 11.01.2017 søknad om dispensasjon fra Interimstyret for 

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

Tyristrand.  

 

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

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

blitt behandlet av jordskifteretten. Jordskifteretten konkluderte med at det foreligger 

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

 

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

255/32 og 255/65. 

 

 

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

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

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

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

unødvendig inngrep i naturen.  

 

 

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

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

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

 

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

vurderes å være unødvendig.  

 

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

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

 

 

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

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

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

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

 

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

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

og verdiforringelse for deres eiendom. 

  

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

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

trær som må fjernes.  

 



 

Kommentarer fra Interimstyret for Hollerudhagen veilag: 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

fremtidig vei er derfor påregnelig utvikling i hyttefeltet.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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

 

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

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

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

dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

  

 

Juridiske forhold  

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

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

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

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

må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering».  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

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

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

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

selvkostprinsippet).  

 
 
Behov for informasjon og høringer 

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

eiendomsgrensene.  



 

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

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

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

 

 

Alternative løsninger 

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

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

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

5 for opparbeidelse av vei.  

 

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

fra likebehandlingsprinsippet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

 

Plan- og bygningsloven § 19-2: 

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

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

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

dispensasjon være klart større enn ulempene. 

 

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

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

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

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

tiltaket vil ha noen særlige negative konsekvenser for naturmiljøet.   

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

å innvilge dispensasjon.  



 

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

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

og bygningsloven § 19-2.  

 

 

Vedlegg 

1. Kart, datert 27.06.2016 

2. Vedtak fattet av jordskifteretten  

3. Kopi av merknader, datert 30.12.2016 

4. Kopi av merknader, datert 01.01.2017 

4. Kopi av kommentarer, datert 06.02.2017 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 
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Utksst til vedtøk sok 0600-2012-0010: Hotterud

VEDTAK OM SAMS TI LTAK OG BRUKSORDNI NG

Jordskift er etienþ r e s Iår slikt

vedtak:
Parter:

Dokid:
1 7003786
(17 t173-1)

Jan Morten Hagen, eier av gnr.255l2l
Lars Nordbø,ved Sverre Nordbø, eier av gnr.255125
Asta Johanne Forsberg, eier av gnr.255132
Jan Erik Hagen, eier av gnr.255133
Marie Skarsgårds bo ved Torstein Skarsgård, eier av gnr.255l3g
Marie Skarsgårds bo ved Tone Skarsgård, eier av gff. 255135
Marit Bogstad, eier av grc.255/41
Arild Fossum, eier av grtr.255144
Trine Sten og Knut Jørgen Larsen, eier av gtr.255/45
Vivi Ann Strøm Melgaard, eier av gttr.255146
Inger Hulbak, eier av gnr.255147
Fredrikke Hornfelt Andersen, eier av gnr.255l4B
Oddvar Leikvoll Pedersen, eier av gnr.255149
Inger Johame Grøstad, eier av 255151
Alf GunnarNavrud, eier av gnr.
Linn Støen Solberg og Bjørn eiere av 9nr.255163

Vêdtak on sam t¡llâk og bruksordninf Tor Eirik Frog, eier av gnr.25
Solfrid Yaløy, eier av gnr
Gro Marit og Per Egil Bjørndahl, eier av gnr.255178
Lene A. Diesen og Tomrny Diesen, eiere av gnr.255lïl,255lB2
Elisabeth Ø. S;kaane 99 Trond Skaane, eiere av gnr.255l9l
Aina HelerÍ og Jan Erík Myrvold, eiere av gff. lSSltOO,255ll09
Oddvar.I.Iagen, eier av gnr. 2551102,2551115

Hjemmel: Jordskiftelován g I7a, jf. gg 3a flg.

Vedtaket qielder: Bruksordning og sams tiltak for privat vei og parkeringsplass.
Vedtaket er i hovedsak et regulerende vedtak.
Bruksordningens $ 3 har karakter av rettsfastsettende vedtak.

Sakens bakgrunn:
Hyttefeltet sør for Hollerudhagen har ingen helhetlig løsning på adkomst- og
parkeringsforholdene. Etterhvert som bilbruken har tiltatt, har dette medført
betydelige utfordringer. Inger Hulbak krevde derfor 07 .03 .20 I2j ordskiftesak. Saken
ble fremmet 30.04.2013 .

For å kunne ta stilling til hva som kan være en hensiktsmessig løsning av saken
(skifteplan), og for å kunne vurdere hvilke konsekvenser ulike planer vil Ë for
partene, ble det nødvendig å klarlegge grensene innen skiftefeltet, jf. jordskifteloven
$ 16. Etter forhandlinger med partene, og i to tilfeller dom om omtvistede grenser,
ble grensene brakt på det rene. Grunnlaget ble derved lagt for å gå videre med
planleggingen av hvordan saken skal løses (skifteplanlegging).
Jordskifterettens tre medlemmer hadde konferanse 27.08.2015 og 16.06.2016 for
utarbeidelse av utkast til vedtak. Utkast, datert 17.06.2016 ble lagt fram for partene i
rettsmøte samme dag.

I
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P artenes-for e I øp i g e merknader .

Partene som møtte under fremmingsmøtet30.04.201 3 framkom med en rekke

synspunkter på vei- og parkeringsproblematikken allerede da. Det vises til rettsboken

side 7-9. Forut for rettsmøte i saken 1 7.I0.20I4, hadde partene blitt tilsendt et utkast

til rammer for et vedtak. Partene framkom under rettsmøtet med en rekke merknader,

jf. rettsboken side 33-36. Videre ble det gitt merknader til utkastet av 17.06.2016

under møtet samme dag.

Også under prosessene med grensefastsettelsen har det kommet enkelte innspill om

veiene.

J or dskifter ettens -fo r e I øp i q e merl<nader .

Utkastet til vedtak som ble lagt fram 17 .06.2016, er revidert med grunnlag i de merknader

som kom under møtet. N¡t utkast av 27.06.2016 forkynnes med dette for partene.

Alle eiendommer er matrikulert under gnr.255.I vedtaket vil eiendommer derfor kunne bli
benevnt bare med bruksnummer (bnr.).

Vedtaket er nedenfor inndelt i
1 . Sams tiltak (fellestiltak)
2. Bruksordning

L Sams tiltak (fellestìltak)

R.tt-enforeslår etablering av en rekke fellestiltak med trjemmel i jordskifteloven $ 2 bokstav

e. Etter rettens vurdering vil ingen av partene lide tap ved gjennomføringen av vedtakene, jf.
jordskifteloven $ 3 bokstav a.

1 .1 Etablerins felles bilvei for bnr. 32 oø 5l . nå bnr. 21. til nå hnr. 44

Det anlegges vei for bnr. 32 ogbnr, 51 på bnr. 21 , omnødvendig i beskjeden gtadpäbnr.44,

fra dagens parkeringsplass og fram til eiendommene.

Eier av bm.2l har gitt tilbud om å avgi grunn til veien vederlagsfritt, mot at parkering for de

to eiendommene på brr.21 opphører.

Kostnadene dekkes av de to eierne med like andeler.

Eieren av bnr. 51 avgir rettighet for brn. 32 til ferdsel på den delen av veien fram til bnr.32

som blir liggende på bnr. 5 1 . (Ifølge eier av bm. 32 foreligger allerede slik rettighet.)

Veistandarden defineres til enkel bilvei med kjørebanebredde 2,5 meter, kun med tillegg av

høystnødvendige grøfter, og med bæreevne for alminnelig ferdsel med personbil/varebil.

Veien er beskrevet som vei I i Follums rapport av 23 '01.2015 -

1.2 bilvei 6 48 4

Det anlegges felles vei på bnr. 38 fra dagens bilvei og sørover ca.25 meter ned mot

nordenden av bnr. 46 og 48 og videre på nordvestsiden av bnr. 46, 45 og 49, ft til
vei/biloppstillingsplasser for bnr. 44 og 49 skiller lag,75 meter forbi grensemerke nr.Il.
Tiltakshavere vil være eieme av bnr. 44, 45, 46, 48 og 49 '

Kostnadene dekkes av eierne etter følgende fordeling: 5 o/o for bnr. 48, 15 o/o for bm. 46,20

Yoforbnr.45,30 Yoforbnr.44 og 30 Yo for bnr. 49.

Veistandarden defineres til enkel bilvei med kjørebanebredde 2,5 meter, kun med tillegg av

høyst nødvendige grøfter, og med bæreevne for alminnelig ferdsel med personbil/varebil.

Veien er beskrevet som vei 2 i Follums rapport av 23.01 '2015.

2
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1 .3 "Innnåkiøn" bnr.44, 45. 46. 48 os 49 nå veí tilhørende bnr. 62, 65. 76, 8I os 100.

Bruk av veien som etableres uncler punkt 1.2 ovenfor, f'orutsetter bruk av veien som fører fia
parkeringsplassen på bru. 21 og ca.25 meter frarn til avl<1øring f,or den nye veien. Eierne av
bnr" 62,65,76,81 og 100 anerkjenner hverandre som eiere av parsellen. I tiüegg har eierne
av bnr.78 rett til å bruke veien, og har ytt vederlag for dette i form av å- stille grunn til
rådighet i forlengelsen av denne veiparsellen. Bnr. 33, som er opphavseiendom for bnr. 62,,

65, J6,81 og 100, og som også er grunneier lenger inn i veitraséen, anses også å være
brLrksberettiget eiendom. Eierne av bnr. 44, 45, 46, 48 og 49 er ikke akseptert som brukere,
har ikke tatt clel i etableringen og har ikke annet historisk grunnlag for å benytte det
eksisterende veianlegget. De må derfor erverve eierskap til veianlegget.

Under hjemmelen i jordskifteloven $ 2 bokstav e inngår det å gi veirett på visse vilkår.

I slike tilfeller fär de nye brukerne/eierne kjøpe seg inn i veifellesskapet ved å betale et
forholdsmessig beløp til de opprinnelige eierne, slik at det kompenserer for de opprinnelige
anleggskostnadene. Det foretas med andre ord et såkalt "innpåkjøp" i veianlegget for de nye
brukerne. I tillegg gis de nye eierne plikt til å bidra til felles vedlikehold i fremtiden.

Jordskifteretten mener at det er grunnlag for å gi veirett og medeierskap i veien til de aktuelle
fem eiendommene mot slik kompensasjon. Etter rettens vurdering vil de som disponerer
veien i dag ikke lide tap om de aktuelle fem partene får tadel i veifellesskapet.

Veistrekningen er ca.25 meter. Basert på erfaringstall og vurderinger som fremgår av
Follums rapport, og med nedskrivning for elde og slitasje, settes aktuell verdi skjønnsmessig
til kr 14 000.

Etter "innpäkjøpet", medregnet det som er beskrevet under punkt 1.5 nedenfor for ylterligere
fire parter, vil det totalt være 14 eiere på strekningen. Hver av dem skal følgelig betale én

fiortendel av verdien til de nåværende eierne, eller én syttidel til hver av dem. Utregnet
innebærer dette at hver av de fem nye brukerne betaler totalt kr I 000, eller kr 200 tilhver av
de fem eierne for denne strekningen. Hver av eieme mottar kr 1 000.

Beregningene forutsetter at de fem anerkjenner hverandre innbyrdes som likeverdige eiere.

1.4 bnr. 2 41 47 bnr
strekninsen fra bnr. l 00 til bnr. 41.

Fagkyndig Jørn-Roar Follum konkluderte i sin rapport av 23.01.2015 med at det er teknisk
gjennomførbart ä bygge vei, i hovedsak på bnr. 33 og bnr. 38, fra bnr. 100 og fram til bnr. 41
uten varig inngrep på bnr. 62 og bnr. 81 . Tiltaket er benevnt alternativ 2 i plan utarbeidet av
Fredrik C. Løvenskiold, og gitt nærmere og avgjørende spesifikasjoner som veialtemativ 3 a
i Follums rapport. Planen forutsetter bruk av tiltakshavernes egne arcaler til vei og
parkeringsplass. Tiltakshaverne, eierne av bnr. 25, 4l , 47 og 63 har 14.09 .2015 inngått avtale
om anlegget, og har der nedfelt enighet om kostnadsdelingen og om visse forhold knyltet til
fremtidig bruk og drift.

Ved starten av veiparsellen, på bnr. 100, må den eksisterende veien legges om - mot vest for
å fä riktig kurvatur i mot veiarealet på bnr. 33 (mellom bnr.62 og bnr. 81 ). Tiltaket
medfører noe sprengningpä bnr. 100. Eierne av bnr. 100 har stilt seg positive til inngrepet.

Veistandarden defineres til enkel bilvei med kjørebanebredde 2,5 meter, og med bæreevne
for alminnelig ferdsel med personbil/varebil. I bakken søkes veien anlag! med ensidig
tverrfall østover, for øwig med nødvendig duk og oppfylling, slik at grøfter så langt mulig
unngås.

I
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Tiltakshaverne er ansvarlig for å rette opp eventuelle skader som oppstår på naboeiendom

under anlegget, herunder gjenoppføring av mur på bnr. 81 der denne i dag er anlagt inn på

bnr. 38, ivaretakelse av vannledning og gjerder langs traséen m.m.

Jordskifteretten ser ikke avgjørende grunner til hinder for gjennomløring av tiltaket. De

ulempene som eieme av de tilgrensende eiendommene måtte føle ved tiltaket, er en ulempe

som ikke er skapt av jordskiftesaken. Arealet har helt fra etableringen av tomtene vært avsatt

til vei - noe veieierne selv har benyttet seg av, og bruken måtte følgelig påregnes.

1.5 "InnnåkÌøn" for bnr 25 41 47 os 63 nåvei tilhørende bnr 65 8 I oq 1 00

Bruk av veien som etableres under punkt 1 .4, forutsetter bruk av veien som fører fra
parkeringsplassen på bnr. 2l og fram til bnr. 1 00.

Eierne av bnr. 62, 65,I6, 81 og 100 anerkjenner hverandre som eiere av parsellen" I tiilegg
har eierne av bnr.78 reïttil å bruke veien, og har ytt vederlag for dette i form av å stille
grunn til rådighet for veien. Bnr. 33, som er opphavseiendom for bnr" 62, 65,76,87 og 1 00,

og som er gnrnneier lenger inn i veitraséen, anses også å være bruksberettiget eiendom.

Eierne av bnr. 25, 41 , 47 og 63 er ikke akseptert som brukere, har ikke tatt del i etableringen

og har ikke annet historisk grunrtlag for å benytte det eksisterende veianlegget. De må derfor

erverve eierskap til veianlegget.

Som nevnt under punkt 1 .3 foran, omfatter trjemmelen i jordskifteloven $ 2 bokstav e det å gi

veirett til parter som ikke tidligere har hatt veirett. Jordskifteretten legger til grunn at eierne

av veien ikke lir tap om også disse fire partene far kjøpe seg inn i veien.

Økonomisk blir situasjonen for de første ca.25 meterne parallell med det som er beskrevet

under punkt 1 .3 foran, og vurderingene blir de samme. Hver av disse fire skal totalt betale kr
1000, eller k 200 til hver av de fem eierne. Hver av eieme mottar totalt kr 800 fra disse fire.

For de neste ca. 1 00 meterne settes den aktucllc vcrdien til kr 54 000. Her utgjør hver av de

fire nye brukerne én av ni eiere etter innkjøpet. Hver av dem skal følgelig betale én nidel av

verdien til eierne, eller én førtifemdel til hver av de fem. Utregnet gir dette at hver av de fire
nye brukeme for denne strekningen betaler kr 1 200 til hver, eller totalt kr 6 000 til de fem

eierne. Hver av de fem eierne mottar totalt kr 4 800 for denne strekningen fra de fire.

Samlet betaler føIgelighver av de fire nye brukeme kr 7 000 for å bli medeiere i veien, og

hver av de fem eierne mottar k 5 600.

For oversiktens skyld inntas en tabell der beløpene som blir resultatet av "innpäkjøp" i
punktene 1 .3 og 1 .5 framgår samlet:

Eler/alendom Parsell TI2ssl62 Tfi 25sl5s Til2SSn6 Tll 2ss/81 Tll 2s5/10C Sum

Fre233la1 0-25 m kr 200,- kr 200,- kr 200,- kr 2OO,- kr 200,- kr 1000,-

Fra255l4S 0-25 m kr 2O0,- kr 200,- kr 200,- kr 2OO,- kr 200,- kr 1 000,-

Fn25il46 0-25 m kr 200¡ kr 2O0,- kr 200,- kr 200¡ kr 200,- kr 1 000,-

Fra 2551¡18 0-25 m kr 2O0,- kr 200,- kr 2OO,- kr 2OO,- kr 200,- kr 1000,-

Fra255149 0-25 m kr 200,- kr 200,- kr 200,- kr 2OO,- kr 200,- kr 1 000,-

Fra25Sl25
0-25 m kr 2OO; kr 2O0,- kr 200,- kr 200,- kr 200,-

kr 7 000,-
25-125 m kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr L 200,-

Fra2SSl4t
0-25 m kr 200,- kr 200,- kr 2OO,- kr 200,- kr 200,- kr 7 000,-
25-125 m kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr I2OO,-

Fra25Sl47
0-25 m kr 200¡ kr 200,- kr 200,- kr 200,- kr 200;

kr 7 000,-
25-725 m kr L 200,- kr 1 200,- kr I20O,- kr 1 200,- kr 1 200,-

Fra 255/63
0-25 m kr 2OO; kr 200,- kr 20O,- kr 2OO¡ kr 200,- kr 7 000,-
25-125 m kr 1 200,- kr 1 200,- kr 1 200,- kr L2OO,- kr 1 200,-

Sum kr 6 6f10,- kr 6 6(X),- kr6 6ül¡ kr 6 600,- kr 6 600,- Kr 33 000,-
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Det bemelkes for øwig aT. det i saken ikke er dokumentert eiler sølct sannsynliggjort at eierne
av bnr. 62., 55, 7 6" El og 100 noen gang har innhentet tillaÍelse eller rettighet fi:a eierne av
bru'. 38 til å anlegge og benytte vei der de har anlagL vei på denne eienclommen" Gjennom
saken sikres disse eiendommene slik rettighet.

1 .6 Moderat utbedrins av vei os oooførìns av bom nå bnr. 2 I
Det vedtas en moderat utbedring av "omkjøringsveien" ved tunet i Hollerudhagen.

For å bedre siktforholdene, gis brukerne av veien anledning til å fieme vegetasjon slik at
lastebiler med normal speilutrustning uten problemer kan ferdes på veien.

Videre foretas utbedring av stigningsforholdet gjennom oppfulling i bunnen av bakken med
inntil 0,5 meter. Det gjøres nødvendige tilpasninger på stikkveiene inn til bnr.21 , 102 og
115, slik at eiendommene ikke blir skadelidende.

Det vedtas oppført bom på bnr.2l, på egnet sted mellom avkjøringen til bnr. 102 og 115 og
avkiøringen til bnr. 32 og 51. Plasseringen avgjøres i samråd med eieren av bnr.2l.

Kostnadene dekkes av alle de aktuelle brukerne med like andeler.

L7 Skiltins av veien

For å begrense uberettiget ferdsel, settes det opp skilt som infonnerer om at det er låst
lromveg, og at denne er privat. Skiltet plasseres pä gnr.255 bnr.27, der veien som omhandles
i bruksordningen tar til.

1 .8 Istandsettins av eksisterende etter anlesset qv de nve veiene

Arbeidet med anlegget av de nye veiparsellene vil kunne medføre slitasje og skade på de
eksisterende veiene som benyttes. Når de nye veiene er bygd, pålegges de ansvarlige å sette
eksisterende veier tilbake i den stand de hadde før atbeidet med de nye veiene startet.
Kostnadene med utbedringene dekkes av de som etter punkt l.l, L2 og 1.4 ovenfor skal
bygge og bekoste nye veier.

2. Bruksordníne
Jordskifteretten foreslär at det etableres vedtekter med andelsfordeling for kostnadene til
veiene og parkeringsplassene, jf. jordskifteloven $ 2 bokstav c.

Utkastet vil bygge på de normalvedtekter som jordskifteretten benytter som grunnlag i slike
saker. Kostnadsfordelingen skal gf enspeile den nytten som partene har ved bruk av veiene og
parkeringsplassene.

1.

1.1

Slutning:
Sams tiltak:
Det etableres felles bilvei for bnr. 32 og 51, päbnr.2l, til dels på bnr. 44, slik det
framgår av rettens merknader ovenfor.
Det etableres felles bilvei for bnr. 44, 45, 46, 48 og 49 på bnr. 38, slik det
framgår av rettens merknader ovenfor.
Det vedtas "innpåkjøp" for bnr. 44,45,46,48 og 49 på vei tilhørende bnr. 62,65,76,
81 og 100, slik det framgår av rettens merknader ovenfor.
Det etableres felles bilvei for bnr. 25,4I,47 og 63 päbnr. 33 og 38 på strekningen fra
bnr. 100 til bnr. 41, slik det framgår av rettens merknader ovenfor.
Detvedtas "innpåkjøp" forbnr.25,4I,47 og63pâveitilhørendebnr. 62,65,76,81
og 100, slik det framgår av rettens merknader ovenfor.

1.2

1.3

1.4

1.5
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1.6

1.7

1.8

Det vedtas moderat utbedring av vei og oppføring av bom på bnr. 21, slik det

framgår av rettens merknader ovenfor.
Det settes opp skilt, der veien starter på gnr. 255 bw.2l, med tekst: "Låst bomvei.

Privat."
Når tiltakene som er beskrevet i punkt l.l,1 .2, ogl.4 er giennomført, plikter de

ansvarlige å sette eksisterende veier tilbake i den stand de hadde før arbeidet med de

nye veiene startet, slik det framgår av rettens merknader ovenfor.

Bruksordning:
Det vedtas bruksordning, med fastsettelse av eierandeler i veiene, slik det framgar

nedenfor.
I
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Interimsstyret for Hollerudhagen veilag

v/lnger Hulbak

Hulbakvegen2S0

3560 Hemsedal

Ringerike kommune

Byggesak

Postboks 123

3502 Hønefoss

06.02.L7

Dokid:
1 701 3999
(17t1 73-4)
Ultalelse til nabomerknad

SaktT lt73-2 - Gnr. ZSS| LL- Uttalelse tll nabomerknad fraAlf Gunnar Navrud.

f eg viser til brev fra Ringerike kommune datert t3.0t. L7 med vedlegg (brev fra Alf Gunnar

Navrud, datert 30.L2.76).

Som vedlegg til dispensasjonssøknaden, futgte utkasttil vedtak fra Nedre Buskerud

f ordskifterett av ?7.06.16 fside 1- 6). Denne dokumentasjonen viser at alle privatrettslige
problemstillinger som Navrud påpeker i sitt brev, er grundig behandlet og ivaretatt av

Jordskifteretten gjennom flere rettsmøter i perioden 20L3 - 20L6,

Fra punkt 1. Sams tiltak (fellest¡ltâk) siteres følgende:

"Retten foreslår ebblering av en rekke fellestiltak med hjemmel i jordskifteloven $ 2 bokstav e.

Etter rettens vurdering vil ingen av partene lide tap ved gjennomføringav vedtakeng jf.

fordskiftelovens $ 3 bokstav a."

Fra f ordskifterettens vedtalç punliÉ 1.4, siteres siste avsnitÈ

"fordskifteretten ser ikke avgjørende grunner til hinder for gjennomføring av tiltaket, De

ulempene som eierne av de tilgrensende eiendommene måtte føle ved tiltaket, er en ulempe som
ikke er skapt av jordskiftesaken. Arealet har helt fra etableringen av tomtene vært avsatt til vei -
noe veieierne selv har benyttet seg av, og bruken måtte følgelig påregnes. "

Videre siteres fra vedtaket punkt 1,5, siste avsnitt:

"Det bemerkes for øvrigatdet i saken ikke er dokumentert eller søkt sannsynliggjort at eierne
avg.nr.62,65, T6, BLogl00noengangharinnhentettillatelseellerrettighetfraeierneavb.nr.
38 til å anlegge og benytte vei der de ha anlagt vei på denne eiendommen. Gjennom saken sikres
disse eiendommene slik rettigheL"

Navrud har erkjent at han i sin tid var pådriver for å få bygget vei fram til egen hytteeiendom
(g.nr.255/62) i1 966/67 (rød linje i kart fra Jordskifteretten) . I arkivene for Ringerike
kommune vil jeg anta at det finnes dokumentasjon på denne byggesaken?



Navrud påpeker at tiltaket vil medføre større naturinngrep. Ved utsjekk av biologisk mangfold
på nettsiden til NIBIO; wwwnibio.no - Kilden til arealinformasjon med kartlag;
naturvernområde, naturtyper, utvalgte naturtyper, nasjonale arter og rødlistearter, finnes ingen
registeringer i dette området.

Utarbeidde tverr- og lengdeprofiler vil dessuten gi informasjon om nødvendig terrenginngrep.

Navrud omtaler "h¡rttevei" til g.nr. 4t,46,47 og48. Faktum er at dette er en skogsti uten noen
form for tilrettelegging for motorisert ferdsel. Stien går i parallell linje med fjorden i en
strekning av ca. 150 meter og i en avstand av 25-30 meter fra strandlinjen. Dessuten passerer
stien inngangspartiet til tre hytteeiendommer, Sþldelingsforretninger angir ikke denne traseen
som korridor "avsatt til vei" for g.nr, 255/3B.lmidlertid ble denne korridoren etablertved dom i
jordskifteretten 11.09.14. Siden denne korridoren går i lang parallell nær fiorden, vil det ved å
bygge vei i denne korridoren, medføre større naturinngrep og større konflikt med strandsonen,
enn ved videreføring av vei i korridor langs grensen til g.nr. 255/62.

Navrud er svært opptatt av at hans fritidseiendom skal kunne nytes uten forstyrrende larm fra
biltrafikk. Det faktum at fire hytteeiere får adgang til å kjøre egen bil, på en snaue 100 meter
lang blindvei, langs hans tomtegrense, kan vanskelig få karakter av "larm fra biltrafiklC'. Navrud
og hans familie kjører bil til egen hytteeiendom [g.nr. 255/62), - skaper de ikke selv larm for sine
hyttenaboer?

Det var tre grunner til at jeg krevde jordskiftesaki20L2:

t. Parkeringsmulighetene på g.nr. 255/27 er, for min eiendom og flere naboeiendommer,
ikke etablert formelt. Dessuten ønsker eieren av g.nr. 255/27 at parkeringen opphører
og at samtlige hytteeiendommer ordner bilvei fram til egen eiendom.

2. Det eksisterer ingen formelle retningslinjer fvedtekter/skiftelig avtale) for vedlikehold
av privat vei og parkeringsplass på Hagens eiendom (g.nr.255 /2L).

3. Sþldelingsforretninger og skjøter beskriver korridor avsatt til vei langs grensen til g.nr.
255/62 i sør og vest. feg (g.nr.47) og mine naboer (g.nr. 25, A1.og63) ønsker å forlenge
veien som allerede er bygget fram til g.nr.255 /62, slik at vi alle fire kan anlegge
avkjøring til egen tomt fra denne veien. På denne måten velger vi å ta i bruk
eksisterende vei og å bygge videre på denne. Det er kun ca. 100 meter felles nyanlegg
som skal til for å løse parkeringsbehovet for fire eiendommer.

Med vennlig hilsen

//
nger

Leder for interimsstyret



Ringerike Kommune,
P.B. 123, Sentrum,
3502 Hønefoss.

Hollerudhagen veilag,
Interimstyret v/Inger Hulbak,
Hulbakvegen 230,
3560 Hemsedal.

Hemsedal 31.01.2017.

Att. Nilam llyas. Byggesak.

Tilsvar til brev 01.01.17, fra fam. Forsberg. Eier av gnr.255132, Ringerike kommune.
Vedr.: disp. søknad. Nedre Buskerud Jordskifterett i sak: 0600-2012-0010. Hollerud-
hagen veilag, v/interimstyret. Gjeldende rosa veg.

Gjennom flere år tilbake har det vært betydelige utfordringer vedr. biltrafikken og
parkeringsproblemer for dette hytteområdet sør for Hollerudhagen. Etter god planlegging i
jordskifteretten er det nå fremmet fornuftige og helhetelige løsninger til beste for hyttefeltet.
Flere av medlemmene i "nytt veilag" stiller også vederlagsfritt grunn til disposisjon for fremføring av

nye veger til fellesskapet.

Eier av lrovedbølet gnr.255l2I Jan M. Hagen bidrar vederlagsfritt med'grunn til vegen

(fra grensemerke l0 til3) under forutsetning av at parkeringen for eiendommenebnr,32 og 51 flyttes
inn på sin egen grunn.

Eier av gnr. 44, Arild Fossum bidrar vederlagsfritt med en mindre del av sin eiendom ved
grensemerke l0 for at vegen skal kunne legges i en fordypning i terenget for dermed å kunne
etabeleres med minst rnulig terrenginngrep.

Eier av bnr./51 Inger J. Grøstad avgir rett til ferdsel på den delen av veien frem til bnr. 32 som blir
liggende på bnr. 51.

Det er avsatt en korridor til gangsti fra grensemerke 3 og 4, og ned til fiorden. Denne ligger
på"eiendom bnr. 51. Denne gangstien vil bli tilkoblet vegen og vil være berikende for miljøet.

Sluttkomentar:
Denne vegen fra grensemerke l0 til grensernerke 3, vil kunne etabeleres med minimale inngrep og til
en svært rimlig pris. Den vil dekke behovet for trafikk og parkeringsbehovet for fritidseiendommene
bnr.32 og 51, som sammen skal betale for vegen. Den vil også lette fremkommeligheten for
gangstien frem til Tyrifiorden.
Det er viktig med kordinering av alt vegarbeidet for alle aktuelle traseer i hyttefeltet for å holde
kosfirader nede.

Eier av bnr. 51 Inger J. Grøstad orienterer om at hun er i ferd rned åL sende inn søknad til kommunen
om dispensasjnon og byggetilladelse for er.r hytte på 50 kvrn. Hytten søkes plasert
på eiendommen på linje med nabohyttene bnr. 5l og44.

Med denne orienteringen samt faktaopplysninger, har interimstyret fremført merknader og
kommemntarer til brev 01.01.2017 fra fam. Forsberg.

Inger Arild Fossum
styremedlemleder interirnstyret.



Ringelike kommune.

Byggesak

Postboks 123,Sentrum

3502 Hønefoss.

, go, J4 , "q.ø/b ^

Viser til søknad fra Interimstylet for Hollerudhagen Veilag, datert 1 3.I2.1 6, vedr.

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser paragraf 2.1 ogparugraf 5. vedl. bygging av

veiel i hyttefelt på Tyristrand - g.nr.255l33 og 38.

Søknaden omfatter bla. forlengelse av eksistelende vei, som idag endel hos255162 og255l8l,
fi'am til bnr.63, 25, 47 og 4l.

Jeg må på det sterkeste plotestere på dette vei-tiltaket. Denne veitrasé vil, som vist på

vedlagte kart, endre min eiendom fra å ligge i en endevei, til å få vei inn fra nord, fortsette

langs min eiendoms grense i vest og sør, samt med snuplass opp et stykke inntil min
eiendoms grense i øst. Veien follenges videre i syd-østlige retning og inn til eiendommen

zssl4r.

Denne veitrasé ligger innenfor 100m grensen til Tylifiolden, fra stafi ca. 90 m og ender ca. 1 0

m fi'a fiorden. Denne vil også medføre stør:re naturinngrep og sprengning av vesentlige

fiellmasser.

Inger Hulbak, eier av 2551 47, blakte Nedre Buskelud Jordskifterett inn på banen for å få

bilvei fi'am til sin fritidseiendom allerede i201 2. Vi val mange som undlet oss over dette den

gang. Hun hadde kjøpt en eiendom som var uten bilvei, men med gangvei. Jeg går ut fi'a at

selger gjorde henne oppmerksom på dette da hun kjøpte eiendommen. Hulbak må jo også ha

forstått dette ved besiktigelsen av eiendom.men. Eiendommen har en gangavstand på ca. 150m

fra felles parkelingsplass. Saken ble fi'emmet i Nedre Buskerud jordskifterett30.04.201 3.

Litt senere i prosessen meldel eierne av bru'.41, bnr.25 og bnr'.63, seg på for å få vei fram til
sine respektive eiendommer.
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Her følger litt bakgrunnshistolie fra jordskifterett, sak 0600-2012-0010- Hollerud, m/sitater

fra de involverte og egne kommentarel:

Johannes Hagen kjøpel i lg4l eiendommen grtt.255 bru'.33 fi'a gården Hollerud gm.255

bru'.1.

I lg44 kommer det til et makeskifte mellom de samme eiendommene. Resultatet av dette er at

25513s blir etablert med Mar.ie Hollerud (medgift fi'a sin far Ole Hollerud bnr'.1)som eier av

denne.

Marie Hollerud,bru.38, selgel raskt ut fritidseiendommer, fradelt fra sin eiendom. Brm.48' 47,

46 o.s.v. blir etablert. Til slutt fradeles rest - eiendofitmen, som benevnes bnr'.78.

Den verbale besklivelsen av grenser for denne eiendommen er som følget: grensen mot vest

følger en rett linje av 17lm,grenser mot Fleitag (brr.62),Veiseth (bnr.65), Kolsrud (bnr.76)

og Hagen (bnr.33). Mot øst følger grensen vei i en lengde av 180m

MOT ØST FØLGER GREN SEN VEI I EN LENGDE AV 180M. DEttE Er VEiEN SOTN hAT' blitt

brukt av eiendommene utgått fra bnr.38. Mest sannsynlig ble denne veien etablert av Marie

Hollerud (bnr.3g) til bruk-for fritidseiendoÍrmene som hun hadde solgt. Dette er en veitrasé

som er flat og uten hindringer.

Det som er sikkert er at alle de som har vært eiele av bnr.47,48 og 46, tidligere og nåvær'ende

eiere, har benyttet denne veien som sin hyttevei. Den samme adkomst har også vært benyttet

av bnr.41.

Sten,bru.. 41, uttaler at "det ef fene rekreasjonen å gå denne veien".

Hagen bnr.2l og 33 har anvendt denne veien med tlanspoft av blant annet materialer, både

,o.ã t ukto1. og iny.r. tid med ATV. Hvorfor benytter Hagen denne veitlaséen og ikke

"Hagens vei tÍ Tyifiorden"(ref. måleblev bnr.76) viabm.62 og bnr'.81? Ett enkelt sval på det

el at det ikke er mulig med traktor eller ATV m/slep.

Dabnr.62ble solgt ut fra 255133 ble kjøper pälagt gjerdeplikt p.g.a. budskap som gikk i

område. Gjerde ble satt opp ca.195 t-52.Etter den tid har tt'aséen mellom bnr.62 og 8l og 63

kun blitt benyttet av turgåere.

Eiendommene fi.adelt f1a bru'. 38, har aldli benyttet veien som idag ender ibrn.62 og bnr'. 81
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Gru..255 brtr.25 er fradelt fra255ll og har alltid hatt sin adkomst fi'a vest b.l.a.via 255177 og

bnr.50. Til Deles orientering el også gnr,255l4l solgt ut fta255ll og ikke fta255138.

G'¡n.255163 hal alltid benyttet den gamle veien som ender ibm.62 og bru'. 81, som adkomst

til sin eiendom. Eier hal også benyttet bil fi'am til bru'.62 og bnr.81 nåldet har vært

nødvendig.

I2015 søkte eier av bru',63 dispensasjon fra kommuneplanens paragraf 5, sak 1515147, om ä

anlegge vei fram til sin eiendom fra vest mellom bnr. 39 og bru'.23 og videre mellom bru'.40

ogbw.77. Veien ble anlagt på sensommeren 2015. Eierne av bnr.63 og bru'.25 skal etter

sigende ha delt på utgiftene. Stor var vår forundring da vi

i2016, undel etmøte i jordskifteretten, ffu vite at veien vat anlagt uten godkjennelse av

forvaltningen.

I september 2014 kommer jordskifteletten med forslag om vedtak til veiløsning fol bnr'.

25,41,47,48 og 63. Bnr'.48 avstår areal til ny palkeringsplass for nevnte bnr.. Sitat:

"Det anlegges felles parkeringsplass for br:li.25,4I,47,48 og 63. Veien som fra den foreslåtte

parkeringsplassen gâr østfor bru. 78, gruses opp og utbedres i fellesskap til brukbar' "trillevei"

ned mot bnt.25,tilrettelagf fol bruk med rullestol eller tilsvarende. Tiltakshavere vil være

eierne av brrr,.25,41,47 og48, eventuelt også bru'.63. Eiel av bru'.63 gis beglenset lett til
motorisert ferdsel på veien som går'fi'am til brtr.62 og 81 for tlanspott av tyngre gods til
eiendommen" sitat slutt.

Etter min og fleres mening var lettens folslag fornuftig. Trykket på eksisterende

parker.ingsplass ville folsvinne og de respektive ville fa en vesentlig kortere og lettere vei

fram til sine eiendommer.

Eier av bnr.47,Ingel Hulbak, etter folespørsel fla dommer, uttalte, sitat: at lettens folslag om

trillevei ville kunne gjøre situasjonen bedre i noen henseende, sitat slutt. Bnr'. 41 og 63, som

også ønskel bilvei ettet den vestre tlaséen, gav uttrykk for at de ikke ønsket tlillevei etter den

østre traséen.

I b¡ev fra Inger Hulbak av 14.10.2014 til Nedre Buskerud Jordskifterett, skriver hun,

sitat: vi er ikke tjent med å parkele på arealet tilbrn.255148, for så å benytte "trillevei" videre

til våre tomter. Dessuten vil en stol palkeringsplass på dette arealet bli til ULEMPE FOR

N ABOEN E, sitat slutt. Videre i sitt brev så er det kun ett veialtemativ som ønskes og det er

viderefør'ingen av veien som idag ender ibnr.62 og 81. HVA MED ULEMPEN D ETTE VI L
FÅ FOR OSS SOM LI GGER TI L DEN GAMLE VEI EN, nevnes iKKE.
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Så engasjerer I. Hulbak, veiplanleggel Fredrik C. Løvenskiold, til å utarbeide en veiplan.

Alt.1 : veilinjen kan forlenges av eksisterende vei som sluttet v/ innkjørsel til eiendonìmen

2551 62. Denne traséen vil medføre en båndlagt areal på eiendommen255l62. Videre fierning
av trær og sprengning av fiell på samme eiendom. Veilinjen bør ikke ha kjørebredde mindre

enn 3,0 m. Dette vil si at veikloppen vil la'eve en bledde på 3,5-5,0 m, inkl kulveutvidelser.

Dette vill ødelegge min eiendoms parkeling og snuplass, samt rcdusere min eiendoms areal.

Flere store trær må fiernes.

Alt.2: samme trasé, men vei lagt utenfor 255162. For å få en god kurve inn mot trasé mellom

2551 8I og2551 62,må det sprenges fiell som ligger i sør-østre hjørne av eiendommen

2551 1 00. Det må videre sprenges {ell langs pähøyre side for å få tilstlekkelig bredde på

veikroppen. Totalt ca.2l5 fm3., samt felling/fierning av trær. Det anlegges snuplass inn til
venstle mellom grensepkt.46 og 8. Lengden på denne bør være min. 12 ffi, og 4 m bredde.

Veien er planlagt avsluttet nær østle enden av anneks på eiendom 255147. Total veilengde el

beregnet til 108 m, regnet fra grensepkt. 30. 3. Det er tatt utg. pkt. i parkeringsplass fol biler'

på 4 eiendommer; 255163,255125,255,47 og255l4l. Parkeringsplass for eiendom 255163 måt

sprenges ut i {e11.

Vei alternativ i østre trasé el ikke nevnt i Løvenskiolds plan.

Jeg forstår dette dit hen at I. Hulbak ikke ønsker bilvei langs sin eiendom 2551 47.

Belastningen med bilvei langs eiendomsgrenser', det får andle ta, ikke I. Hulbak.

1 Ll2.2Ol4 engasjerer Nedre Buskerud Jordskifterett sin fagkyndige for veier, landskonsulent

Jørn-Roar Follum, inn i saken. Det ble holdt befaring på traséene samme dag.

Rekvirent Inger Hulbak hadde ikke anledning til ämøte til denne befaringen og skliver til
dommer. Gudbrand Str'ømmen: jeg har tillit til at du presenterer for Follum; den fi'amlagte

veiplanen som er utarbeidet av Fredrik C. Løvenskiold. Og infotmerer han om ØN SKE N E OG

TI LPASSNI N GE N E FRA OSS FI RE H YTTE EI ERE, som vil ha nytte av å få bilvei fram til
egne tomter.

Vuldering av veitraséer v/J-R Follum datert 23.01 .201 5.

Follum skliver at hans vurderinger byggel på befalingen og Freddk C. Løvenskiolds rapport.
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Vei alt. 3a:( baseres på Løvenskiolds alt.2). Det el dette alternativet som er ønsket av de fire

hytteeierne bnr.25 ,41 ,47 , og 63 . Follum mener at ettersom hytteeierne kun har ønske om

framkommelighet med personbiler sommerstid trengs det ikke bredere vei enn 2,5m. Han

nevner at fol denne veien kan det benyttes ensidig tverrfall mot øst. Det vil si at all

overvannshåndtering fi'a gammel vei og ny vei vil renne inn på eiendommen255l62(min

eiendom). Han nevner også at det vil væle svært utfordrende under bygging av û'aséen ikke å

komme i konflikt med gjerde langs bnr.62 samt at man må flytte mur og ev. platting(tenasse)

på bnr.81.

Nå benytter jordskifteletten seg av at Follum også ser på den østre trasé , som nå nevnes som

alt.3b

Follum skriver: vegalternativet omtales i første rekke som trillevei.

Videre skriver han at denne veitraséen vil også kunne være egnet for bygging av vei for

pelsonbiltrafikk.

Veitlaséen går'i relativt enkelt teknisk ten'eng. Om veitraseen skal benyttes som bilvei, vil det

medføre sprengning på enkelte plasser, for å oppnå tilstrekkelig framkommelighet og

bæreevne. Den tidligele nevnte p-plass sør for grensemerke 83, vil det da ikke være behov

for.

En trillevei kan anlegges uten sprengning.

For å anlegge den event. nye parkelingsplassen legges det til grunn at det ikke bør vær'e behov

for sprengning, men kun påfylling av egnet masse.

Nedre Buskelud Joldskiftelett nedsetter et intelimstyre som pålegges å innhente bindende

tilbud fra minst to tilbydere. Før retten kan fatte endelig vedtak om bygging av vei, må

kostnadene vær'e kjent.

Retten viser til at lekvirenten Hulbak og Nordbø(bnr.25) har hatt forhåndskonferanse med

representant for Miljø- og arealforvaltningen i Ringerike kommune og fått visse signaler om

saksgangen.

Intelimstyret legger så fram tilbud fta2 enîepteîører) Turhus Maskin, Gol og Tranby

Anlegg, Vikersund.

Under rettsmøtel 5.12.2016, r'edegjør Tranby Anlegg for sitt anbud. Det blir befaring, med

representanten fol Tranby, etter rettsmøte. Hvor mye fiell som måtte sprenges bort på bru'.100,

blir det ikke helt klarhet i.
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Jeg forklarte at en del bygningsmasse på min eiendom(bru'.62) stär på pillarer og at det er

uklart hvor stabil glunnen er'. Jeg fikk til svar, at hvis det ble ødeleggelser på min eiendom

under sprengning, måtte jeg ta det på min egen forsikling.

Entreprenør'en forklarte at om de som sprenger holder seg innenfor de lystelsene som er

godkjent av myndighetene, så kan ikke de holdes ansvarlig for event. ødeleggelser på

eiendommer'. Hvem passer på at dette overholdes? Det fìnnes rystelsesmålere, men hvem

skal overvåke disse?

Under.befalingen ba jeg Tranby Anlegg i tillegg til hans anbud på tlilleveien å komme med et

tilbud på bilvei ettel alt.3b

15.12.2016 sendes søknad om bla. veibygging av alt.3amed dispensasjon fra

kommuneplanens bestemmelser.

SLUTNI NG: Min familie og jeg motsettel oss kravet fi'a lekvirentene som ønsker å bygge vei

rUNdt Vår fritidSEiENdOM. VI AN SER DETTE AT V, AR EI ENDOM BLI R EN

SALDERI NGSPOST i veiprosj ektet.

Jeg støtter meg på takstmann Tor Gunnar Sand og hans vurderingi2013, videre på MNTF

takstmann Einar Hulum i 2016, samt DNB's eiendomsmegler Cato Fegri i 2016. De uttaler

seg om verdiforringelsen en slik vei vil få for min eiendom, men den er vanskelig å fastsette i
klòner., når en ikke vet io/ohvaeiendommer i dette området har økt siden takst av våLr eiendom

i2OO4. EN TING SOM DE ALLE ER ENI G OM ER AT DET BLI R EN VESENTLIG

BRUKERFORI NGEL SE P,A. EI ENDOMMEN.

BRUKERFORI NGELSE anser jeg som det vesentligste og ikke selve verdifomingelsen i
kloner.

En fritidseiendom skal nytes uten forstymende larm fi'a biltrafikk.

Den fr.edfulle stillheten som vi alltid hal hatt ønsker vi fortsatt å beholde og setter vår lit til at

l.y'riljø- og arealforvaltning både administrativt og politisk håndhever kommuneplanens

par.ágraf 5 etter dens ordlyd; i områdel avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder, el det i

.tt rott" på 100 m fra vassdrag, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand,

forbudt å iverksette nye bygg- og anleggstiltak.

Ber om at veisaken behandles både administrativt og politisk.
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Forvaltningens vedtak vil skape presedens

Til slutt vil jeg sitete Nedre Buskerud Jordskifterett's uttalelser i brev av 04.11.2016:

DERSOM FORVALTNINGSMYNDIGHETENE I KKE SKULLE GI TILLATELSE, VI L
JORDSKI FTERETTEN I KKE KUNNE FATTE VEDTAK OM GJENNOM FØRI NG.
GRUNNLAGET FOR ANKE PÄ. VEDTAK OM VEIBYGGI NG VI L DA FALLE BORT.

I det min familie og jeg håper at vi også i fiamtiden kan nyte vår fritidsidyll, tegner jeg

med vennlig hilsen

Alf GunnarNavrud. Eierav gnr.25 bm.62.

Adr. Vikersundveien I 38, 3533 Tyristrand.

Vedlegg.

Oversiktskart for hytteområdet :

Rød:eksisterende vei. Kun fra pkt. l- 20.

Orange: alt. 3b

Blå: alt.3a

Gul: ny vei fi'am 1i1255163.
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Asta Johanne og Øystein Forsberg
Vestbyvein 37 b
0976 Oslo
Eier av g.nr.255132

Oslo, 01.01 .2017

Ringerike kommune
Byggesak
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Kommentarer til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens $2.1 og $5
Nedre Buskerud Jordskifterett sak 0600-201 2-0010-Hollerud

Vi viser til lnterimstyret for Hollerudhagen Veilags søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens $ 2,1 og $ 5 der kart datert 27.06.16 skal være vedlagt.
Vi formen brukes her fordi kommentarene er forfattet av meg og min kone i

fellesskap.

Vi har forståelse for at enkelte hytteeiere i LNF-områder ønsker bilvei fram til hyttene
sine.
Og det er klart at en eventuell utbygging må gjøres så skånsomt som mulig.
Som oftest må selvfølgelig loven også følges bokstavelig og utbygging forbys.

Den rosa linjen på kartet som er vedlagt interimsyrets søknad om dispensasjon skal
indikere tilkomst til 9.nr.255132 og til den ubebygde eiendommen 9.nr.255/51.
Denne vei stubben, i et bratt terreng mot Tyrifjorden, vil i sin helhet ligge i LNF-
området og eventuelt bli godt synlig fra fjorden.

Vi trenger ikke denne vei stubben ned til hytta vår og vi synes inngrepet i naturen er
unødvendig. Derfor ønsker vi ikke at det gis dispensasjon til at den kan bygges

Vi har under hele saksgangen ijordskifteretten hevdet at for oss står ikke kostnadene
ved å anlegge denne veien iforhold til den eventuelle nytte vi oppnår.
Vi synes det ville være rarl à pålegge oss å bygge en vei som vi ikke ønsker i et
område hvor det egentlig er bygge forbud.

Vi håper på forståelse og at dispensasjon ikke blir innvilget for denne veistubben

Med vennlig hilsen
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tein Forsberg
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KLUGE

Ringerike kommune ved miljø- og arealforvaltningen
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Vå r ref . : 3O2256-It3\1880185\v 1\sisa

E-post: siri.fosse.sandve@kluge.no

Ansvarlig advokat: Grethe Gullhaug Stavanger, 14. august 2017

KLAGE PÅ V¡OTRT

På vegne av advokat Siri Fosse Sandve oversendes klage med kommunens sitt saksnr. L7 /t73-8, gnr/bnr
255/21,33,38 til Fylkesmannen i Buskerud.

Med vennlig hilsen

Kluge Advokatfirma AS

&,ß4ne Sofie A rd

Kluge Advokatflrma Stavanger

Laberget 24, H¡nna Park

Postboks 277

4066 STAVANGER

Tel: 51 82 29 00
Fax: 51 82 29 01

E-post: stavanger@kluge.no

w.kluge.no

J
¡

Dokid:
17066208
(17t173-10)
Klage på vedtak

Kluge Advokatflrma Oslo

BrygBegata 6

Postboks 1548, V¡ka

0117 0SLO

Tel: 23 11 00 00

Fax: 23 11 00 01

Kluge Advokatfirma Bergen

Starvhusgaten 2 B

Postboks 394 Sentrum

5805 BERGEN

Tel: 55 21 98 00

Fax: 55 21 98 01

Organ¡sas¡onsnummer

913 296 117 MVA

Bank

96A5.27.21690 (drift s konto)

9685.27.2t755 (klientmidler)

9685.27.54068 (eiendomsmegling)

SWIFI: HANDNOKKE-post: oslo@kluge.no E-post: bergen@kluge.no

side 1av 1



KLUGE

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007 Drammen

Vå r ref. : 312256-tt3\187827 1\vl\sisa
E-post: siri.fosse.sandve@ kluge.no

Ansvarlig advokat: Grethe Gullhaug Stavanger, 1-4. august 2017

SAKSNR. t7lL73-8, GNR/BNR 255121,33, 38 - KTAGE pÅ VeOrRr

1 INNLEDNING

Kluge Advokatfirma AS representerer grunneierne (gnr/bnrl255/62 Alf Gunnar Navrud, 255/8t Lene A. og

Tommy Diesen o9255/65 Tor Erik Frog.

Det vises til Ringerike kommunes vedtak av 20. juli 2Ot7 i overnevnte sak, hvor det ble innvilget søknad om

dispensasjon til å opparbeide vei i LNF-område i L00 metersbeltet langs Tyrifjorden (gnr/bnr 255/21,,33 og

38). Vedtaket påklages. Orientering om vedtaket ble mottatt den 24. juli 2OI7. Klagen er sendt innen utlØpet

av klagefristen.

Vedtaket påklages grunnet rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil

2 RETTSANVENDETSESFEIL

2.1 Ringerike kommuneplan S 2.1 og 5 5: Forbud mot bygge- og anleggstiltak i 100 meter sonen

Det følger av Ringerikes kommuneplan 5 2.L og 5 5 at det i områder avsatt til landbruks-, natur- og

friluftsområder (LNF-områder) er forbudt å iverksette nye bygge- og anleggstiltak i en sone på 100 meter fra
vassdrag. Bestemmelsene omfatter Tyrifjorden, som er et særskilt vernet vassdrag i Ringerike kommune.

Tiltaket som det søkes om dispensasjon for i denne saken ligger i et LNF-område og i 1-00 meter sonen langs

Tyrifjorden.

Kommunen kan dispensere fra egen kommuneplan i enkeltsaker dersom det er hjemmel for dette i plbl.

kapittel 19.

2.2 Vilkår for dispensasjon er ikke oppfylt jf. plbl. S 19-1 og 5 19-2

Det følger av plan- og bygningsloven I t9-2 at kommunen på nærmere vilkår kan gi dispensasjon fra

bestemmelsene i kommuneplanen. FØlgende vilkår må være innfridd for å gi dispensasjon jf. plbl. 5 19-2

andre ledd:

Kluge Advokatflrma Stavanger
Laberget 24, Hinna Park

Postboks 277

4066 STAVANGER

Tel: 5L 82 29 00

Fax:51 82 29 01

E-post: stavanger@kluge.no

Kluge Advokatfirma Oslo

Bryggegata 6

Postboks 1548, V¡ka

0117 05LO

Tel: 23 1L 00 00

Fax: 23 11 00 01

E-post: oslo@kluge.no

Kluge Advokatfi rma Bergen

Staruhusgaten 2 B

Postboks 394 Sentrum

5805 BERGEN

Tel: 55 21 98 00

Fax: 55 21 98 01

E-post: bergen@kluge.no

Organisas¡onsnummer
913 296 117 MVA

Bank

9685.27.21690 (drift skonto)

9685.27.277 55 ( klientmid ler)

9685.27.54068 (eiendomsmegl¡ng)

SWIFT: HANDNOKK

ww.kluge.no side 1 av s
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1) KDispensosjon kon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i
love ns fo rmå lsbe ste m me lse, bli r vese ntlig tilsid e satt. >

2) <l tillegg må fordelene ved å gi dispensosjon være klart stØrre enn ulempene etter en samlet vurdering.>

Dispensasjon innebærer en fravikelse av regelverket basert på en konkret vurdering i enkeltsaker

2.3 Hensynene bak kommuneplanen og lovens formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt

Ringerikes kommuneplan 5 2.109 S 5 er inntatt i kommuneplanen for å ivareta viktige natur-, kulturmiljø- og

friluftsinteresser langs vassdragene i kommunen - deriblant områdene rundt Tyrifjorden. Formålet med

bestemmelsene er å minimere inngrep i naturen i 100 meter sonen fra vassdrag og innsjøer i kommunen, av

hensyn til landbruk, natur og friluftsinteresser.

Disse bestemmelsene suppleres av plan- og bygningslovens formålsparagral 5 L-1jf. S 1-8.

P¡bl. s 1-1første ledd
<Loven skol fremme bærekroftig utvikling til beste for den enkelte, somfunnet og fromtidige generosjoner.>

Plbl. 5 1-8 første og femte ledd
<l 700-metersbeltet longs sjØen og langs vassdrag skol det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv,
landskap og ondre allmenne interesser.>t

<For områder longs vossdrog som hor betydning for notur-, kulturmiljØ- og friluftsinteresser, skol kommunen i
kommuneplonens areoldel etter I 77-77 nr. 5 vurdere å fostsette grense på inntil 700 meter der bestemte
ong¡tte tiltak mv. ikke skol være tillatt.>

lfØlge lovens forarbeider gir plbl. 5 1-8 kommunene et særskilt ansvar for å ivareta de verdier som knytter seg

til de vassdragsnære områder, jf. Ot.prp. nr.32 (2007-2008) s.L74 og 176:

KFørste ledd synliggjør begrunnelsen for forbudet ved å ongi ot det skol tos særlio hensvn til notur oq kulturmiliø.

viktioe vassdroo.

dispensosionssoker. I områder med sterk konkurronse om strondsonen er det spesielt viktig å unngå bygging, ov
hensyn til allmenne interesser.

[...] Kommunene vil etter bestemmelsen fö en plikt til ö vurdere om det skol fasfsettes en byggegrense i
kommuneplonens arealdel, for på den måten å ivoreto viktige netur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser langs

vossdragene.

Vassdrogene er viktige elementer i norsk natur. Få ondre nasjoner i Europo kon vise til lignende
variasjon i vassdragsnoturen. Somtidig hor vonn og vossdrag til alle tider vært viktig lokoliseringsfoktor for
bosetting og ferdsel, og område for friluftsliv. Store deler ov landets kulturminner og kulturmiljØer finnes derfor i
va ssd rogsn æ re o m rö de r.

mosseuttak, bvoa oq onleoq.p [vår utheving]

Lovens forarbeider viser til veibygging som eksempel på inngrep som kan skade verneverdier i vassdrag jf
over.

Etablering av vei i denne saken vil medføre omfattende og permanente naturinngrep:

Vår ref.: 302256-113U878271Vl\sisa side 2 av 5
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Opparbeiding av veien langs den omsØkte traseen vil innebære sprengning og fjerning av fjellmasser,
planering, drenering osv. Bilder som illustrerer dette er vedlagt brevet som vedlegg2. Et kart over
området er vedlagt som vedlegg 1. Veien markert med svart farge viser den omsøkte veitraseen. På

kartet er det markert hvor bilde nr. 1-10 er tatt langs den planlagte traseen.
Veien vil videre være godt synlig fra land og fra sjøen. Deler av veien ligger svært nær sjøen til Tyrifjorden
(ca. 15-25 meter avhengig av vannstand).
Det nye veistykket som etableres er videre ca.2,5-3 meter bredt og ca. 150 meter langt. lnkludert grpfter
og snuplass vil veien dermed dekke et område på ca. 400 kvadratmeter i strandsonen. I tillegg kommer
eventuell parkering på eiendommene. Tiltaket utgjør dermed et langt større naturinngrep enn ett tilbygg
eller påbygg på en hytteeiendom.
Dispensasjon i denne saken vil også kunne danne presedens, ved at det i tilsvarende dispensasjonssaker

vil bli vist til denne saken. Dispensasjon vil dermed kunne bidra til å undergrave byggeforbudet i

kommuneplanen og dermed vesentlig tilsidesette hensynene denne og plbl. 51-1jf. 5 1-8 skal ivareta.

Nærmere om dette i punkt 3.2.3 under.

På denne bakgrunn fremstår det klart at hensynene bak kommuneplanens 5 2.1 og 5, samt plan- og

bygningsloven 51-8 jf.51-1 blirvesentligtilsidesattved dispensasjon idenne saken. Dette utelukker iseg
selv dispensasjon fra gjeldende kommuneplan jf. plbl. S 19-2 andre ledd første setning.

2.4 Fordelene med dispensasjon må være klart stØrre enn ulempene

Videre er det et vilkår for dispensasjon at "fordelene ved å gi dispensosjon [må] være klort større enn

ulempene etter en somlet vurdering" jf. plbl. S 19-2 andre ledd setning. Vilkårets ordlyd tilsier at det skal være

kva I ifise rt sa n nsyn I ighetsove rve kt ti I forde I for vedta ket.

Denne begrensningen gjør seg særlig gjeldende ved dispensasjon knyttet til særskilte verneområder hvor det
skaltas <særlig hensyn til notur- og kulturmiljg, friluftsliv,londskap og ondre allmenne interesser>> jf. plbl. $ 1-

8.

I denne saken er fordelene ved å gi dispensasjon at tre tiltakshavere får etablert vei frem til sine

fritidseiendommer (gnr/bnr 255/25, 4t og 47 (255/63 har allerede vei til eiendommen). Veien tjener ikke

andre allmenne interesser.

Veietableringen har im id lertid flere ulemper:

Hensyn til vern av natur i 100 meter beltet /LNF-området:
Opparbeiding av denne veitraseen vil medføre større terrenginngrep, sprengning og fjerning av vesentlig
fjellmasser, fjerning av trær, etablering av grøfter og drenering. Deler av veien vil videre ligge nært
fjorden (inntil ca. 15-25 meter avhengig av vannstand). Veien vil dermed også være godt synlig i

terrenget fra land og fra Tyrifjorden. Terrenginngrepene er permanente. Den omsøkte nye veitraseen vil
dekke et område på ca. 400 kvadratmeter i strandsonen.

Terrenginngrepene vil videre kunne påvirke dreneringsforhold og biomangfoldet i området. Tyrifjorden
har en rekke naturreservater opprettet på grunn av verdifullt bio- og geomangfold. Selv om dette
hytteområdet per i dag ikke er del av naturreservatene, taler dette likevel for å begrense alle tiltak også i

tilgrensende områder. Dette ser ikke ut til å være nærmere utredet i forbindelse med vedtaket.

Sakens betydning utover denne saken og presedensvirkninger:

Dispensasjon i dette tilfellet innebærer å fravike bygge- og anleggsforbudet i området.
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Dispensasjon vil kunne danne presedens for opparbeidelse av vei i tilsvarende saker i området, basert på

det forvaltningsrettslige likebehandlingsprinsippet. Derfor har denne saken også prinsipiell betydning,
noe også Rådmannen tar opp i sitt saksfremlegg (arkiv nr. 17 /173-31:

<Rådmannen vurderer at saken vil berøre spørsmål ov prinsipiell betydning, soken vil danne grunnlag for
fremtidig tolkning ov om det kan gis dispensosjon fra kommuneplonen I 2.1 og 5 for opporbeidelse av vei

Soken vil donne presedens ved ot det i tilsvorende saker vil kunne bli vist til denne saken ut fra
I i ke be ha nd I i n gs pri nsi p pet. >

På tross av uttalelsen over kan vi ikke se at dette er nærmere vurdert. Tvert imot er det i saksfremlegget

under rådmannens vurdering fremhevet at <Rådmonnen kon videre ikke se at det er noen særlige

ulemper ved å innvilge dispensosjon.> (side 4).

Bruk av dispensasjonsadgangen i denne saken kan dermed medføre Økt tiltaksaktivitet i 100

metersbeltet / LNF-området. Dette vil igjen kunne undergrave byggeforbudet i kommuneplanen og de

lovbestemte hensynene i plbl. 5 1-L og 1-8.

lfølge Norges vassdrags- og energidirektorat sine nettsider (nve.no) er det mer enn 1700 hytter i

området rundt Tyrifjorden. Dette er med andre ord et område, som på tross av LNF-vern og

naturreservat, er sterkt utbygget. En større del av disse fritidseiendommene har tilkomst til
eiendommene via gangsti el. i likhet med eiendommene 255/25,4t,47 og 63. Videre vil en rekke av

disse eiendommene kunne få kjørevei helt til eiendommen, ved etablering av kortere veistrekninger fra
vei/hovedvei. Det vil dermed kunne være svært mange fritidseiendommer som er i tilsvarende
situasjon/verneområde, som vil kunne påberope likebehandlingsprinsippet.

Hensynet til andre eiendommer i hyttefeltet:
Eiendommene som ligger til den omsøkte veitraseen vil bli svært berørt av tiltaket. Bygningsmassen på

eiendommene ligger tett opp mot veitraseen. Flere av bygningene og terrassene er bygget på påler som

det er fare for at ikke tåler de planlagte terrenginngrepene. Arbeidet med veien vil også medføre flytting
av gjerder, terrasser, plattinger på de tilgrensende eiendommene i byggetiden. Etter veien er etablert vil
tiltaket medføre at naboene vil oppleve mer biltrafikk tett opp mot eiendommene. Det vises til bildene i

vedlegg 3 og vedlegg 2 til klagen.

Videre er ikke det aktuelle tiltaket nØdvendig for bruk av fritidseiendommene. Området er allerede

tilgjengelig for eierne gjennom trillevei, gangstier og sjøveien. Gangavstanden fra parkeringsplass til
tiltakshavernes eiendommer er per i dag på mellom 0-1-90 meter (255163 parkerer allerede på egen eiendom,
255/25 ca. 35-40 m,255/4L ca. 190 m,255/47 ca. L50 m).

Fordelene ved tiltaket er klart mindre enn ulempene. Vilkårene for å gi dispensasjon er dermed ikke innfridd
jf. plbl. 5 19-2 andre ledd.

Kommunens vedtak om innvilgelse av dispensasjon er etter dette lovstridig og ugyldig, jfr. plbl. S 19-2.

3 SAKSBEHANDLINGSFEIL

lalle tilfeller uTgjØr det en saksbehandlingsfeilat man ikke harvurdert konkret hva som kan bli
presedensvirkningen av at det innvilges vei i dette området. Forholdet skulle vært nærmere vurdert i og med
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at området er så tett bebygget og mange av fritidseiendommene ikke har adkomst på annen måte enn ved
gangsti eller båt.

Basert på det som fremkommer av saksfremlegget ser det heller ikke ut til å være nærmere vurdert hvilken
påvirkning den omsøkte veien vil ha på natur, biomangfold og drenering iområdet. Det anføres at dette
skulle vært gjort for å sikre at kommunen hadde tilstrekkelig informasjon om tiltakets påvirkning på

verneområdet før vedtak ble truffet jf. forvaltningsloven 5 17 og generelle forvaltningsrettslige prinsipper.
Dette særlig med tanke på at det i L00 meter sonen ved vassdrag skal tas særlig hensyn til naturmiljp,
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser jf. plbl. 5 1-8.

4 OPPSETTENDE V|RKNtNG / UTSATT TVERKSETTELSE

Det bes om at klagen gis oppsettende virkning jf. forvaltningsloven 5 42. Oppstart/gjennomføring av tiltaket
vil medføre ínngrep og skade som neppe lar seg reversere fullt ut.
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3056-8  Arkiv: GNR 244/20  

 

Sak: 66/17 

 

Saksprotokoll - Deling og sammenføying av eiendom Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse p.v.a. Ap, H og V: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Avstemming: 

Stein-Roar Eriksens (Ap) utsettelsesforslag p.v.a. Ap, H og V ble enstemmig vedtatt. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3056-6   Arkiv: GNR 244/20  

 

 

Deling av eiendom Gnr/bnr 244/20 for sammenføying med gnr/bnr 244/15 - 

Støaveien 153 
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og deling av 

eiendom gnr/bnr 244/20 og sammenføying med eiendom gnr/bnr 244/15, til merknad fra nabo, 

til foreløpig svar datert 21.07.17, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra kjøper 25.08.17, 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

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

tilsidesettes i vesentlig grad ved å gi dispensasjon og at fordelene er klart større enn 

ulempene. 

 

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

§ 2.1 og § 5. 

  

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen.  

4. Se orientering om klageadgang.  

 

 

 

Utskrift sendes 

Bodil Tangen, Støaveien 153, 3533 Tyristrand 

Floritz Martin Gundersen, Støaveien 111, 3533 Tyristrand 

Torbjørn Paulsen, Bregneveien 11, 0875 Oslo 

Morten Paulsen, Fredtunveien 45, 1386 Akser 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for fradeling av en teig (areal ca 3 000 m2) av eiendom gnr/bnr 

244/20. Teigen søkes sammenføyed med eiendom gnr/bnr 244/15. Det er ingen reguleringsplan 

på stedet, og det aktuelle arealet er i kommuneplanen et landbruk-, natur- og friluftsområde 

(LNF-område). Det ligger i 100 m beltet langs vann og vassdrag. Teigen som søkes fradelt 

fungerer som badeplass for lokalbefolkningen og hytteeiere. 



- 

 

Rådmannen anbefaler på tross av nabomerknader at dispensasjonssøknaden godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok 19.07.17 søknad om deling av eiendom og søknad om 

dispensasjon. Det søkes om fradeling av en teig med areal ca 3 000 m2, fra eiendom gnr/bnr 

244/20 og om sammenføying med eiendom gnr/bnr 244/15. Eiendom gnr/bnr 244/20 består av 

4 teiger hvor av en er bebygd med bolig og uthus. Det antas at eiendommen tidligere var en 

landbrukseiendom. Eiendom gnr/bnr 244/15 er ikke bebygd per nå, men 10.01.13 ble det 

godkjent dispensasjon for riving av gammel bolig og oppføring av ny i arkivsak 13/74. I sak 

15/4407 ble det godkjent riving av gammel bolig, og ferdigattest for rivearbeidene er gitt 

05.04.17. Det er ikke behandlet annet enn dispensasjon for oppføring av ny bolig, og i og med 

at det er gått mer enn 3 år siden 10.01.13, må det søkes om dispensasjon for ny bolig på nytt. 

 

Teigen som søkes fradelt fungerer som badeplass for lokalbefolkningen og hytteeiere.  

 

Beskrivelse av saken 

Tiltaket innebærer deling av eiendom gnr/bnr 244/20 og sammenføying med eiendom gnr/bnr 

244/15. Eiendommene omfattes av kommuneplanen, og er definert som et LNF-område. 

Teigen som er søkt fradelt ligger i 100 m beltet langs Tyrifjorden. Oppføring av ny bolig- eller 

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

fradeling til slikt formål, jfr. kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. Tiltakshaver, Bodil Tangen, har 

overlatt til kjøper av teigen, Floritz Martin Gundersen, å begrunne søknaden. Kjøper begrunner 

søknaden i mottatt tilleggsinformasjon 25.08.17, med at bruken av arealet ikke vil endres når 

teigen skifter eier. Kjøper forklarer at han ønsker å vedlikeholde adkomsten til stranden og 

hindre gjengroing.  

 

Det er i forbindelse med søknaden registrert en nabomerknad fra hjemmelshavere Torbjørn 

Paulsen og Morten Paulsen til eiendommene gnr/bnr 244/72 og 244/280. Naboene motsetter 

seg fradelingen og ønsker at teigen reguleres til friområde slik at fremtidige generasjoner sikres 

tilgang til badeplassen. Først kom det merknad om at en forutsetning måtte være at ikke hele 

arealet skulle tilfalle gnr/bnr 244/15, men at ei 6 m bred stripe skulle utvide gnr/bnr 244/80. 

Kjøper kommenterer nabomerknaden med at bruken av området ikke vil endres ved at teigen 

sammenføyes med hans eiendom. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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

Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av 

slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål, jfr. kommuneplanen § 2.1 og § 5. Det er i denne 

saken tale om fradeling og sammenføying av eiendommer som er boligeiendommer. Det er 

søket om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

 

Juridiske forhold  

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

andre ledd angir vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket. For å gi dispensasjon kreves 

det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre 



- 

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

vurdering». 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken, men rådmannen har 

under innledning/bakgrunn vist til vedtak for gnr/bnr 244/15 vedrørende bolig. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknad om dispensasjon for deling og sammenføying av eiendom 

gnr/bnr 244/20 vil ha noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det tas 

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

selvkostprinsippet).   

 
Behov for informasjon og høringer 

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

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

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

Landbrukskontoret er kontaktet og ser det heller ikke som nødvendig med behandling etter 

jordloven.  

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og deling av 

eiendom gnr/bnr 244/20 som tilleggsareal til eiendom gnr/bnr 244/15, til merknad fra nabo, til 

foreløpig svar datert 21.07.17, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra kjøper 25.08.17, og 

til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Saken utsettes til befaring.  

  

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan berøre spørsmål av prinsipiell betydning, og muligens vil 

kunne danne grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra 

kommuneplanen § 2.1 og § 5 for fradeling og sammenføying.  

 

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

ut fra likebehandlingsprinsippet, men byggeforbudet gjelder uavhengig av hvem som eier 

arealet.. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanen § 2.1 og § 5 for deling av eiendom gnr/bnr 

244/20 og sammenføying med gnr/bnr 244/15.  

Området er avsatt til LNF-formål (landbruk, natur og friluft). I denne saken er det et spørsmål 

om det i det hele tatt trengs dispensasjon siden arealet bare skal overføres fra en eiendom til en 

annen. Rådmannen finner det relevant at det er søkt om dispensasjon fordi gnr/bnr 244/15 fra 

før er rikelig stor nok som bolig eiendom med sine ca 2205 m2, og teigen på 3000 m2 ligger på 

andre siden av jernbanen og ikke er et areal som det er opplyst at tidligere har hatt noen 

tilknytning til bruken av gnr/bnr 244/15 som boligeiendom. Rådmannen tenker også på at 

gnr/bnr 244/20 tross alt antas å ha en størrelse på ca 8000 m2 og forutsettes å være resterende 

del av et småbruk som det i oppmålingsarkivet finnes flere fradelingssaker for, inkludert en sak 

fra 1966/67 da det ble angitt å vøre 5 dekar innmark på eiendommen.  



- 

 

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

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

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

dispensasjon være klart større enn ulempene.  

 

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

rette for friluftsinteresser. Naboene er bekymret for at bruken av eiendommen vil endres. 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil ha noen særlige negative konsekvenser for 

friluftsinteresser fordi bruken eller reguleringen av eiendommen ikke vurderes å ville endres 

ved at den sammenføyes med en annen eiendom. Det er uansett byggeforbud. 

 

Adkomsten til stranden er en jernbaneovergang som er uten bom eller lys. Rådmannen har ikke 

utredet forslaget fra naboene om å regulere teigen til friområde, men har forstått det slik at det 

er lite trolig at Jernbaneverket/Bane Nord vil gå med på at området reguleres til friområde, og 

den økte trafikken det medfører, før det er anlagt en kostbar jernbaneundergang. Areal- og 

byplankontoret opplyser at det på nåværende tidspunkt ikke er planlagt jernbaneundergang 

eller regulering i området. 

 

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

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

 

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

dispensasjon i denne saken er at teigen sammenføyes med en eiendom som ligger nærmere og 

som, slik eiendomsgrensene er i dag, det er mer naturlig at den hører til. Rådmannen viser og 

til at kjøper vil vedlikeholde adkomsten for stranden og hindre gjengroing.  

 

Dersom en godkjenning i denne saken skulle føre til presedens, kan ikke rådmannen se at det 

skulle bli en uheldig presedens. Skulle det mot formodning komme en sammenlignbar sak som 

rådmannen skulle vurdere som uheldig, vil det være relevant å legge fram saken til politisk 

behandling med tanke på å vurdere å endre praksis.  

  

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

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

bygningsloven § 19-2. 

 

Vedlegg 

Tilleggsopplysninger (fra kjøper) 

Situasjonsplan 

Brev – svar på nabomerknad (fra kjøper) 

Tilleggsmerknad 

Nabomerknad 

Deling av eiendom 

Søknad om dispensasjon 

Nabovarsel 

Kart eiendom gnr/bnr 244/20 

Kart eiendom gnr/bnr 244/15 

Kart eiendom gnr/bnr 244/280 og 244/72 



- 

Flyfoto Tyristrand 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I
Floritz Mañin Gundersen
Støaveien 111
3533 TYRISTRAND
97593772

Dokid:
17069392
(1713056-5)
Tilleggsopplysninger

Vedrørende søknad om deling av e¡endom Gnr/bn¡ 24É,120 - Støaveien 153
Saksnr 1713056-2, Løpenr 25006117, Arkivkode 24412O

Jeg viser til brev fra Arne Hellum 21n2U7, og vil komme med utfyllende informasjon til
søknaden om fradeling av eíendom 244/20, samt klargjøre enkelte punkter.

Tomten som ønskes fradelt vil være en tilleggstomt til 244/15, eid av meg, Fforitz Martin
Gundersen. Og jeg ser at det ikke vil være mulig med to eíere på en tilleggstomt, og det
blir derfor jeg som står som søker av denne fradelingen av 244/20. Annelise Jackbo går ut
av denne prosessen, og vil dermed signere dette brevet. Søknaden er sendt ínn av Bodíl
Ebba Tangen som er den nåværende eier av denne eiendommen, og hun vil selvfølgelig
også være enig i denne uttalelsen jeg nå skriver. Men siden dette i stor grad gjelder den
fremtidige bruken av eiendommen ser jeg det som naturlig at det er jeg som skríver dette
brevet. Men brevet vil være lest og undertegnet av Tangen.

Strandeiendommen har i líkhet med flere strandeiendommer langs Tyrifjorden i dette
området fungerl som badeplasser for lokalbefolkningen og for hytte eiere. Dette ønsker vi
skal fortsette.
244/20 har i de senere årene grodd veldig til, og det er blitt mindre strand, og den er blitt
mindre trivelig.Vi ønsker â gjøre noe med dette, og bedre adkomsten til stranden, da
adkomsten er veldig sølete og dårlig. Om det blir mulig å komme ned med barnevogn kan
jeg ikke love. Men jeg håper det.
Nå som fristen for nabovarsling har gått ut kan jeg vi slå fast at det kun er Torbjørn og via
ham Morten Paulsen som har innsigelser. Viser til brav av 24/7 og25/7-2017 fraTorb¡ørn
Paulsen. Det ble sendt et brev til ham 28n- 2017 hvor han fikk tilbud om et stykke av
244/20, í håp om at han ville synes at det var en god løsning, samt at han ble forsíkret om
at vi ikke har tenkt å endre bruken av strandeiendommen. Vi har íkke mottatt noe svar fra
ham. Derfor tok vi kontakt med ham på telefon. Han fastholdt brev av 25/7-2017 hvor han
ønsker at dette skal reguleres til friområde.

Når det gjelder det å omgjøre tomta til friområde så er jo dette noe ví ikke kan ta stilling til.
Men slik jeg ser det så vil ikke bruken av eiendommen endre seg noe ved omgjøring til
friområde. Men kommunen vil få ansvaret for at det blir lagt til rette for dette. Med
rydding, utbedring av adkomst, og ansvar for søppel etc. I tillegg bør vel et friområde ha
tilgang til parkeringsplasse6 noe det finns lite av i nærheten.
Tilgangen til strandområdet er en overgang uten lys eller bom Det har tídligere vært
bevilget penger til utredning av en kulvert under jernbanen for tilgang til hyttene i området.
Jernbaneverket kom den gang til at det ble for dyrt å anlegge dette. Og i utgangspunktet
ønsker Jernbaneverket minst mulig trafikk over usikrede overganger. Så om de vil
godkjenne at dette blir lagt ut til friområde er tvilsomt.



Vi håper på snarlig saksbehandling

Med vennlig hilsen

Floritz nGu

An Jackbo

Vedlegg:
Kartutsnitt
Brev til Torbjørn Paulsen 28n-2017

Bodil Ebba Tangen
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Floritz Gundersen
Annelise Jackbo
Støaveien 111

3533 TYRISTRAND 28n-2017

Dokid:
1 7069394
(1713056_5)

Brev

Vi viser til brev av 24-25/-2017, merknad og tilleggsmerknad om ovedøring av
eiendom 244/20 til Floritz Gundersen.

Vi har stor forståelse for deres engstelse for at Heggenvika ikke skal forbli en strand for
de lokale. Vi har i et møte med kommunen igjen bekreftet at vi ønsker også at dette skal
være et sted hvor de som ønsker kan bade og kose seg. Det har også vært en del av
søknaden vår til kommunen. Stranden har de siste årene grodd veldig igjen. Dette har vi
syntes var veldig leit, og ønsker å begynne å rydde og gjøre stranda mer tilgjengelig når vi
overtar denne.
Ví har snakket med flere naboer og de er positive til dette. Vi håper at dere også kan bli
det når vi nå sier at JA, Heggenvika skal fortsatt værê badestrand for de som vil bade der.
Slik vi som bor her har flere strender bortover som er der til fri benyttelse, som jo også
friluftsloven krever. lngen stengsler ned til vannet i en grense på hundre meter.

Vi ser at uthuset deres er satt opp veldig nærme grensen og kan skjønne at dere ønsker
litt mer rom rundt det. Nå er det jo ikke akkurat der folk slår seg ned for å bade, men vi
ser at dere har en liten plass der med bord og stol som kan være hyggelig å få ha litt
usjenert. Vi ønsker likevel at ikke for mye av den lokale stranda skal forsvinne, så vi har
tenkt oss en linje fra stien og rett ned til vannet. Fra det søryestre øverste punktet på
tomten deres, og ned til det sørvestre nederste punktet på tomta deres. Dere ser på
kartet hva vi mener. På den måten får dere mere plass rundt uthuset, og stranda forblir
som den er. Samtidig som det ikke trengs endringer i veiretten ned på stranda. For det er
det mange som har tinglyst veirett lt 244/20.

Det er litt synd at dere ikke tok kontakt med oss slik som Erik Tangen bad deg om før du
sendte dette brevet til kommunen. I følge kommunen kan behandlingen av dine innkomne
forslag ta opptil to år å behandle. Det vil måtte opp i formannskapet, det vil bli en politisk
sak, og vil høyst sannsynlig ende opp hos Fylkesmannen. Og vi vet jo hvordan den møllen
arbeider..
At det kan bli regulert til friområde er lite sannsynlig, Det vil nok jernbaneverket sette seg i

mot fordi de da må sikre jernbaneovergangen, eller lage en kulvert under, og dette er
kostnader de før har satt seg i mot.

Slik vi fikk referert samtalen din med Bodil Tangen (som eier denne tomta) ba hun deg
snakke med sin mann Erik Tangen. Du gjorde det og han sa til deg at dersom Floritz
Gundersen víl gå med på å selge deg litt av eiendommen så kan jo ikke vi ha noe i mot
det. Men du må først og fremst kontakte Floritz. Erik Tangen refererte også til oss at du da
snakket om tre meter, og ikke seks som du skrev at de begge støtter fullt ut. De kjenner
seg nok ikke helt igjen iden beskrivelsen.



Men som sagt vi skjønner godt at dere vil ha litt mer armslag. så Hvis dere ønsker å kjøpe
det stykket vi foreslår så ordner vi det. Dere må selvfølgelig bekoste utgifter til oppmåling
og tinglysning.
Men for at dette skal gå i orden så må du/dere skrive til kommunen og trekke forlagene
deres tilbake. For hvis dette nå skal blir en sak med så lang behandlingstid så blir det jo
ikke slik at dere får kjøpt denne delen av tomta. For da vet vijo ikke hvordan noen ting
går. Vi har skrevet kjøpekontrakt på tomta med Bodil Tangen. Så sånn sett er alt greit. Og
det skulle være mer eller mindre en formalitet å få ordnet disse tingene hvis det da ikke
må opp i formannskapet osv.

Så vil vi igjen understreke at det i søknaden vår til kommunen står at Heggenvika skal
forbli et badeområde for den lokale befolkningen.

Vi håper at dette er en god løsning for dere på denne saken, og imøteser et snarlig svar.

Med vennlig hilsen

Floritz Gundersen
Annelíse Jackbo

Kopi til BodilTangen Støaveien 153,3533 TYRISTRAND
Morten Paulsen, Fredtunveien 42, 1386 ASKER



f orbjgrn Paulsen

Bregneveien LL,

0875 Oslo

Floritz Gundersen
Støaveien L1 L,

3533 Tyristrand

Dokid:
1 7062531
(1 7t3056-4)
Tilleggsmerknad

TITLEGGSMERKNAD TIt SøKNAD OM OVERFøRI NG AV EIENDoM 244I2ITI L FLoRITZ GUNDERSEN

Henviser til brev datert 24.7.I7.
Etter ä ha tenkt nøyere gjennom saken så har jeg kommet til at det beste for Tyristrands befolkning
er om eiend om 244/20 blir reeulert til friområde. Dette vil sikre kommende generasjoner at de får
tilgang til <Stranda) og en allmenn badeplass.

Kopí: Ringerike kommune, Byggesaksavdelingen, pb 123 sentrum, 3502 HØnefoss
Bodil Ebba Tangen, Støaveien j.53, 3533 Tyristrand.
Morten Paulsen, Fredtunveien 42, L3g6 Asker.

Oslo 25.7.I7

Paulsen

Eier av 244/72 og244/280

?t
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Torbjørn Paulsen

Bregneveien LL,

0875 Oslo

Floritz Gundersen

StØaveien Ll.L,

3533 Tyristrand

MERKNAD TIt SøKNAD OM OVERFøRING AV EIENDOM 244120 TIL FLORITZ GUNDERSEN

<Stranda> (Gr.lBr. nr 244l2Ol er et begrep i lokalmiljøet på Tyristrand. Den har så langt tilbake jeg

kan huske vært brukt av lokalbefolkningen til strandliv og fritidsaktiviteter. Ved evt. overtagelse av

eiendommen fra Bodil Ebba Tangen til Floritz Gundersen er det viktig at <Stranda> fortsatt kan

benyttes av lokalbefolkningen. Jeg anbefaler derfor at det tinglyses en anmerking om at <Stranda>

fortsatt må være til bruk for allmenheten som badeplass.

Videre ser vi av tomtegrensen for eiendom 244/72 og244128O, at våre hus ligger veldig nær grensen

til eiendom 244/20. Vi vil derfor være takknemlig for at vår eiend om (244/72 oC244/280) i retning
<Stranda> (244/2Ol får overta ca 6 m av eiendom 244/20 for å få en rimelig avstand til
naboeiendommen. Som eiere av 244/72 og244/28O er Morten Paulsen og undertegnede enige i

dette.

Undertegnede har vært i kontakt med selger Tangen på telefon den 23.7.17. De støtter fullt ut at en

del av tomten overføres til eiendom 244/20.

Kopi: Ringerike kommune, Byggesaksavdelingen, pb 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

Bodil Ebba Tangen, Støaveien L53, 3533 Tyristrand.
Morten Paulsen, Fredtunveien 42,1386 Asker.

Oslo24.7.t7

jØrn Paulsen

Dokid:
1 7061 998
(1713056-3)
Nabomerknad0?¿
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rsell skal benyttes l¡li adresse på ev. kjøper/fester:Navn

vodlegg

Ü Gjenparl sv nabovareol (blankett NBR 51g5)

f] tngen merknaderlprotester tr Marknador/protost msd kommentar

E Søknad om dispenasJon (Jfi. ptan- og bygningstovene g t9)

n Andre vedtegg

tr Situaejonskart
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For dclingssakcr gjør vl oppmerksom på at det i de fleste saker beregnes gebyr for behanrtltng
av båda landbrukskontoret (iordloven), byggesakskontoret (plan- og bygningsloven) og
oppmålingskontoret (matrikkelloven).

BoBøk8 sdrc3sBâ lolofon
inn9ûng t1

Endret 25.04.'16 Miüø- og areatforvaltningen



NaYn Mobllt¡lefon

SøKN AD OM DI SPE N SASJON

Gnr. Bnr.

¿\ Ào 31 33 -l Y % tp_

Det sØkes med dette om dispensasjon fra:

"Kqtrnq{tgpl1rle$þ-$lqqmetser

Plan- og

Teknisk forskrift

Annet:

Dokid:
17061446
(17t3056-1)
Søknad om dispensasjon

Det søkes om dispensasjonen fra fplgende bestemmelse/forskrift, for å bygge:

$ 2 , I ?"fl 5

Begrunnelse for å søke dispensasjon er (angi evt. fordeler/ulemper dispensasjonen medfører):

hN W (ú)ùowdNl-'rl*

1

ìsì , ßoo/, / €Å.&o\Ø T, ̂ k-

Gjenprrl av nabovarsel X Andre vedlegg/spknad

HlElater\PlanBygg\Byggesak\Skjema\DlS PE NSASJON.doc
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NÅR n¡Å n¡nru sØKE DI SpE N SASJoN oc H VoRD AN?

Når et bygg"- eller anleggstiltak ikke er i samsvar med reguleringsbestemmelser,

bebyggelsesplan, kommuneplanens bestemmelser eller lover, vedtekter eller forskrifter, er det

behov for å sØke om dispensasjon (tillatelse til å bygge noe som i utgangspunktet ikke er tillatt).

De forskjellige områdene i kommunen har ofte forskjellige bestemmelser, så man må finne ut hva

bestemmelsene er for den eiendommen man skal bygge pä, og om det er nØdvendig å spke om

dispensasjon. Kommunen gir informasjon om hvilke bestemmelser som kommunen har i de

enkelte områder, Dette kan for eksempel være kommuneplanens bestemmelser,

reguleringsbestemmeler, bebyggelsesplan eller parkeringsforskift,

Lover og forskrifter som Plan- og bygningslov, tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven,

veiledning til Plan- og bygningslov, veglov og annet lovvek, finnes på:

w_ww.lovdata.no (gieldende lover)
www.be.no (byggeregler)

Dispensasjonssøknaden kan legges ved byggesaken til kommunen, eller dispensasjonssøknaden

kan leveres alene, og bli behandlet før byggesaken blir innsendt (Husk at nabova$ling må utfpres,

og at det må fremgå av varselet at det søkes om dispensasjon).

Kommuncn har ikke anledning til å gi dispensasjon (behandle en dispensasjon/gi tillatelse)

dersom det ikke foreligger reell (skriftlig) søknad om dette. Dispettsasjott etter Plan- og

byßningsloven$$ l9-l -19-4,kangisdersomfordeleneerklartstøneennulempeneogi
kommunens saksbehandling legges det særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse,

miljø, sikkerhet og tilgiengelighet.

Hvordan skal dispcnsasj onssgknaden utforme s ?

- Et brev der man selv (eller ansvarlig søker i søknadssaker) skriver hvilken
lov/forskrift/bestemmelse det sØkes om dispensasjon fra. (Se forslag til oppsett på

baksiden, som kan nyttes i stedet for brev).
- Beskriver hva som skal gjøres som bryter med

bestemmelsene/lovene/vedtektene/forskriftene.
- I søknaden må fordelene ved dispensasjon være klart størro enn ulempene etter en samlet

vurdering.
- Opplyser hvilken eiendom det gjelder.
- Tiltakshaver eller ansvarlig sØker underskriver.
- lægger vcd bckrcftclsc på at naboer er varslet (for eksempel "Gjenpart av nabovarsel"

blankett).

Nabovørslíng og sþknad am díspensasion

Når man må søke orn dispensasjon, så MA det fremgå av nabovarselet også. Det kan skrives på

skjemaet "Nabovarsel" i rubrikken "Beskriv nærmere hva nabovarselet gjelder" at man sØker om

dispensasjon og hvilke bestemmelser/lover/vedtekter/forskifter det gjelder. Eller man kan rnerke

av for at det ligger ved en kopi av breveldispensasjonssØknaden (sammen med kopi av tegninger

og kart som også skal følge nabovarselet).

Tidsfríst for l<nmntunen tíI å bchandle søken
For dispensasjonssaker som gjelder bestemmelser i arealplaner gjelder ikke fristene. For andre

dispensasjoner i byggesaker gjelder l2 ukers frist for kommunen.

Gebyr for behandlìng
Ifplge kommunens betalingsregulativ tas det gebyr for hver dispensasjon som skal behandles.

9
Søknad sendes:
Ringerike kommune, Miljø- og arêalforvaltningen,
Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

H lEtaler\Plan Bygg\Byggesak\Skjema\DlS PENSASJON.doc
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s*Ë58
Kvittering for nabovaisêl sendes kommunen seÍìmen med søkr

Følgende naboer hâr monafl ellar fån rek. send¡ng av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Gnr.

L. . r. r Lù
ì Bn¡. I Festênr. I5ãitlonw. Bygningsnr. Bollgnr.

Elendom/
byggostod

Adressé

Stoøttào^
Poststod

Eiar/fester av

Dato sendt e-postSeksionsnr.

Adresse
Kvitter¡ng vedlegges

Poststed€ts reg.nr

mottatt varssl

for Sign.

til tiltaket

Dato

Eier/fester av
Fest€nr,

Y 3 navn

n
sendt e.post

\/e; E^/
Adresse

ln Kv¡tteÍing vedloggss

' YAiçteÅ,o> l)
feg.nr.

mottatt vaßsl

kvltlerhg

lil tiltaket

Dato

r/1

av

€
sendt e-post

Kvitter¡ng vedlegges

reg.nt

mottatt til tlltaket

Eiar/f¡stor av

¿ O
navn

D¿5 Ð-
Dâto sendt

. 43odr
Kvlttering

reg.nr.

mottalt var6el

kvitlsrlng

til tiltaket 4/r -/t
Eior/laslar av

navnGnr. Feslenr. sEndt e.poËt

404<A 1 )- 4 30 Kvittering vedlegges

lrNb n'-. S*rqu
rog.nr,

Dalo

varsel I Y +r)
til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

l

Samlet antall sendinger: _ Slgn.

Blånk6tt 5156 Bokmål @ Utgítt av D¡réktorâtÊt fof byggkval¡t€t 01.07.2015 Side I av'l
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4027-2   Arkiv: GNR 271/221, 

271/326  

 

 

Hensmoen - Rammetillatelse og dispensasjon Gnr/bnr 271/221, 271/326 - 

Hensmoveien 28 og Verkstedveien 44 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse og søknad 

om dispensasjon fra reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr. 1 for bruksendring av industribygg til 

byggvareforretning for Byggmakker Hønefoss og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak utnyttingsgrad i reguleringsplan 150-05 § 2.0 

nr. 2, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart 

større enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det 

dispensasjon fra maksimal tillatt utnyttingsgrad i reguleringsplan 150-05 § 2.0 nr.2. 

2. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak formålene i reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr. 

1, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart større 

enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra 

formålene i reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr.1. 

3. Søknad om rammetillatelse for bruksendring av industribygg til byggevareforretning på 

eiendommen gnr/bnr 271/221 og oppføring av lager på eiendommen gnr/bnr 271/326, 

godkjennes i prinsippet etter plan- og bygningsloven § 21-4 jf. §20-2. 

4. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

5. Se orientering om klageadgang. 

                         

 

  

 

Utskrift sendes:  

Tømrermester Kolbjørn Haugland AS, Åsbygda, 3520 JEVNAKER 

Proffsenteret AS, Postboks 13, 3502 HØNEFOSS 

 

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra utnyttingsgrad i reguleringsplan 150-05 § 2.0 

nr. 2. Det anbefales videre at det gis dispensasjon fra formålene i reguleringsplan 150-05 § 2.2 

nr. 1 for bruksendring av industribygg til byggvareforretning på eiendommen gnr/bnr 271/221. 



- 

Samlet anbefales godkjenning av rammesøknad for bruksendring av industribygg på 

eiendommen gnr/bnr 271/221 og oppføring av lager på eiendommen gnr/bnr 271/326 for 

etablering av ny byggvareforretning og lager for Byggmakker Hønefoss.  

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 06.10.2016 søknad om rammetillatelse og dispensasjon for 

bruksendring av industribygg på eiendommen gnr/bnr 271/221 til ny byggvareforretning, samt 

etablering av lager på eiendommen gnr/bnr 271/326 fra ansvarlig søker, Tømrermester 

Kolbjørn Haugland på vegne av Byggmakker Hønefoss. Det vises til vedlagt søknad om tiltak -

rammetillatelse - redegjørelse til rammesøknad, som inneholder søknad om dispensasjon. Det 

er søkt dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelse § 2.0 nr. 2 om utnyttingsgrad og 

dispensasjon fra formål i reguleringsplanbestemmelse § 2.2 nr. 1. Søknad om bruksendring og 

dispensasjoner, er nabovarslet. Søknaden er innsendt før fristen for nabovarsling er gått ut, 

ansvarlig søker opplyste på telefon 23.10.2017 at det ikke er kommet inn merknader. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 150-05. Reguleringsplanen ble første gang vedtatt 

24.03.1984 og det er senere foretatt endringer, senere mindre endring med kun endring av 

bestemmelser 19.12.2013.  

 

Felles bestemmelser for bebyggelse og anlegg angir i § 2.0. nr. 2 at utnyttelsesgraden ikke skal 

overstige 0,3. 

 

Reguleringsformålet følger av reguleringplankart hvor aktuell eiendom er innenfor område 

avsatt til industri. I reguleringsplanbestemmelsene § 2.2. nr. 1 angis formålet hvor 

eiendommene innenfor indstriområdet kan "nyttes til industri- og lagerformål. Rådmannen kan 

tillate forretningsvirksomhet som har tilknytning til den enkelte bedrift i området".  

 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til erverv. Området grenser til tilstøtende 

reguleringsplan nr. 53, vedtatt 26.10.1970. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt dispensasjon fra utnyttingsgrad og søkt dispensasjon for bruksendring av 

industribygg i Hensmoveien 28 til ny byggvareforretning. Etter plan- og bygningsloven § 19-1 

krever dispensasjon grunngitt søknad og nabovarsling. Det er ingen formkrav til hvordan 

dispensasjonssøknaden utformes og ingen spesifikke krav til innholdet i begrunnelsen for 

søknad om dispensasjon. Plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for 

dispensasjonsvedtaket. Vurderingskriteriene for å gi dispensasjon fremgår av andre ledd hvor 

det kreves at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra "ikke blir vesentlig tilsidesatt" 

og hvor "fordelene ved å gi dispensasjon [må] være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering". Vilkårene er kumulative og begge vilkår må derfor være oppfyt for at dispensasjon 

kan gis. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere vedtak eller behandlinger i denne saken. Det foreligger flere 

tidligere byggesaker på eiendommen hvor det senest i sak 16/5445, mottatt 17.10.2016, ble 

søkt om bruksendring for innregning av vaktmesterleilighet i 1. etasje. Det ble i saken sendt 

foreløpig svar, det er ikke mottatt noen tilbakemeldig og derfor ikke fattet vedtak i saken. 

 



- 

Rådmannen finner grunn til å nevne at XL-bygg, tidligere Furuspesialisten, er etablert innenfor 

samme reguleringsplan, på eiendommene gnr/bnr 92/134 og 271/295.  

Videre finner rådmannen også grunn til å nevne sak 4/17, hvor hovedutvalget behandlet sønad 

om dispensasjon fra reguleringsplan nr. 53. Saken er sammenfallende ved at sak 4/17 også 

gjaldt dispensasjon fra reguleringsplan med industriformål. Hovedutvalget fattet i denne saken 

vedtak om dispensasjon for etablering av bilforretning/bilverksted på eiendommen gnr/bnr 

271/335. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsekveser for kommunen. Det tas 

saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt for kommunen.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Ettersom planlagt tiltak er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og virksomheten vil 

inneholde arbeidsplasser, er det etter arbeidsmiljøloven § 18-9 krav om arbeidstilsynets 

samtykke til tiltaket. Kommunen kan etter byggesaksforskriften § 5-4, tredje ledd, bokstav o, 

gi rammetillatelse til tiltaket med vilkår om at godkjenning fra annen myndighet må foreligge 

før det gis igangsettingstillatelse. Ansvarlig søker har i redegjørelsse redegjort for at krav om 

søknad til arbeidstilsynet ivaretas og har gitt tilbakemelding om at arbeidstilsynets behandling 

vil foreligge til søknad om igangsettingstillatelse. 

 

Rådmannen har ellers vurdert det slik at saken er av lokal karakter og dermed ikke utløser 

behov for informasjon og høringer. 

 

Alternative løsninger 

Dersom hovedutvalget for eksempel skulle komme til at fordelene ikke er klart større enn 

ulempene kan følgende vedtas: 

 

Alernativ 1: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse og søknad 

om dispensasjon fra reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr. 1 for bruksendring av industribygg til 

byggvareforretning for Byggmakker Hønefoss og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak utnyttingsgrad i reguleringsplan 150-05 § 2.0 

nr. 2, blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering ikke er klart 

større enn ulempene.  

2. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak formålene i reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr. 

1, blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering ikke er klart større 

enn ulempene.  

3. Søknad om rammetillatelse for bruksendring avslås med henvisning til plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Alternativ 2: 

Hovedutvalget utsetter saken for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 



- 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning ved at saken vil danne 

grunnlag for ny praksis innenfor det regulerte området. Det vil i tilsvarende saker kunne bli vist 

til denne saken ut fra likhetsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt dispensasjon fra reguleringsplan. Gjeldende plan- og bygningslov har gjort 

adgangen til å fravike planer mindre. I lovens forarbeider, Ot.prp.nr. 32 (2007-2008), 

merknader til § 19-2 er det uttalt at det "normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon 

når hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende 

med styrke". Videre er det nevnt at "[i]nnstramningen er likevel ikke til hinder for at det f.eks. 

dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til 

hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene". 

 

Når det gjelder utnyttingsgraden, er denne i reguleringsplanbestemmelsene § 2.0 nr. 2 angitt til 

0,3. Utnyttingsgraden i aktuell plan er fastsatt etter definisjon som gjaldt frem til byggeforskrift 

1987. Bestemmelsene om utnyttingsgrad skal ivareta flere hensyn, herunder blant annet hensyn 

til estetikk og ensartet bebyggelse, lys og luft mellom bebyggelse og brannsikkerhet.  

 

For omsøkt dispensasjon fra formålet innenfor område avsatt til arealformålet industri, viser 

rådmannen til reguleringsplanens § 2.2, nr. 1, hvor ordlyden i bestemmelsen er at "[i]nnenfor 

industriområdet kan eiendommene nyttes til industri- og lagerformål. Rådmannen kan tillate 

forretningsvirksomhet som har tilknytning til den enkelte bedrift i området". Hensynet bak 

bestemmelsen er å sikre arealer til industri- og lagervirksomhet. Denne formen for virksomhet 

krever ofte store arealer og kan i tilfeller være til sjenanse for boligeiendommer. Det er derfor 

hensiktsmessig at denne typen virksomhet konsentreres til områder med en viss avstand til 

omkringliggende boligbebyggelse. 

 

Rådmannen ved planavdelingen har i forbindelse med aktuell sak vært konsultert og vurderer 

det i utgangspunktet som hensiktsmessig med en gjennomgang av planer i området. Aktuell 

plan og tilstøtende reguleringsplan tillater i det vesentligste industriformål og er ikke i tråd med 

samfunnsutviklingen hvor det de siste årene har vært nedbygging av industri. Eiendommene i 

området er imidlertid forholdsvis store, og området vurderes som hensiktsmessig for 

virksomheter som krever større arealer, som lager og salg av større varer. Innenfor 

planområdet er det i dag etablert flere ulike typer virksomhet innenfor industri- og 

lagervirksomhet, samt ulike salgsvirksomheter. XL-bygg, som også driver byggvareforretning 

er etablert innenfor aktuell reguleringsplan. 

 

Når det gjelder utnyttingsgrad, er det i innsendt dokumentasjon, opplysninger om tiltakets ytre 

rammer, opplyst at planlagt utnytting er 0,4. Rådmannen kan ikke se at det er gitt 

dispensasjoner fra utnyttingsgraden i stort omfang slik at planen ikke lenger kan anses som 

gjeldende på dette punktet. Rådmannen er likevel kjent med at det innenfor planområdet 

tidligere er gitt dispensasjon fra utnyttingsgraden. Det vurderes derfor å kunne innebære en 

potensiell urimelig forskjellsbehandling å ikke gi dispensasjon fra utnyttingsgrad i denne saken. 

Området er videre ikke fullt utbygget, men aktuelle eiendommer er bebygd. Utnyttingsgrad 0,3 

gir ut fra beregningsmåten relativt lav utnytting av eiendommen, og ønsket utnytting på 0,4 

vurderes ikke å gjøre en vesentlig forskjell. Planavdelingen har videre gitt uttrykk for at 

eventuell gjennomgang av reguleringsplan vil gi muligheter for økt utnyttingsgrad.  

 

 



- 

For spørsmålet om dispensasjon fra formål vurderer rådmannen som utgangspunkt at det ikke 

er nødvendig med dispensasjon for forretningsvirksomhet dersom eiendommen i hovedsak 

benyttes til industri eller lager og forretningsvirksomheten har tilknytning til salg av varer som 

for eksempel produseres industrielt på eiendommen. Etter reguleringsplanbestemmelsene § 2.2 

nr. 1, kreves likevel tillatelse til at det drives salgsvirksomhet. Ansvarlig søker har i 

redegjørelse, opplyst at Byggmakker Hønefoss sin omsetning er basert på proffsalg og direkte 

levering på byggeplass med egen transport. Virksomheten kan dermed anses å ha blandet 

karakter av lagervirksomhet og salg. 

 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at dispensasjon fra utnyttingsgrad ikke anses å 

tilsidesette hensynene bak bestemmelsen i vesentlig grad. Videre anses fordelene å være klart 

større enn ulempene. Rådmannen ser videre at dispensasjon fra formålet og godkjenning av 

salgsvirksomhet ikke tilsidesetter hensynene bak formålsbestemmelsene og at fordelene er klart 

større enn ulempene. Samlet anbefales godkjenning av rammesøknad for bruksendring av 

industribygg på eiendommen gnr/bnr 271/221 og oppføring av lager på eiendommen gnr/bnr 

271/326 for etablering av ny byggvareforretning og lager for Byggmakker Hønefoss.  

 

Dersom hovedutvalget i motsatt fall skulle komme til at det ikke er ønskelig å gi dispensasjoner 

med hensikt å etablere byggvareforretning, for eksempel fordi det bør avklares 

reguleringsmessig om slik etablering gir en ønsket utvikling av området, kan hovedutvalget 

velge å avslå omsøkte dispensasjoner. 

 

 

Vedlegg 

Søknad om rammetillatelse 

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon 

Situasjonsplan 

Situasjonsplan 

Tegninger 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Weber 
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Berorer liltaket eksisterende eller r.--;-]
fremlidige arbeidsplasser? lÃ l'¡a

Hvis ia, skal samtykke lnnhentes fia Arbeidst¡lsynet tor
lgangsetling av lillakel, Byggblankett 5177 med vedlegg.

Opplysninger gill i ssknad eller vedlegg til soknaden vil bll regislrêrt i

malrikkelen.

Berorer tillaket byggverk opplort lor f850, jl. f__1 ,^
Kullurminneloven $ 25, andre ledd? I lua

Hvis ja, skal ultalelse íra fylkeskommunên foreligge for
lgangsetting av tillaket.

X Nei

Søknad om tillatelse tiltlltak
etter plan- og bygningsloven S 20-3, jf. S 20-1

Rammetlllatelse

Ett-trinns søknadsbehandling
Opptylles vilkârene for 3 ukers
saksbehandling, ¡f. S 21-7 ann€t ledd? Ja l Xlru"¡

Erklæring om ansvarsrelt for ansvarl¡g søker
loreliggersenlralgodkienning? Er" Nei

Soknaden gielder
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Beskriv úr. s. 2)

Annet:
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og anlegg

I firoygg, pâbygg, underbygg ') l-l rasa¿e
-l Konstruksjon l---l Reparas¡ on f-l omuyssins [-l Rnt.ss

Endring åv bruk -l Bruksendring l---l Vesentlig endring av lidligere drilt
Rlvlng I Hete oygg '¡ f--l Deter av byss ') [--l ant"ss
Bygn,tokn. ¡nstsllasl."l I Nyantess '¡ l--l snorins fl Reparas,¡on
Endilng av brul(s.
ênh6t I bollo ] oppdeling fl Sammenfoyning

lnnhegnlng, skilt I lnnhegning mor veg fl Reklame, skilt, innretning e.l.

') Ayggblânksll 5175 fyllsl
' vsdlêgqes. (V€dleqq qír

Vedlegg
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OpplysningÊr om ylre rammer og bygningsspesif¡kasion for tiltaket (Byggblankelt slTs) A
1 3 t-t

Dispensasjonssoknad (bsgrunnelsetuedtak) (pbl kep. 19) B I ? t-t
c 1 -, rL t-t

Siluasjonsplan, avkiorselsplan bygnf ng/elendon D 1 2 n
Tegninger E

1 10 t-t
Redeglorelse/kart F

1 2 f-l
Erklæring om ansvarsretUgjennomloringsplan u

1 3 l---t
Boligspesifikasjon i Malrikkelen H n
Utlalelse^/edtak ka annen ollenllig myndighet I t-t
Andre vedlegg o r]
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Vedlegg nr.

A.

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygnin gsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 51 74

Beskrivelse av hvordan liltaket oppfyller byggesaksbeslemmelsene,
planbeslemmelsene og planvedtak etler plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angilte omrâder

g
E
E

^år øc
l'\ I õq

- l-
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+i CÐ O PË
._:z o s g,s

ðRÑ Eã
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Opplysnlngene gjelder

Elendom/
byggesled

Gnr, I Bnr. I Festenr. I Seks¡onsnr.

271 221 os326
Bygn¡ngsnr. Kommune

Kommune
Adrêsss

Hensmoveien 28 og Verkstedveien 44
Poslnr.

3516
I Poststed

HøN E F OSS

Pbr s 21-t Forhândskonferanse €r avholdt og referat foreligger f-l lu ffi ru.f

D lspe n saslo nssoknad og fravlk lra TEK10

Pbl Kap.19

Oâl sokês dispensasþn lra beslemmelsene lor disp€nsâsjon gis på egêt
Vedlegg nr.Kommunale vedtekter/

Plan- med lo¡skrifter forskrifter til Vegloven B-

Pbt $ 31-2 Vedlegg nr.

B-

Arealdlsponerlng

Planslalus
mv,

Soll krys lor gþldeftlê plan

Arealdel av kommuneplan fl sebyggetsesptan
Nsvn pA plan

0605 150-05 - detaljreguleringsplan Hensnroen
Beguleringslormál I åreaHel av kommuneplan/raguleriogsplânib€byggelsesplan . beskriv

lndustri og lager med nrulighet for forretningsvirksomhet

aktuell kolonne iht. beregningsregel

Yo-BYA BYA %-BR Al"/"-TU BRA

a, Grad av ulrrylt¡ng iht. g;eldende plan m' m' 0,3

Tomtearealel

b. Byggeområde/grunnele ndom"

c. Ev. areal som lrekkes ka ihl- beregn.regler

d. Ev. areal som legges til ihl. beregn.reger

e. Beregnol lomleareal (b - c) eller (b + d)

mt

m'

om2 0nr2

10496 m?

+ nìt

ro496m'

Grad av
utnytllng

Arealbenevnelser BYA

0

8YA BRA

0

BBA

0

BTA
l. Beregnet maks. byggeareal ihl. plan

ür, a. og e.) 0m2 3148,8 mt

g. Areâl eksisler€nde b€byggelse

h. Areal som skal dv¿s

i. Areal ny bebyggelse

i, Parker¡ngs¿real på terreng

k. Areal byggesak

Bor€grEl grad av ulnßing üf. e. og k.)"'

m'

mt

+ m"

+ m2

om2

m2

m"

+ m'

+ m'

om2

m'

m'

+ m"

+ nr'

om2

m?

m2

+ nì'

+ m"

0m¿

3710 m2

m'

+ 484 m"

41g4m2

0m2 % 0m2 0,40

Bygnlngs-
opplysnlnger
som lores I

Matr¡kkelen

l, Äpne arealer som Ínngår i k

i. Parkeringsareal på lerreng

m. Areal matrikkelen = k-l-¡

m'

m'

om2

mt

m"

om2 = 4194 m2

Antall etasjer

2

Anlall bruks€nheter bolig

Anlâll bruksenh€lof ann€l

Bôlíger
m2

,a\nnol

m'

Bôlig€r
m'

Anrel
m'

Eoligsr

Annêt
m'

Redeglorelser
' Skal beregning av uhyltíngsgrad skje e[er annen regel, beskriv nærmere

" Dersom areal irad b ¡kke er fremkommel av málebrev beskriv nærmere

"' Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnylling i vedleqg Vedleoo nr-
D- -'
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som fores lmalrlkkelen
Næringsgruppekode

G
Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygn¡ngen tilhorer. Bygninger som brukes lil flere formàl skal
som opplar storst del av arealel. unnlak: Næringsgruppekode {x" skal kun brukes nár bygget bare har

kodes etter den næringen
areal lilboligformá1.

Næringsgrupper - gyldlgê koder

A Jordbruk, skogbruk og fiske
B Bergverksdrift og utvinning
C lndustri
D Eleklrisitels-, gass., damp- og

varmtvannsforsyning
E Vannforsyning, avlops- og

tenovas¡onsvirksomhel
F Bygge- og anleggsvirksomhel
G Varehandel, reparasion av molorvogner

H Transporl og lagring
I Overnallings^ogserveringsvirksomhel
J lnformasjon og kommunikas.jon
K Finansierings- og forsikringsvirksomhel
L Omsetn¡ng og dr¡fl av lasl e¡endom
M Faglig, v¡tenskapelig og teknisk tjenesteyting
N Fonelningsmessig tjenesteyt¡ng
O Offenllig adminístrasion og lorsvar,

lrygdsordn¡nger underlagt of fentlig
forvaltníng

P Undervisning
Q Helse- og sosiallienesler
B Kullu¡ell virksomhet, underholdning og

lritidsakl¡v¡teter
S Annen tjenesteyling
T Lonnet arbeid i private husholdninger
U lnternasjonaleorganisasjonerogorganer
X Bolig
Y Annet sonr ikke er næring.

Plassering av llltaket

Kan hoyspent kraftlinle være i konftikr med littaket? fl r" Xl ru"¡

Hv¡s ja, må avklaríng med belort rettighelshaver være dokument€rt
Vodegg nr.

o-

Kan vann og avlopssledninger være ¡ konllikl med tiilakel? E tu
Hvís ja, må avklaring ned berorl re[ighelshaver være dokumentert

Xlru"¡ nf.
o-

Krav lf I 2A-1

lonråde med lare for:Skâl

F-
nl,

Flom

(TEKío S 7-2)

Fl (lilen konsekvens og sannsynlighêl lavere enn l/20 ár)

F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere €nn li2OO år)

F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn l/'l0O0 är)

Nei

Slâl b/gg\€rk€l plesseres omräde?

t-t¡ a :lilL:iî'.i1 fi:,,.,

F-
nf

Skred

fi8K1 0 S 7-3)

Sl (liten konsekvens og sannsynlighat lavere enn .l/lO0
áD

52 (middels konsekvens og sannsynlighêt lavore enn l/1000 â0
53 (stor konsekvens og sannsynlighot lavêr€ enn l/5000 àr)

¡ skredulsell omräde?

Nei

Skal bygg\€rkel

Jâ Hvis ja, angi
sikkêrhelsklasse:

og mllJolorhold
nalur-

Vedlegg nf.

F_I r. Dorsom ia, beskriv konrpenserende tilÌak i vedleggNei

ledningsneltüt

Adkomsl

vegloven

ss 40-43
pbl $ 27-4 ]r" fX r.r"i

Gil l¡ltakel nylendrêl
adkomsl? -l Biksveg/fylkesveg

X Kommunal veg

-l Privat veg

Er avkJoringslillatelse g¡tt?

Er avkjoringslillatelse gitt?

Ervegrell sikret ved tinglyst etklæring'?

Ja

Ja

Ja

l-l¡ ¡.¡
!ru.i
flrue¡

Tomla har adkomsl til folgende v€9 som sr opparbe¡det og ápên for alminnelig ferdsel:

Vann-
lorsynlng
pbl $ 27-1

] nnnen privat vannlorsyning, innlagt vann

] nnn.n privat vannlorsyning, ikke innlagl vann

Beskriv

Dersom vannlillorsel forutsslter lilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettlghel ved t¡nglyst erklær¡ng? - I lJa !rv"i

Prival vannverk

ïlkny{nir€ llorhold til tomta

! oÍenUig vannverk

Avlop
pbt $ 27-2

Dersom avlopsanlegg foruls€tter lilknytn¡ng lil annen pr¡val ledning eller krysser annens grunnr f__l.râ
foreligger retlighet ved línglyst erklær¡ng? - I l-"

Ïlkny,tning lfofhold til tomla

Ja

Ja

flrue¡
Neí

Nei

X ottenttig avlopsantegg fl prìvat avlopsantegg Skal del installeres vannklosetl?

Foreligger ulslippslillatelse?

Overvann Takvann/overvann fores lil: Xl Avlopssystem Xl t rr.ng

Lofleinnrelninger
Er del i bygningen lofte¡nnreln¡nger
som ornlalles av TEK10?:

Ja l X ruei

Sokês det om slk innretning installert?: I Hvis ia, sell X

Ja |. X ruei

Hels

Lofteplaltlorm

Trappehe¡s

Flulletrapp eller rullende forlau
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