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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  09.04.2018  

Tid:   16:00  

 

TEMAMØTEDAGSORDEN: 

13:00 – Avreise Rådhuset til Klekkenveien 34. 

14:30 – Retur fra Klekkenveien 34 til Rådhuset. 

14::45 – 15:15 Lunsj  

15:15 – 16:00 –Pause. 

16:00 – Saksliste. 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

  

 

Utskrift sendes 

Tyri Hus AS, postboks 1166, 3503 Hønefoss 

Marthin Klækken, Øvre Klekkenvei 30, 3514 Hønefoss 

Solveig Margrethe Bull, Fløytingen 77, 3514 Hønefoss 

Per Dagfinn Jensen, Øvre Klekkenvei 34, 3514 Hønefoss 

Ellen Margrethe Gjerdalen, Øvre Klekkenvei 36, 3514 Hønefoss  

 

Sammendrag 

Det er søkt om tillatelse til, og søkt om dispensasjon for å oppføre enebolig med bileilighet. 

Tiltaket er vurdert å være i samsvar med retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene ved 

dispensasjon. Det har kommet nabomerknader. 

 

Rådmannen anbefaler å godkjenne byggesøknaden og søknaden om dispensasjon.  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok 09.01.18 revidert søknad for oppføring av enebolig med bileilighet 

og garasje i sokkel med bebygd areal (BYA) 93 m². Tre naboer har kommet med merknader 

som gjelder plasseringen av bygget. Det har ved tidligere søknader, korrespondanse per e-post, 

samtale og befaring mellom tiltakshaver, ansvarlig søker, naboer og administrasjonen blitt gjort 

forsøk på å finne en løsning som partene kan enes om. Dette har ikke ført fram og 

nabomerknadene foreligger også ved den siste versjonen som er nabovarslet. 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 15.02.16 sak 14/16 som 

omhandlet fradeling av parsell fra eiendom gnr/bnr 102/6 til boligformål. Søknaden om 

fradeling av tomt ble godkjent, og det ble vist til retningslinjene for dispensasjonsbehandling i 
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kommuneplanbestemmelsen § 2.1 som angir at det kan maksimalt oppføres en enebolig med 65 

m² bileielighet. Det er denne tomten, eiendom gnr/bnr 102/251, som nå søkes bebygd.  

 

Tiltaket innebærer oppføring av enebolig med bileielighet, over tre etasjer, med 140 m² oppgitt 

bruksareal (BRA) for hovedbruksenheten og 63,4 m² for bileiligheten. Garasje i sokkelen har 

oppgitt BRA 15,8 m². Ved beregning av utnyttingsgrad er det er avsatt 36 m² parkeringsareal 

for å tilfredsstille Ringerike kommunes parkeringsforskrift. Eiendommen omfattes av 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det er tillatt å 

gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er ledd i stedbunden næring. I retningslinjene til 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 framgår det at dersom det gis dispensasjon til å bebygge en 

boligeiendom, skal total bygningsmasse ikke bli større enn 200 m² totalt bebygd areal (BYA), 

og samlet utnyttingsgrad skal ikke overstige 15 % BYA. Ansvarlig søker opplyser at beregnet 

grad av utnytting etter oppføring blir 14,98 % og BYA 129 m². I sin søknad om dispensasjon 

fra byggeforbudet viser ansvarlig søker bare til at det ble gitt dispensasjon i delesaken godkjent 

av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i møte 15.02.16 sak 14/16. 

 

Bygningsmyndigheten mottok 20.07.17 søknad om oppføring av en bygning med 3 boenheter 

og en utnyttingsgrad på 25 % på samme eiendom. Sammen med søknaden fulgte en erklæring 

fra nabo Per Jensen, hjemmelshaver til eiendom gnr/bnr 102/218, som tillot bygging nærmere 

enn 4m fra nabogrensen mot hans eiendom. Avstanden var oppgitt til ca 2-2,5 m. 

Nabomerknad fra hjemmelshaver til eiendom gnr/bnr 137/35, Solveig Bull, fulgte og med 

søknaden. Bull protesterte på at det var 3 boenheter og at utnyttingsgraden var langt over 15 

%. Ansvarlig søker hevdet (feilaktig) i sin kommentar til merknaden at det var 25 % som var 

gjeldene utnyttingsgrad for boligeiendom i LNF-områder. Videre forklarte han at det skulle 

vært angitt to boenheter og at den ene har en hybel tilknyttet. I søknaden var det også omtalt 

omlegging av adkomstvei, men dette tiltaket ble tatt ut av søknaden. 

 

I det foreløpige svaret datert 02.08.17 presiserte bygningsmyndigheten at i retningslinjene i 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er det angitt maks utnyttingsgrad på 15 %. Videre ble det 

påpekt at de mottatte tegningene viste 3 boenheter.  

 

Ansvarlig søker sendte oppdaterte plantegninger 18.08.17 for å oppklare forvirringen rundt 

antall boenheter.  

 

Da det kom fram at tiltaket ikke var i henhold til retningslinjene i kommuneplanbestemmelsene 

§ 2.1, valgte også nabo Per Jensen, hjemmelshaver til eiendom gnr/bnr 102/218, og Ellen 

Gjerdalen, hjemmelshaver til eiendom gnr/bnr 102/170, å sende inn nabomerknader registret 

mottatt 19.08.17. Etter samtaler og e-postutveksling mellom ansvarlig søker og naboene, 

oppsummerte naboene sine felles punkter i to e-poster sendt 31.08.17. Det naboene reagerte 

på var at utnyttingsgraden var over 15 % og at det var en tomannsbolig med en hybel. De 

ønsket et tiltak som var i tråd med kommuneplanbestemmelsene altså enebolig med bileielighet 

og en utnyttelsesgrad på inntil 15 %. Videre ønsket de en plassering av bygget som var lengre 

mot øst for å ta hensyn til utsikten til naboer Jensen og Gjerdalen. 
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Revidert søknad ble registrert mottatt 02.11.17. Tiltaket hadde nå to boenheter på henholdsvis 

76,9 m² og 78,8 m² med en utnyttingsgrad på 14,9 %. Bygget var plassert lengre vest på 

tomten enn tidligere, og ansvarlig søker forklarer dette med at de ønsker at tiltaket ikke 

kommer så nærme garasjen til nabo Jensen på eiendom gnr/bnr 102/218. Naboene opprettholdt 

protesten. De reagerte fortsatt på at det var en tomannsbolig og ikke en enebolig med 

bileilighet på inntil 65 m². Plasseringen av bygget reagerte også naboene på og mente at det å 

flytte bygningen lenger øst ville gi en større hage og ikke stenge for utsikten til naboer Jensen 

og Gjerdalen. 

 

Bygningsmyndigheten sendte 03.11.17 et foreløpig svar til ansvarlig søker der det ble bedt om 

at prosjektet endres så det skulle bli innenfor retningslinjene i kommuneplanbestemmelsene. 

 

Ansvarlig søker svarte bygningsmyndigheten i brev mottatt 08.11.17 at han ikke ønsket å endre 

størrelsen på leilighetene, men kunne flytte bygningen 4 m østover.  

 

Igjen tar bygningsmyndigheten opp retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene i e-post til 

ansvarlig søker 09.11.17. Det står blant annet: 

«I brevet 8.11.7 nevnes blant annet kommuneplanbestemmelser, denne saken og andre saker. 

Jeg velger i denne omgang å kommentere dette ved å vise til at enebolig inkludert 65 m² 

bileilighet står i retningslinjene for dispensasjonsbehandling i kommuneplanbestemmelsenes 

§ 2.1 som har vært gjeldende i mer enn 10 år fra 30.8.07. Jeg vurderer at 65 m² har blitt 

benyttet som øvre grense for bileiligheter i denne perioden, og det er ikke etablert noen 

praksis om å tillate overskridelse av 65 m². Men jeg tenker at om partene skulle bli enige om 

en søknad med 2 leiligheter på ca. 77 m² og ca. 79 m² bruksaeral, snakker vi om 2 relativt 

små leiligheter som samlet får et bruksareal som kan være langt mindre enn hva man kunne 

fått til om man hadde bygget en bileilighet på 65 m² og en hovedleilighet mye større enn 79 

m².» 

 

Befaring ble gjennomført 28.11.17. med ansvarlig søker, naboer og administrasjonen tilstede. 

På befaringen fikk kommunens representanter inntrykk av at dersom bygget ble plassert lenger 

mot øst, ca 10 m fra grensen til eiendom gnr/bnr 137/35, og tiltaket var i tråd med 

retningslinjene i kommuneplanen, ville naboene trekke sine merknader og søknaden ville kunne 

ha blitt godkjent på delegert myndighet. Under befaringen kom det fram at det går en privat 

vannledning over eiendom gnr/bnr 102/251, som søkes bebygget. Dette var nye opplysninger 

for ansvarlig søker.  

 

Revidert søknad ble mottatt 09.01.18. Tiltaket er nå i tråd med retningslinjene: enebolig med 

bileilighet (63,4 m²). Plasseringen er veldig annerledes enn det som ble omtalt og vist på 

befaringen 28.11.17. Dette forklarer ansvarlig søker med ønske om å ikke bygge oppå eller 

endre trasé for den private vannledningen. Naboene opprettholder sin merknad når det gjelder 

plassering av bygget og mener at bygget kunne vært plassert lengere øst og dermed fått større 

hageareal mot vest og ikke stått i veien for utsikten til naboer Jensen og Gjerdalen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et uregulert område som i kommuneplanens arealdel er angitt som 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det er tillatt å gjennomføre bygge- og 

anleggstiltak som er ledd i stedbunden næring. I retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene 

§ 2.1 framgår det at dersom det gis dispensasjon til å bebygge en boligeiendom, skal total 
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bygningsmasse ikke bli større enn 200 m² totalt bebygd areal (T-BYA), og samlet 

utnyttingsgrad skal ikke overstige 15 % bebygd areal (BYA). 

 

Juridiske forhold  

Selv om det ble gitt dispensasjon i fradelingsaken, trengs dispensasjon også i byggesaken.  

I og med at det søkes bygget i tråd med retningslinjene i § 2.1, vurderer rådmannen at en 

godkjenning ikke vil skape uheldig presedens.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 15.02.16 sak 14/16. Følgende 

vedtak ble fattet: 

 

Hovedkomiteen viser til søknad om fradeling av parsell som etter fradeling skal benyttes til 

boligformål, til søknad om dispensasjon fra deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 

2.1 og til rådmannens saksframlegg.  

 

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

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

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

dispenseres. 

  

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

fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  

 

3. Søknaden om fradeling av tomt slik at det blir en boligeiendom som det kan oppføres 

en enebolig med bi-leilighet på, godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens § 

20-1 m.  

 

4. Under henvisning til jordlovens § 12 godkjennes fradeling av bolighus med tomt inntil 

ca. 940 m² som omsøkt fra gnr. 102, bnr. 6 i Ringerike.  

 

5. Arealet skal være som vist på vedlagte kart M 1:500, ca. 940 m². 

 

6. Ny bolig må knytte seg til offentlig vann- og avløpsledningsnett. Behov for å sikre 

eventuelle rettigheter til vei, vann og/eller avløp forutsettes å kunne tas inn i skjøtet. 

 

7. Saken oversendes til rådmannen (v/ oppmålingskontoret) for videre behandling. 

 

8. Myndighet til å videre behandle saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyrer, 

delegeres til rådmannen. 

  

Se orientering om klageadgang, 3-ukers frist osv., på www.ringerike.kommune.no  

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknad om oppføring av enebolig med bileilighet på eiendom 

gnr/bnr 102/251 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 oppføring av enebolig med bileielighet 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 

Alternativ 1:  

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om oppføring av enebolig med 

bileilighet på eiendom gnr/bnr 102/251 registrert mottatt 09.01.18, til nabomerknader registrert 

mottatt 03.01.18, til at administrasjonen var på befaring 28.11.17, til HMA sak 14/16 og til 

rådmannens saksframlegg. 

 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Alternativ 2: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om oppføring av enebolig med 

bileilighet på eiendom gnr/bnr 102/251 registrert mottatt 09.01.18, til nabomerknader registrert 

mottatt 03.01.18, til at administrasjonen var på befaring 28.11.17, til HMA sak 14/16 og til 

rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at hensyn bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at det er en klar overvekt av argumenter som taler for å godkjenne søknaden om 

dispensasjon. Hovedutvalget finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i 

plan- og bygningslovens § 19-2 er oppfylt. 

 

2. Hovedutvalget vurderer at omsøkte plassering er til betydelig ulempe for naboene. 

Hovedutvalget fastsetter en annen plassering, 6 + 3 m fra grensen i vest (mot eiendom 

gnr/bnr 137/35), jfr. plan- og bygningsloven § 29-4 og Rundskriv H-8/15. 

 

3. Videre behandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kan ikke se at denne saken reiser spesielle prinsipielle spørsmål, men viser til at det 

i saker nok kunne ha vært tjenlig om søknad om fradeling og søknad om tillatelse til oppføring 

av bygg hadde blitt behandlet samtidig. 

 

Rådmannens vurdering 

I vedtaket i delegasjonssak 48/16 datert 17.02.16 presiseres det at dispensasjonen som er gitt 

gjelder for delesaken (HMA sak 14/16) og at det ved en eventuell søknad om oppføring av 

bolig må det søkes om dispensasjon fra byggeforbudet i § 2.1. Når det nå søkes om 

dispensasjon for oppføring av bolig, må søknaden kunne sees på uavhengig av dispensasjonen 

gitt i forbindelse med godkjenning av deling. Det er en forutsetning for å kunne innvilge 

dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det 
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dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt 

til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å 

fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og 

beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd.  

 

Formålet med kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 er å ivareta LNF-områdene til 

landbruksformål og til bruk for allmennhetens ferdsel og opphold. Man ønsker dermed å unngå 

nye tiltak som fører til økt privatisering av LNF-områdene. 

 

Tiltaket plasseres der det allerede er boliger og utnytter et areal som ikke brukes til noe annet. 

Boligen vil komme i et område der det er en liten husklynge, vil benytte eksisterende adkomstvei og 

koples opp mot offentlig vann og avløp. Tomta ligger på skrinn jord, bevokst med kratt mellom tre 

bebygde eiendommer og er ikke egnet til dyrking. Det er gangavstand til skole, butikk, offentlig 

transport m.m.  

 

Det vurderes at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt og at det er en klar 

overvekt av argumenter som taler for å godkjenne søknaden om dispensasjon.  

 

Rådmannen finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl § 19-2 er oppfylt. 

 

På befaringen 28.11.17 med ansvarlig søker, naboer og administrasjonen til stede ble det vist 

og omtalt en helt annen plassering enn den som det nå søkes om. Dersom plasseringen, som 

kommunens representanter opplevde det var enighet om på befaringen, var blitt opprettholdt, 

ville det mest sannsynlig ikke vært nabomerknader. Ved en plassering lengere øst på 

eiendommen, enn det det nå søkes om, ville den nye boligen ha fått en større vestvendt hage og 

stengt enda mindre for utsikten til naboer Jensen og Gjerdalen. Opplysningen om 

vannledningen over eiendommen kom først fram på befaringen og var ny for ansvarlig søker. 

Rådmannen har forståelse for ønske om å holde tiltaket unna vannledning.  

 

Naboene vurderes å være prinsipielt positive til bygging av en slik enebolig med bileielighet, 

det er plasseringen de er negative til. Rådmannen oppfatter at naboene aksepterer plassering ca 

10 m fra grensen mot vest. Terrenget skrår mot vest og om plasseringen skulle være 10 m fra 

grensen kan terrengforhold, ledningsplassering, avstand til nabogrenser i sør og nord tilsi at 

hele bygningen burde vært tegnet om, for eksempel med tanke på plassering av garasje og 

bileielighet. Rådmannen har vurdert å fremme et alternativt forslag til vedtak som går ut på å 

godkjenne tiltaket, men med plassering slik naboene ønsker og som tiltakshaver/ansvarlig søker 

selv søkte om i den første søknaden mottatt 20.07.17. Forholdene som rådmannen har vist til 

ovenfor kan gjøre dette vanskelig.  

 

I rundskriv H-8/15 til plan- og bygningsloven § 29-4 står det blant annet at bestemmelsen gir 

hjemmel til å avslå foreslått plassering, og til å kreve en annen plassering. Det forutsettes at 

plan- og bygningsloven § 29-4 praktiseres slik at tiltakshavers ønsker imøtekommes der det 

ikke er avgjørende grunner som taler i mot. En slik avgjørende grunn kan for eksempel være at 

plasseringen medfører betydelig ulempe for naboeiendommen. 
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Tiltaket er innenfor retningslinjene for dispensasjon og i tråd med gjeldene regler og forskrifter. 

Rådmannen har ikke kommet til at ulempene for naboene som protesterer er så betydelige at 

det ut i fra bygningens plassering og plan- og bygningslovens § 29-4 blir riktig å kreve endret 

plassering. Rådmannen anbefaler å ikke ta hensyn til naboprotestene, men å godkjenne 

søknaden. Dersom hovedutvalget selv ønsker å se nærmere på forholdene rundt plassering, 

anbefaler rådmannen at saken utsettes for befaring. Rådmannen har dog laget et alternativ 

vedtak 2 til bruk dersom hovedutvalget skulle mene at tiltaket er til betydelig ulempe for 

naboene. 

 

Vedlegg 

Nabomerknader, kart og tegninger som gjelder endelig søknad er uthevet med fet skrift. 

 

1. Oversiktskart 1 2000 

2. Oversiktskart Haug 

3. Revidert søknad. Journalpost 26 arkivsak 17/3068 

 Søknad om bygging av enebolig 

 Oppfølgingsbrev nummer 5 

 E-post merknader naboer 

 Oppfølgingsbrev 

 Situasjonsplan 

 Nabovarsel 

 Erklæring om ansvarsrett - Tyri Hus AS 

 Erklæring om ansvarsrett - Berntsen Plan &amp; Oppmåling AS 

 Erklæring om ansvarsrett - Rørleggermester Lien AS 

 Boligspesifikasjon i Matrikkelen 

 Gjennomføringsplan 

 Tegninger 

4. Kommentar til nabomerknad. Journalpost 25 arkivsak 17/3068 

 Meldingstekst.html 

 Følgebrev 

5. Nabomerknad. Journalpost 24 arkivsak 17/3068 

 Meldingstekst.html 

6. E-poster mellom ansvarlig søker og naboer. Journalpost 18-23 arkivsak 17/3068 

 Meldingstekst.html 

 Meldingstekst.html 

 Meldingstekst.html 

 Meldingstekst.html 

 Meldingstekst.html 

 Meldingstekst.html 

7. Bekreftelse fra ansvarlig søker vedr endret plassering Journalpost 17 arkivsak 17/3068 

 Meldingstekst.html 

 Situasjonsplan 

8. E-post fra bygningsmyndigheten til ansvarlig søker Journalpost 16 arkivsak 17/3068 

 Meldingstekst.html 

 

9. Svar fra ansvarlig søker Journalpost 15 arkivsak 17/3068 

 Meldingstekst.html 

 Oppfølgerbrev nr 3 til byggesøknad 
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10. Foreløpig svar vedr korrigert søknad Journalpost 14 arkivsak 17/3068 

11. Korrigert søknad. Journalpost 13 arkivsak 17/3068 

 Følgebrev 

 Gjennomføringsplan 

 Erklæring om ansvarsrett Tyri HUs AS 

 Erklæring om ansvarsrett Magne Biringvad 

 Nabovarsel 

 Situasjonsplan 

 Boligspesifikasjon i Matrikkelen 

 Tegninger 

12. Presisering av nabomerknad. Journalpost 12 arkivsak 17/3068 

 Meldingstekst.html 

13. Nytt nabovarsel. Journalpost 11 arkivsak 17/3068 

 Meldingstekst.html 

 20171006131150247.pdf 

14. Oppsummering nabomerknader forts. Journalpost 10 arkivsak 17/3068 

 Meldingstekst.html 

 IM6BF3~1.PDF    

15. Oppsummering nabomerknad. Journalpost 09 arkivsak 17/3068 

 Meldingstekst.html 

16. Videresending nabomerknad. Journalpost 08 arkivsak 17/3068 

 Meldingstekst.html 

 TYRI HUS AS,utbygging 34b.docx 

 byggegrense for ny tomt hos marthin.docx 

17. Nabomerknad. Journalpost 07 arkivsak 17/3068 

 Meldingstekst.html 

 TYRI HUS AS,utbygging 34b.docx 

 byggegrense for ny tomt hos marthin.docx 

18. Revidert plantegning. Journalpost 06 arkivsak 17/3068 

 Meldingstekst.html 

 plantegning.pdf 

19. Intern vei. Journalpost 05 arkivsak 17/3068  

 Meldingstekst.html 

 Øvre klekkenvei 34 b.pdf 

20. Beskjed om at nabomerknader opprettholdes. Journalpost 04 arkivsak 17/3068  

 Meldingstekst.html 

21. Oppfølgerbrev til byggesaken med dispensasjon. Journalpost 03 arkivsak 17/3068 

 Erklæring om ansvarsrett - Berntsen Plan &amp; Oppmåling AS 

 Erklæring om ansvarsrett - Rørleggermester Lien AS 

22. Foreløpig svar. Journalpost 02 arkivsak 17/3068 

 Søknad om bygging av enebolig 
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23. Søknad om oppføring av bolig Journalpost 01 arkivsak 17/3068 

 Søknad om bygging av enebolig 

 Følgebrev 

 Nabovarsel 

 Gjennomføringsplan 

 Erklæring om ansvarsrett Tyri Hus AS 

 Erklæring om ansvarsrett Magne Biringvad 

 Situasjonsplan 

 Tegninger 

 Bilde 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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Arkivsaksnr.: 17/4154-10   Arkiv: GNR 317/366  

 

Saksframlegg - Rive eksisterende bolig og bygge ny Gnr/bnr 317/366 

- Bjørklundsgate 4 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak byggegrensen i 

arealplankartet og det regulerte arealformålet ikke tilsidesettes i vesentlig grad. 

 

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

arealplankartet.  

 

3. Viderebehandling av saken, inkludert fremtidig saksbehandling av søknad om tillatelse 

delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

  

 

Utskrift sendes til 

Statens vegvesen region sør, postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL. 

Ola Landmark, Ringåsveien 22, 3512 HØNEFOSS. 

Sivilarkitekt Sverre Moe AS, postboks 3140, 3501 HØNEFOSS. 

 

 

Sammendrag 

Byggesaksavdelingen ved Ringerike kommune mottok 07.11.2017 en henvendelse fra 

tiltakshaver Ola Landmark, med anmodning om en uttalelse på om nåværende bolig på 

eiendom gnr/bnr 317/366 kan rives og om det kan oppføres en ny bolig på samme sted.  

 

Tiltakshaver ble informert om at eiendommen er regulert til friområde park og idrettsplass, det 

er derfor nødvendig med dispensasjon fra det regulerte formålet. Tiltakshaver ble også 

informert om at eiendommen ligger i en regulert veitrase og at det måtte innhentes en skriftlig 

uttalelse fra Statens vegvesen. Det ble 25.01.2018 mottatt en mail med anmodning om å 

behandle saken etter foreliggende grunnlag, i en telefonsamtale bekrefter tiltakshaver at dette 

er ment som en dispensasjonssøknad. Det er mottatt en skriftlig uttalelse fra Statens vegvesen 

som er negative til tiltaket. 
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Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 64-02 «Hønefoss sentrum», vedtatt av 

Fylkesmannen i Buskerud 20.12.1976. Eiendom gnr/bnr 317/366 ligger i et område som 

hovedsaklig er regulert til friområder park og idrettsplass jfr. vedlagt arealplankart.  

 

Boligen på eiendom gnr/bnr 317/366 er delvis i strid med regulert byggegrense. Den 

nordvestre delen av eiendommen ligger også i en regulert veitrase som fremdeles er gjeldende, 

«Vesttangenten».  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ola Landmark – gnr/bnr 317/366: 

Tiltakshaver er interessert i å finne ut hvilke reelle muligheter det er for ham å få tillatelse til 

riving av den tomannsboligen som nå er plassert på eiendommen, og senere få tillatelse til 

oppføring av en enebolig på tomten. Tiltakshaver presiserer at nåværende tomannsbolig er i 

svært dårlig stand, og at det derfor er ønskelig å rive og føre opp en ny bolig med en etasje og 

kjeller. 

 

Videre informerer tiltakshaver at bygget skal tilpasses nærliggende bygninger slik at det 

nyoppførte bygget vil harmonere med omgivelsene. Bygget skal plasseres i fotavtrykk til 

eksisterende bygning, og skal slik det er tenkt inneholde en etasje og en kjeller.  

 

Tiltakshaver har i tillegg orientert om at dersom Vesttangen skal realiseres etter at det er bygd en ny 

bolig, og dersom det kommer et krav om rivning i forbindelse med realiseringen aksepteres det en 

erstatning som tilsvarer takst på eksisterende bygning som ble gitt i 2013. Taksten følger som 

vedlegg, markedsverdien ble satt til kr. 2 700 000,-.  

 

Statens vegvesen: 

Bygningsmyndigheten ved Ringerike kommune mottok en uttalelse fra Statens vegvesen datert 

14.12.2017. Statens vegvesen fraråder kommunen å tillate nybygg på eiendom gnr/bnr 

317/366. Statens vegvesen begrunner dette med at nybygget er i konflikt med gjeldende 

regulering for «Vesttangenten», og at det foregår områderegulering. 

 

Vegvesenet presiserer at dersom det gis tillatelse til bygging vil vedtaket påklages til 

Fylkesmannen. 

 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra byggegrensen fastsatt i reguleringsplanen og arealplankartet. 

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

§ 19-2 angir vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket. 

 

For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt, for det første kreves det at 

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

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

vurdering».  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part skal parten tilkjennes dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 

36 første ledd. 

 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Det tas saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer som inntekt til kommunen.  

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Det ble i forbindelse med det omsøkte tiltaket sendt brev til Statens vegvesen med anmodning 

om en uttalelse i saken. Statens vegvesen er negative til tiltaket og vil påklage saken til 

Fylkesmannen i Buskerud dersom Ringerike kommune godkjenner det omsøkte tiltaket. 

 

Dispensasjonsspørsmålet er ikke oversendt til Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse siden 

dette blir en bolig til erstatning for en eksisterende bolig. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener saken utsettes til befaring 

 

Alternativ 2 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak byggegrensen i 

arealplankartet og det regulerte arealformålet tilsidesettes i vesentlig grad.   

 

2. Søknad om dispensasjon fra fastsatt byggegrense avslås med henvisning til plan- og 

bygningsloven § 19-2.  

 

3. Se orientering om klageadgang.  

 

Alternativ 3 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener saken bør utsettes til 

områdereguleringen er vedtatt.  
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Prinsipielle avklaringer 

Etter rådmannens vurdering berører saken spørsmål av prinsipiell betydning, saken vil danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra angitt byggegrense i 

reguleringsplan nr. reguleringsplan nr. 64-02 «Hønefoss sentrum». 

 

Saken vil danne presedens ved at det i tilsvarende saker, vedrørende riving og oppføring av ny 

bebyggelse vil kunne bli vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

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 ikke 

tilsidesettes i vesentlig grad. For det andre må fordelene med å gi dispensasjon være klart 

større enn ulempene.  

 

Vilkår 1 – «Hensynene bak bestemmelsen må ikke tilsidesettes i vesentlig grad»:  

Det søkes i denne saken om dispensasjon fra det regulerte arealformålet og byggegrensen 

fastsatt i arealplankartet.  

 

Formålet med byggegrensen er å avsette arealer for å kunne realisere vegtraseen 

«Vesttangenten». Det regulerte arealformålet er park og idrettsplass, hensynet bak 

arealformålet er å sette føringer samt legge til rette for at området benyttes til park eller 

idrettsplass.  

 

Ved vurderingen av om dispensasjonssøknadene kan godkjennes bør det legges vekt på at det 

er en tomannsbolig i dag og at reguleringsplanen er av eldre dato. Gjeldende reguleringsplan 

og arealplankart er vedtatt av Fylkesmannen i Buskerud 20.12.1976. Rådmannen har forståelse 

for at tiltakshaver i denne saken har behov for å gjøre endringer da nåværende bolig er i svært 

dårlig forfatning.  

 

Etter rådmannens vurdering er det også noe usikkert om veien «Vestanngenten» noen gang vil 

realiseres. Det er heller ikke gjennomført noe tiltak, eller gitt noen føringer i nyere tid på at 

eiendommen vil avsettes til park eller idrettsplass. Sannsynligheten for at veien og 

arealformålet vil realiseres er liten, etter rådmannens vurdering er dette et moment som taler 

for å godkjenne dispensasjonssøknadene.  

 

Rådmannens samlede vurdering er at en dispensasjon fra fastsatt arealformål og regulert 

vegtrase, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsen søker å ivareta.  

 

Vilkår 2 – «Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene»:  

Et gammelt hus i dårlig stand kan etter rådmannens vurdering virke skjemmende. En fordel 

med å godkjenne det omsøkte tiltaket er at en ny bolig trolig vil være en estetisk finere løsning. 

Rådmannen mener det også er positivt at det blir færre boenheter som ligger i strid med 

gjeldende regulering på eiendommen, da det er ønskelig å rive tomannsboligen og føre opp en 

enebolig.  
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Ved rådmannens vurdering av om dispensasjonsøkanden bør godkjennes er det lagt stor vekt 

på at tiltakshaver aksepterer en erstatning som tilsvarer taksten på eksisterende bygning fastsatt 

i 2013, dersom Vesttangenten skal realiseres etter at nybygget er reist. Rådmannen kan med 

dette ikke se at det omsøkte tiltaket er til vesentlig ulempe ved en eventuell fremtidig 

realisering av Vesttangenten. Til orientering nevnes det at rådmannen på nåværende tidspunkt 

ikke har kontaktet tinglysingsmyndigheten for å ta rede på om og hvorledes en slik betingelse kan 

settes, og hvilke konsekvenser en slik betingelse vil kunne ha for en eventuell tredjeparts rettigheter. 

Dette vil gjøres før eventuelle tiltak iverksettes.  

 

Statens vegvesen viser også til at de stiller seg negative til tiltaket fordi det pågår 

områderegulering. Det er i forbindelse med saken sendt en forespørsel om uttalelse til 

planavdelingen. Planavdelingen kan for øyeblikket ikke si noe konkret om hvilken innvirkning 

områdereguleringen vil ha for eiendom gnr/bnr 317/366. Områdereguleringen er for øyeblikket 

ikke vedtatt, men rådmannen kan ikke se at en godkjennelse av dispensasjonssøknadene vil 

være til vesentlig ulempe for videre arbeid med områdereguleringen.  

 

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. Oversiktskart og situasjonsplan 

2. Reguleringsplan og arealplankart 

3. E-post fra Sverre Moe, datert 25.01.2017 

4. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 14.12.2017 

5. Takst 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 
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Arkivsaksnr.: 17/4978-2   Arkiv: K40  

 

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 

2018 - 2022  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 – 2022 vedtas, jf. 

forskrift 8. januar 2016 nr. 12. 

 

  

Sammendrag 

Kommunen er gjennom forskrift pålagt å vedta målsetninger for forvaltningen av 

hjorteviltartene som det er åpent jakt for. Dette er ikke gjort tidligere i Ringerike kommune 

grunnet arbeidspress og prioriteringer på landbrukskontoret. Rådmannen ønsker å inkludere 

retningslinjer for valdledere, jaktledere og jegere for å bidra til forståelse for hvilke oppgaver 

som skal løses og hvem som har ansvaret for å løse dem. Mål og retningslinjer finnes i 

vedlegget «Kommunale mål og retningslinjer». 

 

Innledning / bakgrunn 

I 2016 vedtok Klima- og miljødepartementet en ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. I § 3 

kommer det fram at kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort og 

rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Disse målene skal ta hensyn til opplysninger om 

beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av 

viltulykker på veg og bane. Målene skal være konkrete og etterprøvbare. 

 

Beskrivelse av saken 

I § 1 i hjorteviltforskriften kommer det fram at formålet med forskriften er at 

hjorteviltforvaltningen skal ivareta bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold, 

samt at det skal legges til rette for lokal og bærekraftig forvaltning. Hensikten med kommunale 

mål for hjorteviltforvaltningen er å diskutere forvaltningsspørsmål med rettighetshaverne og 

andre med interesser i utmark. De skal også etablere en bredest mulig faglig og politisk 

forankret plan, som sammen med sentrale lover og forskrifter er styrende for 

hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune. Målene brukes blant annet som juridisk grunnlag 

når kommunen skal godkjenne flerårige bestandsplaner. 
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Kommunen har et overordnet ansvar for verdier og interesser knyttet til opplevelsesverdier, 

biologisk mangfold, trafikkproblemer, skader på jord- og skogbruk og andre skader/ulemper. 

Det kommunale ansvaret ligger derfor hovedsakelig i regulering av størrelsen på de ulike 

hjorteviltbestandene. Kommunen har også ansvar for å ivareta jaktretthavernes rettigheter og 

rettssikkerhet, gjennom å fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak. 

 

Jakt er en viktig del av friluftslivet, men det som er spesielt med jakt er ressursforvaltningen av 

artene det jaktes på. Det er jegerne som i praksis står for forvaltningen av hjorteviltet. For at 

forvaltningen skal lykkes med målene er man avhengig av at jegerne gjennomfører en målrettet 

jakt, basert på detaljert bestandsplanlegging og en årlig avskytningsplan. Mål og eventuelle 

tiltak skal være lokalt forankret gjennom kommunale målsetninger og bestandsplaner. 

 

Mål og retningslinjer finnes i vedlegget «Kommunale mål og retningslinjer». Det legges opp til 

at planen skal revideres hvert fjerde år, men planen kan tas til revidering før dette dersom det 

skulle bli behov for justering. 

 

Juridiske forhold  

Kommunen er pålagt å vedta målsetninger for forvaltningen av de arter det er åpnet jakt for 

gjennom forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt. Det er åpnet for jakt på 

elg, hjort og rådyr i Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Viltnemnda behandlet først saken i møte 12.12.17, og vedtok å sende saken på høring til 

berørte parter og interessegrupper. Dette ble gjort 15.12.17. Høringsfrist ble satt til 10.01.18. 

Det ble mottatt seks høringsuttalelser. Uttalelsene ble behandlet i nytt viltnemndsmøte 

19.02.18 (opprinnelig dato for møtet var 24.01.18, men dette ble utsatt). Uttalelsene tas med i 

den videre prosessen, og ligger som vedlegg til saksframlegget. 

 
 

Rådmannens vurdering 

Dokumentet «Kommunale mål og retningslinjer» starter med en oversikt over hva som er 

kommunens, valdets og jaktfeltets ansvar og oppgaver. Hensikten med disse retningslinjene er 

å gjøre det klart og tydelig hvem som sitter med hvilket ansvar. Kommunens kontaktperson i 

valdet er valdleder, og oppgavene til valdleder kan dermed virke noe omfattende. En del av 

punktene dreier som mot valdet som enhet, og betyr ikke nødvendigvis at valdleder sitter med 

hele ansvaret alene. 

 

Målsetningene for elg er detaljert, fordi kommunen har et godt datagrunnlag gjennom mange 

år, og tar for seg beitegrunnlaget, bestandssammensetning og framtidig avskytning. 

Målsetningen for hjort er lite detaljerte grunnet lite og mangelfull rapportering, og det er 

generelt for lite kunnskap om rådyrbestanden til å kunne lage detaljerte målsetninger. Det 

forventes derimot at det blir en knekk i rådyrbestanden på grunn av årets harde vinter. 

 

Avslutningsvis er det en side med alle tidsfrister som jegere, jaktledere, valdledere og 

kommune må forholde seg til. Dette vil fungere som et enkelt og nyttig oppslagsverk, i tillegg 

til at det blir lettere for jegere å rettighetshavere å se hvilke frister de har å forholde seg til. 
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Vedlegg 

Kommunale mål og retningslinjer 

Høringssvar Ramberget jaktlag 

Høringssvar fra Fylkesmannen i Buskerud 

Høringssvar fra vald 16 - Rognlihøgda Tuftinåsen 

Høringssvar vald 6 - Holleia Nord 

Høingsvar fra vald 8 - Soknedalen vest 

Høringssvar fra Lars Magne Rustad 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Halldis Linde Lie 
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Arkivsaksnr.: 18/755-2   Arkiv: K01  

 

Søknad om tillatelse til frakt av byggematerialer med snøscooter, 

hytte ved Vestre Bjonevann  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

23/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Det gis tillatelse til å bruke snøsooter til å frakte materialer, jfr. § 6 i forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag, på følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder Svein-Arne Dalane og frakt av materialer over Vestre Bjonevann til 

hytte (gnr. 290 bnr. 77). 

2. Tidsrom: Perioden 09.04.2018 frem til isløsning. 

3. Det forusettes at berørt(e) grunneier(e)er varslet og har gitt samtykke til kjøringen og 

at søker er kjent med risikoen som er forbundet med å kjøre med motorfartøy på islagt 

vann. 

4. Det skal føres logg/kjørebok. 

 

  

 

Sammendrag 

Svein Arne Dalen søker om tillatelse til å benytte seg av snøscooter til å frakte materialer over 

Vestre Bjonevann til sin hytte for skifte av tak. Det er snakk om en strekning på ca 700 meters 

kjørelengde, og det er snakk om ca to dagers kjøring. Rådmannen anser omsøkt kjøring som 

rasjonell og skånsom, og anbefaler derfor at det gis tillatelse til omsøkt kjøring. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen mottok, via e-post den 20.02.2018, søknad om tillatelse til frakt av materialer. Det 

ble søkt om kjøring et par dager i tidsrommet 20.03.2018 – 08.04.2018. På grunn av at 

søknaden kom inn så nært opp til skrivefristen for møtet i HMA i mars, ble saken først 

forberedt til april-møtet for HMA. Rådmannen foreslår ut fra dette å gi tillatelse til omsøkt 

kjøring lenger utover i april. 

 

 

Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag reguleres av motorferdselloven med sentral og lokal 

forskrift. 
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Alternative løsninger 

HMA finner ikke omsøkt kjøring å falle inn under bestemmelsene i Forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag § 6, og gir derfor ikke tillatelse til omsøkt 

kjøring. 

 

Rådmannens vurdering 

Vi mener å ha god kunnskap om motorferdselen og hvilke konsekvenser den kan ha for 

naturverdiene i området. Transport med snøscooter er en forbigående forstyrrelse som ikke 

setter varige spor etter seg. Det er ikke fare for ukjente negative konsekvenser for 

naturverdiene knyttet til omsøkt kjøring. Transport vinterstid etterlater få spor og er den beste 

metoden for transport i utmark. Kjøringen er antatt å foregå over to dager og rådmannen anser 

ikke det som uforsvarlig med tanke på vesentlige skader eller ulemper på naturen.  

Da det pr i dag ikke er noen gyldige løyver for leiekjøring i området, må søker låne eller leie en 

snøscooter selv for å foreta kjøringen. 

 

 

Vedlegg 

Søknad om motorisert ferdsel m/ beskrivelse 

Kart 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 18/796-1   Arkiv: L32  

 

Navn på veier i Hønefossområdet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Tonettes vei 

2. Benterudbredden 

3. Tanberglia 

4. Tanbergstubben 

5. Kaldbekkveien 

 

  

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på flere veier i Hønefossområdet i forbindelse med flere 

utbyggingsprosjekt og ønske om å få tildelt adresse til to bygg.   

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan 

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 
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Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av sakene: 
I brev til berørte parter, historielag, og ved å legge informasjon ut på kommunens internettside 

har Oppmålingsavdelingen bedt om forslag til adressenavn på veiene.  

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene til uttale. Stedsnavntjenesten sin rolle er i 

henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. 

Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

 

Beskrivelse av adresseparsellene: 

 

1. Tonettes vei  

Adresseparsellen tar av fra Bånntjernveien og går inn i planområdet Nerbytunet.  

I brev datert 17.01.2017 (17/265-1) og et eget brev til Ringerikshus AS datert 

30.01.2017 (17/265-3) ba kommunen om forslag til adressenavn. Det kom kun inn ett 

forslag til adressenavn. Else Marie Bogen hjemmelshaver av gnr./bnr. 103/12 foreslo i 

telefon 24.11.2017 Tonettes vei som adressenavn. Hun begrunnet navneforslaget med 

at Tonette Askilsrud fødd 25.07.1871 og død i 1965 hadde vært en streng og djerv 

husfrue på gården, og det kunne være passende å kalle opp veien etter henne. Navnet 

er lett å skrive, oppfatte, huske og har en forankring til stedet.  

 

Stedsnavntjenesten skriver i brev datert 24.02.2017 (17/265-5) at de ikke har 

merknader til navneforslaget Tonettes vei, men de mener det blir ganske likt Anettes vei 

i Heradsbygda, og foreslår Tonettesvingen for å gjøre disse to navnene mindre like. 

 

Oppmålingsavdelingen mener forslaget er godt begrunnet, og er ikke bekymret for at 

det er for stor likhet mellom Tonettes vei og Anettes vei og foreslår derfor Tonettes vei 

i tråd med Else Marie Borgen sitt forslag.  
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Rådmannen går inn for at veien får navnet Tonettes vei. 

 

2. Benterudbredden  

Adresseparsellen tar av fra Gigstads vei og går ned og inn i det nye boligfeltet på 

Benterud som ligger sørvest for den nye barneskolen.  I brev datert 04.08.2017 

(17/3157-1) ba kommunen om forslag til adressenavn. I e-post fra styreleder Geir Dahl 

datert 07.09.2017 (17/3157-2) i Eikli borettslag skriver han at styret i borettslaget har 

diskutert forslaget uten å gi et formelt felles forslag. Men de har diskutert at et 

alternativ er at eksisterende Gigstads vei også omfatter denne adresseparsellen, og et 

annet alternativ at Benterudplassen gis som navn. Sistnevnte navn er et kjent navn på 

folkemunne som det vil være fint å bevare for fremtiden gjennom adressenavnet. 

Tronrud eiendom foreslår i brev datert 11.09.2017 (17/3157-4) navnet 

Benterudstranda. De begrunner det med at intensjonen er å knytte boligprosjektet mot 

elven, og at det er en liten badeplass ved elva i nordvestre del av byggeområdet. 

 

Stedsnavntjenesten har i brev datert 20.09.2017 (17/3157-6) ingen merknader til 

skrivemåten av navnene Benterudplassen, Benterudstranda og Benterudbredden, som 

Oppmålingsavdelingen ba de vurdere. 
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3. Oppmålingsavdelingen anbefaler Benterudbredden som adressenavn siden boligene 

ligger til Storelvas elvebredd, og det er derfor naturlig å bruke «-bredd» i stedet for «–

strand». Benterudplassen er også et godt navn, men det blir å flytte navnet bort fra der 

det egentlig ble brukt, ved den nye barneskolen. Det er heller ikke ønskelig at veien blir 

en sidevei til Gigstads vei, siden boligprosjektet er samlet og homogent med en felles 

vei inn til boligfeltet.   

 
Rådmannen går inn for at veien får navnet Benterudbredden. 

 

4. Adressenavn i planområdet Tanberglia 

Det skal tildeles adressenavn til 2 veier innenfor planområdet. Markert med henholdsvis 

rød og svart strek i kartet. Oppmålingsavdelingen ba i brev datert 17.01.2017 (17/266-

1) om forslag til adressenavn. Finn Hansen foreslo i telefon 23.01.2017 (17/266-2) 

adresenavnene Utsiktsveien og Tanberglia. Det første begrunnet med at det er flott 

utsikt fra området, og det andre navnet er knyttet til ryggen i området. Block Watne 

v/Frank Engejordet foreslår i e-post datert 26.01.2017 (17/266-3) at hovedveien inn i 

området tildeles navnet Tanberglia.  Som navn på den andre veien foreslås Liastubben 

eller Tanbergstubben. Han skriver at det er ønskelig at dette navnet henger sammen 

med navnet på hovedveien inn i boligområdet. 

 

Stedsnavntjenesten skriver i sin tilråding datert 03.04.2017 (16/5535-21) at Tanberg er 

vedtatt skrivemåte og skal brukes som førsteledd. Men siden veien går ved 

Tanbergmoen spør de om det ikke hadde blitt riktigere å bruke Tanbergmo som 
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førsteledd for alle navnene. Som alternative navn foreslår de derfor Tanbergmolia og 

Tanbergmostubben.Både Tanberglia, Tanberglistubben og Tanbergstubben har riktig 

skrivemåte. Skal en bruke Liastubben vil Listubben være riktig skrivemåte for dette 

navnet.  

Adress 

 

Oppmålingsavdelingen synes argumentet til Stedsnavntjenesten er godt, men er kjent med 

at det er planlagt utbygging videre østover med plannavnet Tanberghøgda. En ønsker 

derfor å reservere førsteleddet «Tanbergmo» på veier i dette området. 

Oppmålingsavdelingen foreslår derfor adressenavnet Tanberglia på hovedveien inn i 

boligfeltet, og Tanbergstubben på avstikkeren tegnet med svart strek. 

 

Rådmannen går inn for at hovedveien i boligfeltet får navnet Tanberglia. 

 

Rådmannen går inn for at stikkveien får navnet Tanbergstubben. 

 

5. Kaldbekkveien 

I e-post datert 11.10.2017 (17/4090-1) ønsker Glitre Energi Produksjon AS v/Arnfinn 

Baksvær at kommunen tildeler adressenavn på veien fra krysset der Hofsfossveien og 

Begnaveien møtes rett sør for E-16 broen som krysser Ådalselva og inn til Hensfoss 

kraftstasjon. De foreslår enten å videreføre Hofsfossveien eller å benytte Begnaveien 

som adressenavn på veien. Sistnevnte navn foreslår de som mest relevant i forhold 

betegnelse på området.  

 

Oppmålingsavdelingen sendte 30.10.2017 (17/4090-2) ut et brev til kjentfolk, eiere og 

historielag der det ble bedt om forslag til adressenavn. I brevet ble det nevnt at en 

ønsket å beholde Begnaveien som adressenavn innenfor eksisterende boligfelt. Det en 

ønsket tilbakemelding på var eventuell forlengelse i bruken av adressenavnet 

Hofsfossveien eller et nytt adressenavn på veien. Grethe Borgersrud skriver i e-post 
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datert 05.11.2017 (17/4090-3) at det langs denne veien i eldre tid lå i alt 5 tresliperier.  

På Hen var det tre tresliperier; Hen Træsliberi, og Bratli og Møllefoss tresliperier, de to 

siste underlagt Hen Træsliberi. På vestsiden av Ådalselva, tvers overfor Hen - lå Ådal 

Træsliberi. Noen hundre meter nedenfor -ved Svinefoss/Begnafossen - lå Bægna 

Træsliberi. På dette grunnlag foreslår hun Sliperiveien. Dette navnet er allerede i bruk i 

kommunen og kan derfor ikke brukes. Treklyngen Holding AS v/Rolf Jarle Aaberg 

skriver i e-post datert 27.11.2017 (17/4090-6) at de i samråd med grunneierne Anne 

Bang Lyngdal og Follum Eiendom AS foreslår navnet Kallebekkveien.  Navneforslaget 

henviser til den lokalt velkjente vannkilden Kallebekk som ligger i området. De skriver 

videre at de er klar over at det er flere stavemåter er i bruk for vannkilden, m.a. 

Kaldbekk, Kallbekk og Kallebekk, men forslag er basert på historiske kart der 

skrivemåten Kallebekk blir brukt. 
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Stedsnavntjenesten foreslår i brev datert 19.02.2018 (17/4090-7) at de fra lokale 

informanter har fått opplyst at «…dette navnet har uttalen /’kallbækk/, og at dette er et 
sted der man kan (kunne) hente seg kaldt og rent drikkevann. I samsvar med disse 
uttaleopplysningene og navnets opphav, tilrår vi derfor skrivemåten Kaldbekkveien».  
 
Oppmålingsavdelingen velger å følge Stedsnavntjenestens tilråding til skrivemåte og 
anbefaler at veien tildeles adressenavnet Kaldbekkveien.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Kaldbekkveien. 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene og områdene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får 

muligheten til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller 

andre foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere, kjentfolk og Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene.  

 
Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under oppgitt 

journalnummer.  

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 
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Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Arkivsaksnr.: 18/1019-1   Arkiv: GNR 295/1  

 

Tildele adressenavn i hyttefeltene Vikersetra og Fisketjern  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Vikersetra 

2. Fisketjern 

 

  

 

Det skal tildeles adressenavn til veier innenfor hyttefeltene Vikersetra og Fisketjern på 

Vikerfjell.  

 
 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 
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Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan 

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av sakene: 
I brev til berørte parter, historielag og DNT Ringerike har Oppmålingsavdelingen bedt om 

forslag til adressenavn på veiene (17/3152-1). I dette brevet foreslo Oppmålingsavdelingen 

henholdsvis Vikersetra og Fisketjern som adressenavn. 

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene til uttale. Stedsnavntjenesten sin rolle er i 

henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. 

Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

 

1. Vikersetra  

Det nye hyttefeltet ligger øst for Vikersetra. Oppmålingsavdelingen foreslår at veien inn 

til Vikersetra, og veiene inn i selve det nye hyttefeltet får samme adressenavn. Det 

begrunnes med at de har samme avkjøring fra Vikerseterveien og antall adresser som 

skal tildeles (se kartutsnitt under). Bjørn Gran-Henriksen støtter navneforslaget 

(17/3152-2). Andre tilbakemeldinger er ikke kommet. 

 

Stedsnavntjenesten skriver i brev datert 28.02.2018 (17/3152-4) at de ikke har 

merknader til navneforslaget Vikersetra.  I begrunnelsen skriver de at «Vikersetra er 

tilrådd skrivemåte for seternavnet i SSR, og herredsregisteret (1941) har registrert 

uttalen  /vi:`kəṛṣę:´tra/».  

.   
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Rådmannen går inn for at veiene tildeles adressenavnet Vikersetra. 

 

2. Fisketjern  

Hyttefeltet ligger ved sørøstre bredd av Fisketjern. Veien inn i feltet tar av fra 

Vikerseterveien. Oppmålingsavdelingen foreslår at hovedvei og stikkvei i hyttefeltet gis 

samme navn (se kartutsnitt under). Bjørn Gran-Henriksen støtter navneforslaget 

(17/3152-2). Andre tilbakemeldinger er ikke gitt. 

 

Stedsnavntjenesten skriver i brev datert 28.02.2018 (17/3152-4) at de ikke har 

merknader til navneforslaget Fisketjern.  I begrunnelsen skriver de at «Fisketjern er 

eneste godkjente skrivemåte for naturnavnet i SSR, og herredsregisteret (1946) har 

registrert uttalen  /fis`kəᶄęnn/ ».  
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Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Fisketjern. 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og matrikkelforskriften § 51 og Lov om 

stadnamn av 18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene og områdene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får 

muligheten til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller 

andre foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  
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Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter de 

innkomne uttalelsene, og tilrådingen fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene.  

 
Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under oppgitt 

journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Trᶄond Olav Vassdal 
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Arkivsaksnr.: 16/4161-18   Arkiv: PLN 404  

 

0605_404 - Detaljreguleringsplan for Gunbjørrud - 2.gangs 

behandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

  

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa og vil legge til rette for 36 nye tomter i områder, med 

kjøreveg til tomtene. Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i 

kommunedelplanen for Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og 

framkommelighet. Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til 

offentlig ettersyn er vurdert og til dels innarbeidet. Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

 

Beskrivelse 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa. Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse som er i 

tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter 

tomter i området og kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått å 

legge til rette for 36 nye tomter i områder, med kjøreveg til tomtene. Adkomsten til 

hytteområdet vil skje via Ringerudsetervegen.  

Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for 

Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet.    

Tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i 

NVE atlas. Derfor er det satt inn et bestemmelsesområde med rekkefølgekrav til vurdering av 

snøskredfare og eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates fradeling av disse tomtene. 

 

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Tomter som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men hvert å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene.  
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Innenfor planområdet tillates høyder for ramloft/oppstugu på tomtene 1-3, 15-24, 28, 29,30 og 

32. 

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette grunnet området er forholdsvis bratt, og hyllene 

som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil 

bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt 

for landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget, og for muligheten for uteplass etc. utafor 

hyttene på utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense 

på 2 m fra formålsgrensen. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18, 20, 25, 27, 30 og 35. 

Adkomstveger til de første 27 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.  

Adkomsten ned til platået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt.  Tomtene her nede har 

imidlertid en fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt 

best mulig i terrenget av hensyn både til terreng, landskap og visuelle forhold samt 

opparbeidelseskostnader. Vegtraseen vil medføre skjæring og fylling, men området ligger godt 

skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord og tilrettelegges for etablering av stedegen 

vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.  

Det åpnes for at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved 

opparbeidelse for å kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal 

ikke berøre tomtegrenser eller areal for avløpsanlegg. 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplanen for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planarbeidet ble påbegynt høsten 

2011, men ble lagt på vent med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt krysset mellom 

fv172 og E16 ved Ringmoen. Med daværende regelverk som tilsa gyldigheten på 

reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å avvente en løsning på 

vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/ sommer 2016 ble det endelig 

avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og planarbeidet ble gjenopptatt. Nytt oppstartmøte 

ble ikke vurdert å være nødvendig.  

 

 

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 09.10.2017, sak 61/17. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Det er lagt inn hensynsone i området hvor det er fare for utløpsområde for snøskred. 

 Endring § 5 rekkefølgebestemmelser punkt 2. Informasjonstavle og container i 

kryssområdet mellom fv 172 og Ringerudsetervegen skal flyttes ut av frisiktsonen på 

16 x 115 m. Ringerudsetervegen skal asfalteres minimum 10m inn fra fv 172. 

  Endring § 5 rekkefølgebestemmelser punkt 3. Før det tillates fradeling på tomtene 1, 

2, 3, 4, 7, 8 og skal det gjennomføres vurdering fra en fag- ekspert om fare for 

snøskred. Dersom vurderingen tilsier at tiltak er nødvendig skal disse gjennomføres 

før fradelingen tillates på tomtene. 

 Supplering § 2.1 punkt 5. Utforming. Lengderetningen på ny bebyggelse skal følge 

høydekotene. Breddene på ny bebyggelse på tomtene 7, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 31, 

32 og 34 skal ikke overstige 6 m.   

 

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 12.10.2017 – 27.11.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

 

 

Kommuneoverlegen, datert 14.11.2017 

Kommuneoverlegen kommer med anbefalinger om at det innarbeides følgende punkt i 

detaljreguleringsplanen; 

- Veianlegg, fellesarealer, lekearealer og gangveier må ferdigstilles før først fritidsbolig er 

oppført. 

- Opparbeidelse av felles uteplass, lekeareal o.l. Lekeplass i området for tomt 1-27 og 

mellom tomt 6-22. 

- Etablering av turveier, gang- og sykkelvei til nærmeste friluftsområder, anbefales tidlig i 

utbyggingen.  

 Forslagstillers kommentar: All infrastruktur kan ikke opparbeides før etablering av 

fritidsbebyggelse, dette medfører for store investeringer. Området er myrlendt og ikke 

så godt egnet for felles uteplass. I stedet foreslås tomt 6 endret til akebakke og felles 

uteareal. Det er ønskelig med etablering av turveier, men dette settes ikke som 

rekkefølgekrav. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 
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Buskerud fylkeskommune, datert 23.11.2017 

Vi mener at planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete kulturminner og vi har 

følgelig ingen merknader til planen. 

 Forslagstillers kommentar: Tas til orientering. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til orientering. 

 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.11.2017 

Deler av det aktuelle planområdet er bratt og utfordrende å planlegge med tanke på nye hytter 

og vei ned til de aktuelle hyttene. Det anbefales at hyttetomtene 28-36 med tilhørende veg blir 

tatt ut av planforslaget. Det er uheldig å åpne opp for hytter i dette landskapsområdet. 

Viser til Meld. St. nr 18 om friluftsliv, lovgrunnlag vedrørende hensyn til vassdrag, 

landskapskonvensjonen mv. Blant annet med tanke på bygging i bratt terreng. Mener det er et 

godt plangrep å punktfeste hyttene i kartet for å sikre god terrengtilpassing. Positivt med 

bestemmelser som begrenser høyden på pilarer og fyllinger. 

Det bør stilles krav i bestemmelsene om at det ikke er lov med oppføring av hytter i terreng 

som er brattere enn 1:4. I terreng mellom 1:4 – 1:6 bør det være krav om lengderetningen på 

hyttene skal følge høydekotene og at bredden på hyttene ikke skal overstige 6 meter. Dette for 

å redusere terrenginngrepet mest mulig.  

Fylkesmannen viser til at utredningen i forhold til skred i område med tomtene 1-4 og 7-9 

burde vært utredet som en del av detaljreguleringsplanen. Det er positivt med en bestemmelse 

ift dette, men bestemmelsen må suppleres med krav om tiltak ved eventuell fare for snøskred. 

Anbefaler også en egen hensynsone, fare for snøskred  

 Forslagstillers kommentar: Tomtene som er anbefalt å ta ut utgjør den beste delen av 

planen og det er vesentlig for tiltakshaver at denne opprettholdes i planen. Det er riktig 

at området er delvis bratt og krevende. Plassering av hyttene er gjort etter befaringer i 

terrenget. Det stilles krav til at lengderetninger på hyttene skal følge høydekotene. I 

tillegg er det fastsatt tomter hvor hyttene skal ha maksimal bredde i tråd med 

merknaden fra Fylkesmannen. Tomt 6 som er en av de bratteste tomtene tas ut og 

etableres som akebakke og felles uteplass.                                                                   

Det settes inn i bestemmelsene krav til tiltak dersom skredvurderingen tilsier det. Det er 

også lagt inn en hensynssone i revidert plankart. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

 

 

Statens vegvesen, datert 27.11.2017 

Adkomst til hyttene skal benytte Ringerudsetervegen som tar av fv. 172. Statens vegvesen 

mener at avkjøringen er for dårlig. Frisiktsonene skal være 6 x 115 meter. Det er plassert 

informasjonstavle og containere i frisiktsonen. Det bør ses på stigning og overvann inn mot 

vegen, samt at veien inn mot fylkesveg bør asfalteres. 

Statens vegvesen forutsetter at det blir lagt inn i rekkefølgebestemmelsene og at det skal lages 

en plan for utbedring av avkjørsel. Planen må godkjennes av Statens vegvesen. 

 Forslagstillers kommentar: Det foreslås en bestemmelse om at informasjonstavle og 

container som er etablert skal flyttes lengre inn i adkomstvegen før det gis tillatelse til 
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tiltak på tomter i området. Det blir også et punkt hvor det står at det skal asfalteres 

minimum 10m fra fv 172 og inn til Ringerudsetervegen.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt delvis til følge og innarbeidet i det 

reviderte planforslaget. 

 

 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse.  

 

 

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 jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

  

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Med bakgrunnen til de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser rådmannen 

at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehandling er ivaretatt. 

 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Gunbjørrud på Vikerfjell. Ved at 

planen kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, 

styrke næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet. 
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Dette selv om det blir gitt faglige råd fra både Fylkesmannen i Buskerud og Statens Vegvesen.  

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

vurdert og til dels innarbeidet. 

 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Plankart 

3. Reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer fra ar plan & landskap as, datert 

23.02.2018 

6. Høringsuttalelser 

a. Kommuneoverlegen, datert 14.11.2017 

b. Buskerud fylkeskommune, datert 23.11.2017 

c. Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.11.2017 

d. Statens vegvesen, datert 27.11.2017  

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Gunbjørrud snitt 

10.Gunbjørrud VA plan 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 16/5628-64   Arkiv: GNR 29/5  

 

Saksframlegg klage vegtiltak Gnr/bnr 29/1 og 29/6 - Ultvetveien 62 

og 50 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget viser til sitt vedtak i sak 81/17, til klage 28.12.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til 

kommentarer fra advokat Johan VD Kongsvik og fra Kjetil Grøtåsen og til rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er kommet vesentlig nye momenter til tilsier 

at vedtaket fattet i sak 81/17 bør endres.  

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket i sak 81/17 opprettholdes. 

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

 

  

Utskrift sendes: 

 

Kjetil Grøtåsen, Hadelandsveien 221, 3511 HØNEFOSS  

Sylvian Dahlberg Bye, Tjyruhjellv. 17, 3512 HØNEFOSS  

Heidi Skagnæs, Ultvetveien 42, 3512 HØNEFOSS  

Leif Ole Bjørnstad, Fleskerudveien 22, 3512 HØNEFOSS 

Johan VD Kongsvik Advokat MNA, PB 7052 St. Olavs plass, 0130 OSLO 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN  

 

 

Sammendrag 

 

Sylvian Dahlberg Bye har 28.12.17 klaget på vedtaket som hovedutvalget fattet 4.12.17 i sak 

81/17. Hovedutvalget hadde da avvist klage fra Sylvian Dahlberg Bye etter at kommunen 

9.1.17 hadde konkludert med at det ikke var utført søknadspliktige tiltak i «trasealternativ 1». 

 

Rådmannen anbefaler at hovedutvalget ikke tar klagen til følge, og at vedtaket i sak 81/17 

opprettholdes.  Saken blir da å oversende til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  
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Innledning / bakgrunn 

 

I sak 81/17 fattet hovedkomiteen 4.12.17 følgende enstemmige vedtak: 

 

Hovedutvalget viser til kommunens notat 9.1.17 (dokument 16/5628-2) med vedlegg etter 

befaring 30.11.16, til klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til kommentarer 14.5.17 fra 

Advokat Kongsvik og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedutvalget kommer til samme konklusjon som i brev 9.1.17, at det ikke er utført 

søknadspliktige tiltak i «trasealternativ 1», jf. Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav a eller 

b. Hovedutvalget finner videre at tiltakene er i henhold til unntaksreglene i 

byggesaksforskriftens § 4-1 e) nr. 7 (tilsvarer tidligere § 4-1 d) nr. 7) og finner at tiltakene 

heller ikke utløser søknadsplikt etter retningslinjene som formannskapet vedtok 16.9.14 for 

oppfylling/massedeponi. På bakgrunn av dette, finner Hovedutvalget det ikke nødvendig å 

vurdere om de utførte tiltak trenger å fritas etter plan- og bygningslovens § 20-5 g). 

  

2. Utførte arbeider anses dermed ikke å være overtredelser som krever forfølging etter plan-

og bygningslovens § 32-1.  

 

3. Det er ikke fattet enkeltvedtak med klageadgang, jf. Forvaltningslovens § 28.  

 

4. Klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye avvises med henvisning til Forvaltningslovens § 

28.  

 

Se vedlagte orientering om klageadgang på avvisningen av klagen. 

 

 

For sakens bakgrunn viser rådmannen til saksframlegg og saksprotokoll til sak 81/17, 

behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i møte 4.12.17.  Sylvian Dahlberg Bye 

hadde 28.11.17 sendt forslag i sakens anledning, rådmannen hadde kommentert 29.11.17 og de 

to dokumentene var bekjentgjort overfor hovedutvalget før vedtak i sak 81/17 ble fattet 

4.12.17.  

 

Klagen fra Sylvian Dahlberg Bye ble mottatt 28.12.17 og er rettidig framsatt.  Advokat Johan 

VD Kongsvik har 21.1.18 kommentert klagen på vegne av Leif Ole Bjørnstad på eiendom 

29/1.  Kjetil Grøtåsen har kommentert 31.1.18. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I klagen 28.12.17 viser Sylvian Dahlberg Bye blant annet til at hovedutvalget i vedtaket 

4.12.17 ikke fant det nødvendig å vurdere inngrepene etter plan- og bygningslvelovens § 20-5 

g).  Hun mener Naturmangfoldloven skulle vært drøftet og realitetsbehandlet. Sylvian Dahlberg 

Bye viser til at det var en stor mengde vedlegg til saksframlegget for sak 81/17, men savner 

dokumenter fra 2012 til 2015. 
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I klagen er Sylvian Dahlberg Bye uenig med beskrivelsen av inngrepene i forhold til det 

rådmannen har vurdert i saksframlegget til sak 81/17.  Hun viser til at traseen over jordet på 

29/6 var grodd igjen, hun mener traseen ikke var en vei men en sti, og at det er anlagt ny vei 

over jordet.  

 

Sylvian Dahlberg Bye mener kommunen skulle vurdert inngrepene etter plan- og 

bygningslovens § 20-1 k) – vesentlige terrenginngrep, og etter bokstav l) – anlegg av veg, 

parkeringsplass og landingsplass.  

 

Sylvian Dahlberg Bye har vist til en sivilombudsmannssak «SOM 2008/405» hvor en kommune 

og fylkesmannen i Buskerud skal ha kommet fram til at et tiltak knyttet til vei/utbedring av vei 

til hytte var søknadspliktig.   

 

Sylvian Dahlberg Bye skriver om konsekvenser og motiver for inngrepene i 2012. Hun 

betegner traseen som en sti før tiltak ble utført i 2012.  

 

Sylvian Dahlberg Bye viser i klagen til at bygningsmyndigheten plikter å følge opp mulig 

ulovlige tiltak, og hun viser til «SOM 2008/405».  

 

Sylvian Dahlberg Bye viser til at innprepene ble gjort i et LNF-område med stor forekomst av 

arten dragehode som det finnes en egen forskrift for.   

 

Sylvian Dahlberg Bye viser til at det på 29/6 er en skadet vannkilde, og hun skriver at 

kommunen overhode ikke har nevnt disse forholdene.  

 

Til slutt ber Sylvian Dahlberg Bye om at jordskiftesaken som er trukket inn, holdes utenfor 

saken.  Hun ber kommunen pålegge Grøtåsen å tilbakeføre eiendom 29/6 i den tilstand den var 

før inngrepene ble gjort.  

 

 

Advokat Johan VD Kongsvik har 21.1.18 kommentert klagen. Han viser blant annet til at 

landbrukseiendommene 29/1 g 29/3 har rett til å kjøre over 29/5 og 29/6.  Advokat Kongsvik 

mener det vanskelig kan sies å være igangsatt veitiltak, ut over å holde den gamle kjøretraseen 

til de to nabo-gårdene i hevd.  Bjørnstad kan heller ikke se at vedlikeholdsarbeidene Grøtåsen 

har utført er søknadspliktige tiltak, og mener det kun er utført lett vedlikehold.  Advokaten 

skriver at dette har vært en «hest og kjerrevei», kjørbar med landbruksmaskiner – ingen sti. 

Bjørnstad har ingen innsigleser mot at det sørges for at hest- og kjerreveien ikke gror igjen. 

Videre kommenteres: «Det fremstår som underlig at Bye tar opp forhold vedrørende en 

påstått ødelagt brønn med kommunen; den saken ble rettskraftig avgjort av tingretten i 

Hønefoss sist sommer – Bye tapte erstatningssaken de hadde anlagt mot Grøtåsen.»  

 

22.1.18 kommenterer Sylvian Dahlberg Bye kommunens brev 2.1.18.  

 

31.1.18 har Kjetil Grøtåsen kommentert klagen.  Han viser til at saken har pågått siden 2012 

og at det har vært flere befaringer.  Han mener at alle instanser - kommuneadministrasjon, 

politikere, tingretten og jordskifteretten - synes å komme til samme konklusjon. Grøtåsen 

forteller at Sylvian Dahlberg Bye stevnet han for retten, og at Grøtåsen ble frikjent på alle 

punkter. 
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  Han omtaler vannkilden som Dahlberg Bye refererer til, og at vannkilden ble steinsatt før 

Grøtåsen kjøpte eiendom 29/5.  Grøtåsen viser til stor belastning mentalt og økonomisk. 

 

11.2.18 skriver Sylvian Dahlberg Bye brev til rådmannen om inngrepene i 2012 og om pløying 

i veitraseen på 29/1 i 2017.  Hun skriver at kommunen nekter å realitetsbehandle saken, og 

mener kommunen i realiteten godkjenner selvtekt i et LNF-område.  Dahlberg Bye skriver at 

enhetsleder Heidi Skagnæs har næringsinteresser knyttet til handlingene, og det vises blant 

annet til pågående jordskiftesak.  Videre viser Dahlberg Bye til tidligere habilitetsspørsmål, og 

kommenterer et brev 25.1.18 fra kommunen vedrørende pløying i veistrekning på 29/1.  

 

11.2.18 skriver Dahlberg Bye videre om saksbehandlingsfeil og mistanke om korrupsjon.  Hun 

skriver om bekjentskapskorrupsjon og utveksling av økonomiske verdier.  Hun omtaler inngrep 

i veitrase på 29/6 og pågående jordskiftesak samt pløying av vei på 29/1.  Dahlberg  Bye ber 

kommunen opprette ulovlighetssak for fjerning av vei.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Eiendommene i dette området ligger ikke innenfor noen reguleringplan. Kommuneplanens arealdel 

angir formålet til landbruks-, natur- og friluftsområde.  

 

Dragehodeplanen er rødlistet – den ble vernet av Kongen i statsråd 20. mai 2011 i medhold av 

Naturmangfoldloven § 23 – og er gitt egen forskrift om dragehode som prioritert art. Fylkesmannen 

er forvaltningsmyndighet etter forskriftens § 5.  Sylvian Dahlberg Bye har 6.12.17 tilskrevet 

fylkesmannen vedrørende dragehode. 

 

Juridiske forhold  

 

Spørsmålet som skal vurderes i denne saken er om arbeider utført i veitrase i 2012 krever 

behandling.  

 

I saksframlegg til sak 81/17 skrev rådmannen om «juridiske forhold»: 

 

«Kommunen er i denne saken bygningsmyndighet vedrørende vurdering av om det er utført 

søknadspliktige tiltak langs det Jordskifteretten betegner veitrasealternativ nr. 1. 

Jordskifteretten har avklaring av veirett til behandling. Fylkesmannen er klagemyndighet for 

kommunens avgjørelser som bygningsmyndighet. Fylkesmannen er også 

forvaltningsmyndighet for plantearten «dragehode» som det finnes mye av i området.  

Sylvian Dahlberg Bye har kontaktet Sivilombudsmannen. Det er flere parter involvert. -  

 

Plan- og bygningslovens § 32-1 slår fast at kommunen kan avstå fra å forfølge overtredelser 

av «mindre betydning». § 32-1 angir kommunens plikt, men medfører ikke at private 

rettssubjekter får rettskrav på at kommunen forfølger ulovligheter. En slik beslutning som 

ligger innenfor lovens rammer, kan ikke være gjenstand for klage og klage skal derfor i 

utgangspunktet avvises. Avvisning av en slik klage er dog et enkeltvedtak og kan påklages og 

skal tas til behandling.  

 

Det er i saken anført habilitetsinnsigelser.» 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

I saksframlegg til sak 81/17 skrev rådmannen om «tidligere behandlinger og vedtak»: 

 

«Kjetil Grøtåsen har hatt byggesak for riving og bygging av ny bolig på eiendom 29/5 til 

behandling i kommunens arkivsak 11/2658 og 15/1348. Utslippssak for renseanlegg for ny 

bolig har blitt behandlet i arkivsak 10/1374.  

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning var på befaring 30.11.15 i forbindelse med 

behandlingen av HMA-sak 80/15, dvs. nevnte arkivsak 15/1348 for bolig for Grøtåsen. På 

befaringen gikk hovedkomiteen det såkalte «trasealternativ 1» fra eiendom 29/1, over 29/6 til 

29/5. På bakgrunn av saksframlegg, dokument 15/1348-16, tok ikke hovedkomiteen 30.11.15, 

i følge saksprotokoll, dokument 15/1348-26, klage fra Sylvian Dahlberg Bye på byggesak for 

Kjetil Grøtåsen på 29/5 til følge. Fylkesmannen opphevet 18.4.16 (dokument 15/1348-49) 

kommunens godkjenning med begrunnelse av at det skulle vært behandlet dispensasjon fra 

byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 fordi det ikke var vist til noen stedbunden 

næring for eiendom 29/5. Fylkesmannen viste også til atkomst som grunnlag for oppheving av 

kommunens vedtak.  

 

Kommunen uttalte seg 21.7.16 (15/1348-59) til fylkesmannen som 25.8.16 avslo krav fra 

Sylvian Dahlberg Bye om dekning av kr. 253 310 til dekning av sakskostnader etter at 

fylkesmannen 18.4.16 hadde opphevet kommunens godkjenning av bolig for Grøtåsen. 

Departementet opphevet 8.12.16 fylkesmannens avslag. Fylkesmannen vedtok 15.2.17 at 

kommunen skulle betale kr. 26.400,-, og 30.3.17 avslo departementet klage fra Sylvian 

Dahlberg Bye vedrørende dette.  

Kjetil Grøtåsen søkte 11.12.15 landbrukskontoret om bygging av landbruksvei, dvs. 

trasealternativ 1 og 3 som jordskifteretten 9.10.15 besluttet at Gøtåsen måtte søke om. I 

dokument 16/107-16 avslo landbrukskontoret søknaden etter vurdering av at det hovedsakelig 

søkes anlagt atkomst til bolig og at landbruksvirksomhet ville utgjøre en liten del av 

formålet.» 

 

I sak 81/17 ble klage fra Sylvian Dahlberg Bye avvist fordi utførte arbeider ikke ble ansett å 

være overtredelser og fordi det ikke var fattet enkeltvedtak.  

 

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, jf. forvaltningslovens § 

36 første ledd. 

 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.   
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Behov for informasjon og høringer 

 

I saksframlegg til sak 81/17 skrev rådmannen om «behov for informasjon og høringer»: 

 

«Det er ikke innhentet uttalelser fra andre myndigheter vedrørende arbeidene som ble utført i 

2012. Fylkesmannen som klagemyndighet, fylkesmannens miljøvernavdeling (vedrørende 

dragehode) og Sivilombudsmannen har likens deltatt i korrespondansen.»   

 

Alternative løsninger 

 

Dersom hovedutvalget skulle mene at det i f. eks. klagen er framkommet nye momenter som gjør at 

hovedutvalget ønsker å foreta ny befaring, kan følgende alternative forslag til vedtak fattes: 

  

Hovedutvalget viser til kommunens notat 9.1.17 (dokument 16/5628-2) med vedlegg etter befaring 

30.11.16, til klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til kommentarer 14.5.17 fra Advokat 

Kongsvik og til rådmannens saksframlegg til sak 81/17.  Hovedutvalget viser videre til klage 

28.12.17 fra Sylvian Dahlberg Bye og til de kommentarer som er mottatt.  

 

1. Saken utsettes for befaring.  

 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

Rådmannen kan ikke se at denne saken er av prinsippiell karakter. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

I klagen 28.12.17 viser Sylvian Dahlberg Bye innledningsvis blant annet til at hovedutvalget i 

vedtaket 4.12.17 ikke fant det nødvendig å vurdere inngrepene etter plan- og bygningslovens § 

20-5 g).  Rådmannen viser i denne sammenheng til at plan- og bygningslovens § 20-5 g) er en 

hjemmel bygningsmyndigheten er gitt til å kunne unnta diverse mindre tiltak som kommunen 

finner grunn til å frita fra søknadsplikten. Dette vil kunne gjelde tiltak som ligner på de tiltak 

som er direkte unntatt etter de andre bestemmelsener i § 20-5 eller i byggesaksforskriftens § 4-

1, eller det kan være mindre avvik fra vilkårene for unntak for de direkte unntatte tiltakene.  

Sylvian Dahlberg Bye synes å kritisere bygningsmyndigheten for ikke å ha vurdert § 20-5 g), 

mens poenget er at bygningsmyndigheten fant at de tiltakene som ble utført i 2012, var direkte 

unntatt fra kravet om saksbehandling, og at bygningsmyndigheten derved ikke behøvde å 

vurdere å bruke § 20-5 g) for å vurdere om tiltaket allikevel skulle unntas fra kravet om 

saksbehandling.  

 

Sylvian Dahlberg Bye savner kommunens vurdering etter Naturmangfoldloven. Rådmannen 

viser i denne sammenheng til at det under rådmannens vurdering i saksframlegget til sak 81/17 

ble vist til befaringsrapport 9.1.17, og at det i den ordrette gjengivelsen under kompleksitet ved 

vurderingen av tiltakets omfang, karakter og kompleksitet i forbindelse med vurdering av om 

arbeidene i 2012 var søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-1 b, sto: 
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Vilkåret om kompleksitet forutsettes å ha å gjøre med behovet for å ansvarsbelegge arbeider av en 

viss vanskelighetsgrad, og at kompliserte arbeider med større sikkerhet får en forskriftsmessig 

prosjektering og utførelse dersom arbeidene behandles etter byggereglene. Naturmangfoldloven 

er blitt nevnt, og den rødlistede blomsten «dragehode» finnes mange steder i området.  

På befaringen viste Hellum fram kart fra rapport «Dragehode i Buskerud» laget av Sweco Norge 

AS v/Frode Løset på oppdrag fra fylkesmannen i Buskerud med Åsmund Tysse som kontaktperson. 

Rapporten for «Ultveit» er fra 2014. Kartene viser store forekomster av dragehode i skraverte 

områder, blant annet rett øst for det sted befaringen startet samt i flere områder av varierende 

størrelse nord for trasealternativ 1. Et ytterligere område, og aller største område, er sør for 

trasealternativ 1, hovedsakelig på 29/3 men også på 29/6 og noe på 29/5. I tillegg til slike 

skraverte områder vises små delpopulasjoner. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter en 

egen forskrift i medhold av Naturmangfoldlovens § 23 – kongen har i statsråd 20.5.11 utpekt 

dragehode til en prioritert art. Dersom noen ønsker å gjøre tiltak som vil påvirke 

dragehodeplanter, må det sendes en søknad til fylkesmannen som kan vurdere å gi dispensasjon 

dersom tiltaket ikke utgjør noen fare for artens bestandssituasjon eller utvikling. Når det kommer 

søknad etter plan- og bygningsloven fra Grøtåsen for trasealternativ 1 og 3, vil det måtte 

undersøkes om det er tilstrekkelig dokumentert vedrørende dragehode og om fylkesmannen 

allerede er tilstrekkelig involvert/gitt dispensasjon hvis tiltakene berører dragehodeforekomster. 

Men for vurderingen av om de arbeidene som ble utført i 2012 er søknadspliktige, finner 

bygningsmyndigheten ikke at dragehodeproblematikken medfører at det nå i etterkant må søkes 

om tillatelse pga kompleksitet el.l.   

 

Videre under rådmannens vurdering i saksframlegget til sak 81/17 står det:  

 

«Sylvian Dahlberg Bye savner blant annet plan- og bygningslovens § 32-1 og 

Naturmangfoldloven i kommunens behandling. Sylvian Dahlberg Bye bemerker at de ved 

befaringen 30.11.16 kommenterte at det hadde vært mye dragehode langs veien. I 

befaringsrapporten er det under «kompleksitet» vist til det i Sweco-rapport med kart som 

viser hvor det var dragehodeforekomster. At det kan ha blitt felt kalkfuruer kan ikke 

rådmannen se hvorledes kan tillegges særlig vekt.  

 

Rådmannen viser til at det under «kompleksitet» i befaringsrapporten er redegjort for at det 

er fylkesmannen som er myndighet for inngrep knyttet til dragehode, og kjenner til at 

fylkesmannens Åsmund Tysse har blitt kontaktet om dragehode. En breddeutvidelse som måtte 

være utført der befaringen 30.11.16 startet, en breddeutvidelse som ikke er nevnt i 

befaringrapporten 9.1.17 og som evt. skulle ha berørt dragehode, finner rådmannen er en sak 

for fylkesmannen og ikke for kommunen.» 

 

Under rådmannens vurdering i saksframlegget til sak 81/17 står det videre:  

 

«Kunnskapsgrunnlaget ut ifra Naturmangfoldlovens § 8 vurderes derved å være godt 

vedrørende dragehode, men som nevnt i befaringsrapporten ville en søknad om veitiltak måtte 

inneholde vurdering av dragehode, og fylkesmannen ville være myndighet om dragehode 

berøres. Rådmannen mener at de beskjedne arbeidene som ble gjort i 2012 ikke behøver å 

reverseres selv om det er mange store dragehodeforekomster i området. Jordskifteretten 

skriver 12.10.15 side 57 at Frode Løset i Sweco i sin rapport konkluderer med at alternativ 1 

ikke er i konflikt med dragehodeforekomster med mindre det foretas breddeutvidelse i 

kalkskråning opp mot eiendom 29/5.» 
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Kommunen har mottatt kopi av brev 6.12.17 fra Sylvian Dahlberg Bye til fylkesmannen 

vedrørende dragehode.  Rådmannen kan ikke se å ha mottatt kopi av videre korrespondanse 

mellom fylkesmannen og Sylvian Dahlberg Bye om dette.   

 

Naturmangfoldlovens § 8 er allerede omtalt.  I § 9 angis et «føre-var-prinsipp». Dette kan 

gjelde å gjøre nødvendige grep når det er risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet. Eksempelvis skal det unngås at en fremmed organisme sprer seg, og siden 

det i dette tilfellet er opplyst at det ikke er tilkjørt masser ved arbeidene i traseen, skulle det 

ikke være fare for slik spredning.  Man skal også være føre-var for å unngå at en art eller 

naturtype går sterkt tilbake.  Registreringene til Sweco, ved befaring i området, tilsier at de 

begrensede arbeidene som ble utført i 2012 ikke berører de store forekomstene av dragehode i 

området.   

 

I følge kommunens kartsystem går traseen i et område med kalkrike enger som er oppgitt å 

være svært viktig prioritert naturtype.  I følge miljødirektoratets kartbase, går oppløyd veitrase 

gjennom område avmerket som helhetlig kulturlandskap. Rådmannen kan ikke se at arbeidene 

utført i 2012 er problematiske av hensyn til § 9 i Naturmangfoldloven.  

 

Naturmangfoldlovens § 10 gjelder påvirkning av økosystem.  Registreringene til Sweco har 

avdekket store mengder dragehode i området, men ikke langs denne veitraseen.  Arbeidene i 

2012 vurderes ikke å ha hatt betydning for økosystemet for dragehodeplanen.  I og med at 

arbeidene er utført i en mer enn 100 år gammel veitrase, og i og med at arbeidene er av meget 

begrenset omfang, kan rådmannen heller ikke se at de er problematiske av hensyn til det 

helhetlige kulturlandskapet eller for området med kalkrike enger. 

 

Naturmangfoldlovens § 11 angir at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller 

begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. Rådmannen kan ikke se at arbeidene i 

2012 gjør at § 11 kommer til anvendelse.  

 

Naturmangfoldlovens § 12 angir at det for å begrense skader på naturmangfoldet skal tas 

utgangspunkt i 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.  Rådmannen oppfatter at § 12 ikke er anvendbar for tiltakene som 

ble utført i 2012, og at § 12 er myntet på f. eks. å sikre minimumsvannføring i vassdrag eller 

myntet på å finne tjenlige driftsmetoder for f. eks. redskapsbruk.  Rådmannen vurderer at § 12 

kan komme til anvendelse dersom det i framtiden blir aktuelt å bygge ny veitrase i området, 

aktuelt å bygge ny bebyggelse osv.  

 

I saksframlegget til sak 81/17 ble blant annet dragehodeproblematikken tatt opp, og det ble 

vurdert i forhold til § 8 i Naturmangfoldloven.  Gjennomgangen ovenfor av §§ 9-12 i 

Naturmangfoldloven vurderer at de forhold som tas opp i §§ 9-12, ikke er utfordrende for de 

begrensede arbeidene som ble utført i 2012.  
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Sylvian Dahlberg Bye viser til at det var en stor mengde vedlegg til saksframlegget for sak 

81/17, men savner dokumenter fra 2012 til 2015.  Rådmannen har valgt å legge dokumentene 

hun har vist til som vedlegg i denne klagesaken.  Rådmannen kan ikke se at det var en 

saksbehandlingsfeil å ikke legge fram de dokumentene som Sylvian Dahlberg Bye har listet 

opp, og viser til at blant annet takstrapport 30.6.15 var blant de mange dokumentene som var 

lagt fram som innledende vedlegg. I «beskrivelse av saken» i saksframlegget til sak 81/17 skrev 

rådmannen: 

 

«I tillegg til det som hovedkomiteen skal ta stilling til i denne saken, er det også mye 

korrespondanse fra tidligere og mye korrespondanse samtidig om andre forhold. Det er fattet 

flere vedtak, og dette med veirett er et eksempel på noe som ennå ikke er endelig avklart. 

Rådmannen har ikke lagt med all korrespondanse det siste året som vedlegg, men allikevel 

finner rådmannen det relevant å ta med en stor mengde vedlegg slik at partene ikke skal 

oppfatte at opplysninger ikke er lagt fram til hovedutvalget.» 

 

I klagen er Sylvian Dahlberg Bye uenig med beskrivelsen av inngrepene i forhold til plan- og 

bygningslovens § 21-1 a og b i rådmannens vurdering i saksframlegget til sak 81/17.  Hun viser 

til at traseen over jordet på 29/6 var grodd igjen, hun mener traseen ikke var en vei men en sti, 

og at det er anlagt ny vei over jordet. Rådmannen har i sak 81/17 referert til rapporten etter 

befaringen 30.11.16, der det blant annet står:  

 

Så gikk traseen over jordet på 29/6. Lilja Bye fortalte at traseen her var flyttet og at 

vannkilden var ødelagt. Vi forsto det slik at Dahlberg Bye mente en endring i trase hadde hatt 

betydning for vannkilden. Bjørnstad fortalte at jordet nedstrøms traseen (sør for traseen) 

tidvis kunne være så bløtt at det ikke var aktuelt å dyrke der. Kommunens representanter 

forsto det slik at Lilja Bye mente at terrenget var trykket ned slik at vannkilden var påvirket 

og slik at vannet ble stående i terrenget og ikke ble drenert vekk. Hellum ga uttrykk for at han 

ikke forsto resonnementet om at dette skulle kunne føre til at jordet nedstrøms traseen var 

bløtere enn det det ellers ville vært. 

 

Hva som vises av traseer for sti eller ulike veityper i kommunens kartgrunnlag til ulike tider, 

kan ikke rådmannen se har betydning for spørsmålet om det skulle vært søkt om tillatelse til 

tiltak for arbeidene som ble utført i traseen i 2012.  Rådmannen har lagt ved utskrift fra Norge i 

bilder fra 2004, 2012 og 2016. Rådmannen mener bildet fra 2004 viser at det var noe mer enn 

en sti over jordet i 2004. 

 

Sylvian Dahlberg Bye mener kommunen skulle vurdert inngrepene etter § 20-1 k) – vesentlige 

terrenginngrep, og etter § 20-1 l) – anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass.  

 

I saksframlegget til sak 81/17 har rådmannen vist til rapporten 9.1.17 fra befaringen 30.11.16 

om «Andre byggeregler»: 

  

«Plan- og bygningslovens § 20-5 angir tiltak som er unntatt søknadsplikt. I § 20-5 g) står det: 

«andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten.» 

Byggesaksforskriftens § 4-1 angir tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Ved vurdering 

av omfang av terrengendringer, finner man i § 4-1 d) nr. 7 at det ved mindre fylling eller 

planering av terreng er en grense på 3,0 m høydeforskjell for når det kreves søknad. Tiltakene 

som er utført blir ikke søknadspliktige som følge av § 4-1 d) nr. 7.  
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Vi nevner også at formannskapet i Ringerike kommune 16.9.14 vedtok retningslinjer for 

oppfylling/massedeponi. I LNF-områder så utløser terrenginngrep som avviker mer enn 3,0 m 

fra opprinnelig terreng eller som har samlet omfang på mer enn 1 000 m², søknadsplikt. 

Inngrepene i dette tilfelle utløser ikke søknadsplikt som følge av nevnte retningslinjer.» 

 

Retningslinjene gjelder oppfylling/massedeponi.  Det å vurdere terrengendringene i forhold til 

retningslinjene fra 16.9.14, og det å vurdere om terrengendringer kommer inn under 

unntaksreglene til plan- og bygningsloven, mener rådmannen gir en tilstrekkelig vurdering, og 

at det da samtidig avklares at tiltakene ikke kommer inn under «vesentlige terrenginngrep» i 

plan- og bygningslovens § 20-1 k).  Rådmannen kan ikke se at vurderingene i saksframlegget 

til sak 81/17 er utilstrekkelig på dette punkt.   

 

Tiltak som nevnt i § 20-1 l) – «anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass» inngår også i § 

20-1 a), men er for klargjøringens skyld nevnt også i et eget punkt, l).  Vurdering i forhold til § 

20-1 a) anses følgelig dekkende også for § 20-1 l). 

 

Sylvian Dahlberg Bye har vist til en sivilombudsmannssak «SOM 2008/405» hvor en kommune 

og fylkesmannen i Buskerud skal ha kommet fram til at et tiltak knyttet til vei/utbedring av vei 

til hytte var søknadspliktig. Rådmannen har sett på en omtale av nevnte sivilombudsmannssak i 

Sigdal kommune der det blant annet framgår at det ble stilt spørsmål ved om «anlegg av 150 m 

vei +/- 4 m bredde med skjæringer opp til 1,80 m og forflytning av 250 kbm masse og i 

randsonen for Svarttjern kunne anses som et bagatellmessig naturinngrep.»  Rådmannen viser 

til at de inngrepene som omtales i saken i Sigdal kommune er av en helt annen karakter enn de 

begrensede arbeidene som ble gjort i den gamle traseen på 29/1 og 29/6 i 2012.  Fylkesmannen 

i Buskerud har blitt orientert om flere forhold knyttet til blant annet eiendommen 29/5, blant 

annet ved behandlingen av riving og bygging av bolig på 29/5 og ved kommunens oppfølging 

av arbeidene som ble utført i 2012.  Nå ligger det an til at fylkesmannen vil få denne 

klagesaken til behandling. Kommunen har nedlagt betydelig arbeid i å følge opp forskjellige 

forhold knyttet til blant annet byggesaker, inngrep og atkomstspørsmål. 

 

Sylvian Dahlberg Bye skriver om konsekvenser og motiver for inngrepene i 2012. Hun viser til 

at det i jordskiftesaken ble valgt et alternativ lik den traseen som det er utført arbeider i.  

Rådmannen har fortstått det slik at det er i denne traseen atkomsten til 29/1 var i gamle dager, 

så det er ikke en hvilken som helst trase.  Rådmannen viser til Norge i bilder fra 2004 som 

rådmannen mener viser noe mer enn en sti over jordet. Bjørnstad har redegjort for kjøring med 

skurtresker opp til jordet i nyere tid.  I saksframlegget til sak 81/17 skrev rådmannen at Sylvian 

Dahlberg Bye forklarer at man tidligere kjørte på «skjælfjellet» og at man satt på skrå i bilen. 

Rådmannen kan ikke se at det er en ny trase det ble gjort inngrep i i 2012.   Det synes nå å 

være 3 alternativer i jordskiftesaken for atkomstvei til 29/5.  I alternativ 1 er atkomsten fra øst 

– i den nevnte traseen fra gamle dager.  I alternativ 3 er det en ny trase fra sørøst som er 

sammenfallende med alternativ 1 lengst vest i traseen.  I et relativt nylansert alternativ 4 

benyttes gammel trase fra sørvest.  Det synes aktuelt å ordne atkomst både for 29/5 og 29/6.  

Rådmannen ser for seg at alternativ 1 ville vært et like aktuelt alternativ å vurdere for 

jordskifteretten selv om det ikke var gjort enkelte inngrep i 2012.  Det inntrykket kommunens 

representanter fikk på befaringen 30.11.16 var ikke at dette bare hadde vært en sti før 2012, og 

rådmannen sier seg uenig med Dahlberg Bye sin betegnelse av traseen som gjengrodd til sti.  
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Sylvian Dahlberg Bye viser til at inngrepene ble gjort i et LNF-område med stor forekomst av 

arten dragehode som det finnes en egen forskrift for.  Rådmannen har tidligere vist til at 

fylkesmannen i Buskerud har ansvar for å følge opp dragehodeforskriften, og er kjent med at 

Sylvian Dahlberg Bye har vært i kontakt med fylkesmannen flere ganger om denne saken. Som 

nevnt har Sweco på oppdrag fra fylkesmannen laget rapport etter kartlegging av dragehode i 

Ringerike kommune.  «Ultveitområdet» er område nr. 5 i rapporten, og 

kommuneadministrasjonen har sett til rapporten flere ganger.  Sylvian Dahlberg Bye viser på 

nytt til sivilombudsmannssak 2008/405 som rådmannen har kommentert ovenfor.   

 

Sylvian Dahlberg Bye viser til at det på 29/6 er en skadet vannkilde, og hun skriver at 

kommunen overhode ikke har nevnt disse forholdene. Rådmannen viser her til rådmannens 

vurdering i saksframlegget til sak 81/17 hvor det står:  

 

«Sylvian Dahlberg Bye skriver 29.1.17 videre om ferdsel med anleggsmaskiner ute på dyrket 

mark og om skade på brønn som vannkilde. Hun viser til taksten som rådmannen har vedlagt 

(dokument 15/1348-27). Rådmannen vurderer at dette er privatrettslige forhold. Sylvian 

Dahlberg Bye viser til at Ringerike kommune tok bilder av brønnen og vurderte den som 

knust. Kommunens representanter på befaringen hadde ikke spesialkompetanse på brønner, 

og har ikke tatt stilling til årsaken til at brønnen evt. er endret.» 

 

Til slutt ber Sylvian Dahlberg Bye om at jordskiftesaken som er trukket inn, holdes utenfor 

saken.  Hun ber kommunen pålegge Grøtåsen å tilbakeføre 29/6 i den tilstand den var før 

inngrepene ble gjort. Rådmannen valgte, slik jordskifteretten forespurte om, å delta på 

befaringen som jordskifteretten hadde med partene 31.10.17.  Når rådmannen skriver et langt 

saksframlegg i en komplisert sak med innspill fra flere parter som skal kommenteres, ser ikke 

rådmannen det som unaturlig at jordskifteretten også nevnes siden rådmannen har inntrykk av 

at jordskifteretten har en viktig rolle.  

 

Advokat Johan VD Kongsvik har 21.1.18 kommentert klagen.  Rådmannen merker seg at 

advokaten og Bjørnstad er av den oppfatning at arbeidene som ble utført i 2012 er postive og 

mener at arbeidene ikke trenger tillatelse.  

 

22.1.18 kommenterer Sylvian Dahlberg Bye kommunens brev 2.1.18.  Hun skriver at dette 

gjelder arbeider utført av Kjetil Grøtåsen, og mener Bjørnstad, Kongsvik og Skagnæs ikke er 

parter i saken.  Hun kan ikke se at de vil tilføre relevant informasjon eller kommentarer.  

Rådmannen viser til at 29/1 og 29/3 har veirett over 29/5 og 29/6, og at de ble gitt muligheten 

til å delta på befaringen 30.11.16.  Rådmannen finner det relevant at de ble gitt anledning til å 

kommentere klagen.  

 

11.2.18 skriver Dahlberg Bye videre om saksbehandlingsfeil og mistanke om korrupsjon.  Hun 

skriver om bekjentskapskorrupsjon og utveksling av økonomiske verdier.  Rådmannen har 

kontaktet kontrollutvalget vedrørende påstand om korrupsjon, og det er ikke et forhold som 

tas opp i denne saken. Sylvian Dahlberg Bye omtaler inngrep i veitrase på 29/6 og pågående 

jordskiftesak samt pløying av vei på 29/1.  Hun ber kommunen opprette ulovlighetssak for 

fjerning av vei.  Bygningsmyndigheten korresponderer med Dahlberg Bye og andre vedrørende 

pløyinga i veitraseen på 29/1, og i brev 12.3.18 tar bygningsmyndigheten forholdet opp med 

Landbruksmyndigheten.  Rådmannen kan ikke se at det er blitt endrede forhold som tilsier at 

kommunens håndtering av saken er blitt i strid med habilitetsregler.  
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Rådmannen viser til beskrivelsen i saksframlegget til sak 81/17 der det igjen er vist til rapport 

fra befaring 30.11.16.  Rådmannen vurderer at det er små inngrep over relativt korte 

strekninger som ble utført i 2012, og holder fast på at dette ikke er søknadspliktige arbeider.  

Hovedutvalget anbefales å ikke ta klagen fra Sylvian Dahlberg Bye til følge.  

 

 

 

 

 

Vedlegg fra arkivsak 16/5628: 

 

DEL I: 

02:  Rapport etter befaring 30.11.16 

45:  Saksframlegg 15.11.17 til HMA-sak 81/17 

(46: Innsynsbegjæring fra Ringerikes Blad vedrørende dokument 16/5628-39) 

(47: Svar på innsynsbegjæring i dokument 46) 

48:  Saksprotokoll fra behandling 4.12.17 i sak 81/17 

 

DEL II 

49:  Anmodning 28.11.17 fra Sylvian Dahlberg Bye til rådmannen med forslag til vedtak og 

       forslag om utsettelse av saken. Kommentar fra saksbehandler 29.11.17.  

50:  Kopi av brev 6.12.17 fra Sylvian Dahlberg Bye til fylkesmannen vedrørende dragehode 

51:  Melding datert 7.12.17 om vedtak 4.12.17  

52:  E-post 14.12.17 fra jordskifteretten vedlagt brev 13.12.17 og rettsboksutskrift 31.10.17 

53:  Kart fra jordskifteretten (e-post 15.12.17 for ettersendelse av kartet vedlegges ikke) 

54:  Klage 28.12.17 fra Sylvian Dahlberg Bye 

(55: Kommunens oversendelse av klagen til informasjon og for eventuell kommentar) 

56:  Kommentarer fra Advokat Johan VD Kongsvik 

57:  Brev 22.1.18 fra Sylvian Dahlberg Bye 

(58: Brev 22.1.18 fra Sylvian Dahlberg Bye vedrørende pløying på 29/1 i veitrase på jorde.) 

(59: Svar fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye vedrørende fjerning av vei) 

(60: Merknader fra advokat Kongsvik til jordskifterettens rettsboksutskrift) 

(61: Referat fra forhåndskonferanse for Grøtåsen vedrørende «Trasevalg 4» over åsen) 

62:  Kommentarer 31.1.18 fra Kjetil Grøtåsen 

(63: Anmodning 24.1.18 fra Kjetil Grøtåsen om forhåndskonferanse) 

(64:  Dokument 64 er dette saksframlegget) 

65:  Brev 11.2.18 fra Sylvian Dahlberg Bye – saksbehandlingsfeil og mistankte om korrupsjon 

(66: Sylvian Dahlberg Bye ber på nytt om oppretting av ulovlighetssak vedr. fjerning av vei) 

(67: Anmodning om innsyn fra Sylvian Dahlberg Bye i arkivsak 16/5628) 

(68: Brev 23.2.18 fra kommunen der Dahlberg Bye spørres om det er pløyd siden 31.10.17) 

(69: Svar 23.2.18 fra kommunen på anmodning fra Dahlberg Bye om innsyn i sak 16/5628) 

(70: Bekreftelse fra Dahlberg Bye 3.3.18 om at det er pløyd siden 31.10.17 

(71: Brev 12.3.18 fra byggesakskontoret til landbrukskontoret vedrørende pløyd trase på 29/1) 

  

(Dokumenter i parentes følger ikke vedlagt) 

 

Dokumenter som Sylvian Dahlberg Bye i klagen 28.12.17 har listet opp og påpekt ikke var 

vedlegg til saksframlegget til sak 81/17.  Fra arkivsak 11/2658 følgende dokumenter: 
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11/2658-17:  Epost 16.5.12 fra Sylvian Dahlberg Bye 

11/2658-19:  Brev 8.7.12 fra Sylvian Dahlberg Bye 

                      E-post 25.8.12 fra Bente Lilja Bye (ikke registrert i saksbehandlingssystemet) 

11/2658-22:  E-ost 11.11.12 fra Bente Lilja Bye 

11/2658-23:  Brev 12.11.12 fra Ringerike kommune til Kjetil Grøtåsen 

11/2658-25:  Brev 14.11.12 fra Kjetil Grøtåsen 

11/26/58-26: E-post 25.11.12 fra kommunen og 14.11.12 fra Grøtåsen om 11/2658-25 

15/1348-1:   Brev 5.2.15 fra Sylvian Dahlberg Bye 

                     E-post 26.4.15 fra Kjetil Grøtåsen (ikke registrert i saksbehandlingssystemet) 

15/1348-11  Brev 25.6.15 fra Ringerike kommunen til Sylvian Dahlberg Bye 

15/1348-14  Brev 9.7.15 fra Sylvian Dahlberg Bye 

 

Omtale av Sivilombudsmannssak SOM 2008/405 

 

Norge i bilder 2004, 2012 og 2016 

 

 Ringerike kommune, 19.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Arne Hellum 
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Arkivsaksnr.: 17/3037-28   Arkiv: GNR 21/11  

 

Riving av hytte og oppføring av ny hytte - Klage på avvisning av 

klage Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

28/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak i sak 65/17, behandlet i politisk 

møte 09.10.2017, til delegasjonsvedtak 588/17, datert 20.10.2017, til klage fra Per Einar Lilja 

Bye, datert 23.10.2017, til ansvarlig søkers kommentar til klage, datert 14.11.2017, til 

Ringerike kommunes avvisning av klage på politisk vedtak, datert 22.01.2018, til klage på 

avvisning av klage fra Per Einar Lilja Bye, datert 11.02.2018 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen finner at vilkårene for å behandle klagen etter forvaltningsloven § 28, 

første ledd, ikke er oppfylt og opprettholder avvisning av klagen. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

Per Einar Lilja Bye, Tjyruhjellveien 17, 3512 HØNEFOSS 

Drammenshus og Hytter AS, Lierstranda 84, 3414 LIER 

Lisbeth Bakken Nilsen og Lasse Nilsen, Pålerudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

 

  

Sammendrag 

Rådmannen vurderer at vilkårene for å behandle klagen ikke er tilstede og anbefaler at 

Hovedutvalget opprettholder avvisning av klage på politisk vedtak. Saken blir deretter å sende 

til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

For sakens bakgrunn vises det til saksfremlegg og protokoll til sak 65/17, behandlet i 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i møte mandag 09.10.2017. I saksfremlegg til sak 

65/17 skrev rådmannen blant annet at "Ringerike kommune mottok 17.07.2017 søknad om 

riving av eldre hytte og oppføring av ny hytte på eiendommen gnr/bnr 21/11. Det er også søkt 

dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsene § 2.1 Landbruks-, natur- og 

friluftsområder (LNF-områder) og fra byggeforbudet i § 5, områder langs vann og vassdrag. 

Det foreligger ingen nabomerknader i saken".  
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Fredag 06.10.2017 mottok kommunen brev fra Per Einar Lilja Bye hvor det ble bedt om utsatt 

behandling av saken. Søndag 08.10.2017 ble det sendt e-post fra Bente Lilja Bye på vegne av 

Per Einar Lilja Bye med utfyllende informasjon når det gjelder søknad om brygge som opplyses 

å komme i konflikt med innsendt byggesøknad. Bye er ikke eier av naboeiendom, men har 

tinglyst rett til båt/brygge på naboeiendom gnr/bnr 21/15. På bakgrunn av innsendt brev og e-

post foretok rådmannen i forkant av politisk møte 09.10.2017 en vurdering av Byes status i 

saken hvor det ble konkludert at Bye ikke er part i saken. Det ble ikke tatt stilling til eventuell 

rettslig klageinteresse. Anmodning om utsettelse av saken ble ikke tatt til følge ettersom 

Hovedutvalget behandlet saken og ga dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 

5.  

 

Beskrivelse av saken 

På bakgrunn av Hovedutvalgets vedtak i sak 65/17, ble det i brev datert 20.10.2017, sendt 

melding om politisk vedtak til ansvarlig søker, Drammenshus og Hytter AS, tiltakshaver 

Lisbeth Bakken Nilsen og Lasse Nilsen med kopi til Per Einar Lilja Bye. Saken ble 

viderebehandlet i delegasjonssak 588/17, datert 20.10.2017, hvor det ble gitt ettrinns tillatelse 

til riving av hytte og oppføring av ny hytte. 

 

Klage fra Per Einar Lilja Bye (17/3037-11): 

23.10.2017 mottok Ringerike kommune klage på vedtak i sak 65/17 fra Per Einar Lilja Bye. 

Klagen er rettidig fremsatt. Som grunnlag for klagen anføres det i hovedsak to punkter. 

1. Godkjenning kommer i konflikt med Byes tinglyste rettigheter.  

2. Manglende godkjent grense mellom gnr/bnr 21/15 og 21/11 gjør at det er flere forhold rundt 

byggesøknad som Ringerike kommune ikke kan vurdere, herunder plassering og avstand til 

naboeiendommer. 

 

Orientering om, og kopi av klage, ble sendt ansvarlig søker og tiltakshaver i Ringerike 

kommunes brev datert 30.10.2017(17/3037-14) med frist 22.11.2017 for eventuelle 

kommentarer. 

 

Kommentarer til klage (17/3037-16): 

Ansvarlig søker sendte 14.11.2017 e-post med kommentar til klage. Kommentarene går ut på 

at klagen ikke er relevant. Det redegjøres for at grensejustering ikke har vært et tema og at 

hjemmelshaver til naboeiendom gnr/bnr 21/15 har gitt avstandserklæring slik at det ikke har 

vært behov for oppmålingsforretning. Det redegjøres videre for at Byes rettigheter på gnr/bnr 

21/15 ikke bestrides og at det ikke er fremlagt tinglyste rettigheter på gnr/bnr 21/11.  

 

Avvisning av klage på politisk vedtak (17/3037-23): 

I Ringerike kommunes vedtak 22.01.2018 ble det vurdert at vilkårene for å behandle klagen 

etter forvaltningsloven § 28 ikke er oppfylt og klage fra Per Einar Lilja Bye ble avvist. 

  

Klage på avvisning av klage (17/3037-24): 

12.02.2018 mottok Ringerike kommune klage på avvisning av klage. Klagen er rettidig 

fremsatt. Som grunnlag for klagen anføres det at byggesøknad 17/3037 direkte gjelder 

eiendommen gnr/bnr 21/12 og at eiendommen derfor må ses som en part etter 

forvaltningsloven § 2. Videre at eiendommen uansett må oppfattes som "annen med rettslig 

klageinteresse".  
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Som grunnlag for at saken gjelder eiendommen gnr/bnr 21/12 direkte anføres det blant annet at 

det pågår rettslig tvist hvor eiendommene gnr/bnr 21/11, 21/15 og 21/12 er involvert.  

 

Det anføres videre at det foreligger reelt behov for avklaring, som grunnlag vises det blant 

annet til at ethvert tiltak i området på eiendommen gnr/bnr 21/11 "vil få betydning for 21/12 

tinglyste rettigheters tilhørighet på enten 21/11, 21/15 eller delt på 21/11 og 21/15". 

 

Eier av eiendommen gnr/bnr 21/12 viser videre til at eiendommen har konkrete behov for 

rettslige avklaringer og det vises til behov for fastsetting av grenser mellom gnr/bnr 21/11 og 

gnr/bnr 21/15. Videre vises det til at Ringerike kommune har bistått eiendommene gnr/bnr 

21/11 og gnr/bnr 21/15 gjennom å foreta "ulovlige oppmålinger". Det anføres videre at 

Ringerike kommune har bidratt til å så tvil om rettighetene ligger på 21/11 eller 21/15. 

 

Orientering om klage på avvisning av klage, med kopi, ble sendt ansvarlig søker og tiltakshaver 

i Ringerike kommunes brev datert 26.02.2018 (17/3037-27) med frist 19.03.2018 for 

eventuelle kommentarer. 

 

Tilbakemelding til klage (17/3037-29): 

07.03.2018 mottok Ringerike kommune tilbakemelding på klage på avvisning av klage fra 

ansvarlig søker. Ansvarlig søker redegjør i tilbakemeldingen for at klagers rettigheter på 

naboeiendom ikke har betydning for godkjent tiltak og at det ikke er grunn til at klagers 

rettigheter på naboeiendom trekkes inn i tiltak på gnr/bnr 21/11. Det vises til at tiltaket går ut 

på oppføring av hytte på samme sted og at brukssituasjon ikke endres, samt at uthus mellom 

hytte og vannet fjernes. Videre vises det til at tiltaket ligger innenfor eiendomsgrensene til 

21/11 og at klager ikke har rettigheter på denne eiendommen. Det vises også til at 

eiendomsgrense mellom 21/11 og 21/15 er dokumentert tinglyst i skjøte og at det ikke er krav 

om digitaliserte grensemerker. 

 

Juridiske forhold  

Spørsmålet som skal vurderes i denne saken er om det foreligger rettslig klageinteresse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble i forbindelse med Hovedutvalgets behandling av sak 65/17 gjort en administrativ 

vurdering av om Per Einar Lilja Bye som hjemmelshaver av gnr/bnr 21/12 er part i saken. Det 

ble under Hovedutvalgets møte 09.10.2017, gitt en muntlig vurdering hvor det ble redegjort 

for at Bye ikke anses å være part i saken. På bakgrunn av Hovedutvalgets vedtak ble søknad 

om riving av hytte og oppføring av ny hytte behandlet i delegasjonssak 588/17, datert 

20.10.2017. Klage på politisk vedtak ble avvist i administrativt vedtak datert 22.01.2018. 

 

Økonomiske forhold 

Det vurderes å ikke foreligge forhold som gir direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen.  

 

I klage på avvisning av klage anføres det at marginalisering av 21/12 sine rettigheter som følge 

av at Ringerike kommune ikke besørger fastsettelse av grenser, vil kunne medføre et realisert 

økonomisk tap ved eventuelt salg av eiendommen gnr/bnr 21/12. Rådmannen ser ikke at 

spørsmålet har aktualitet i foreliggende sak. 
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Behov for informasjon og høringer 

Spørsmål om avvisning av klage ses ikke å utløse behov for informasjon eller høringer. 

 

Alternative løsninger 

Dersom Hovedutvalget skulle komme til at Per Einar Lilja Bye har rettslig klageinteresse i 

saken, kan følgende vedtas: 

 

Alternativ 1: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak i sak 65/17, behandlet i politisk 

møte 09.10.2017, til delegasjonsvedtak 588/17, datert 20.10.2017, til klage fra Per Einar Lilja 

Bye, datert 23.10.2017, til ansvarlig søkers kommentar til klage, datert 14.11.2017, til 

Ringerike kommunes avvisning av klage på politisk vedtak, datert 22.01.2018, til klage på 

avvisning av klage fra Per Einar Lilja Bye, datert 11.02.2018 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen finner at vilkårene for å behandle klagen etter forvaltningsloven § 28, 

første ledd, er oppfylt og at eiendommen gnr/bnr 21/12 må anses å være part i saken. 

2. Saken utsettes og legges frem til ny politisk behandling for fullstendig klagebehandling. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen ser ikke at saken har prinsipielle sider.  

 

Rådmannens vurdering 

Det er i denne saken klaget på avvisning av klage i forbindelse med tiltak på eiendommen 

gnr/bnr 21/11. Klager er eier av eiendommen gnr/bnr 21/12 og har etter skjøte datert 

01.09.1940, etter kjøp av eiendommen fra gnr/bnr 21/2, rett til gangsti til Steinsfjorden med 

rett til båtstø og rett til å bygge brygge ved Steinsfjorden. Rådmannen oppfatter på grunnlag av 

klage, datert 23.10.2017 og klage på avvisning av klage, datert 11.02.2018, at klagen går ut på 

at vedtak i politisk sak 65/17 skal oppheves på grunn av at tiltaket kommer i konflikt med 

gnr/bnr 21/12 sine tinglyste rettigheter. Som grunnlag anføres i hovedsak at det mangler 

offentlig godkjent grense mellom eiendommene gnr/bnr 21/11 og gnr/bnr 21/15. 

 

 

 

 

Klager anfører at eiendommen gnr/bnr 21/12 må anses som part i saken. Når det gjelder 

spørsmålet om eiendommen gnr/bnr 21/12 må anses som part i saken, skrev Ringerike 

kommune følgende i vedtak om avvisning av klage, datert 22.01.2018 "Etter definisjonen i 

forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e er "part" en fysisk eller juridisk person som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken "ellers direkte gjelder". Den avgjørelsen retter mot 

omfatter i utgangspunktet de personer avgjørelsen retter seg mot, i dette tilfellet eiendommen 

gnr/bnr 21/11. Det følger videre av plan- og bygningsloven § 21-3 at naboeiendommer og 

gjenboereiendommer som har mottatt nabovarsel og som har protestert mot tiltaket, må regnes 

som parter i byggesaken. Rådmannen viser til vurdering i vedtak, avvisning av klage, datert 

22.01.2018, hvor det fremgår at eiendommen gnr/bnr 21/12 ligger ca. 90 m i luftlinje fra 

aktuell eiendom gnr/bnr 21/11 og verken er tilstøtende eller gjenboer ovenfor aktuell eiendom. 

Eiendommen gnr/bnr 21/12 er innehaver av rettighet på gnr/bnr 21/15 som er naboeiendom til 

aktuell eiendom. I høringsnotat til byggesaksforskriften 23. juni 2009, nevnes det på side 43 at 

innehavere av begrensede rettigheter i fast eiendom, herunder eksempelvis servitutter, ikke er 
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omfattet av søkers varslingsplikt etter plan- og bygningslovgivningen men at det etter annet 

lovverk kan følge plikt til å varsle innehavere av slike rettigheter og at disse etter 

omstendighetene kan ha rettslig klageinteresse. Gnr/bnr 21/12 vurderes derfor ikke å være part 

ved at avgjørelse i saken retter seg mot eiendommen.  

 

Spørsmålet om klagers partsstatus må deretter vurderes i forhold til om saken ellers direkte 

gjelder eiendommen gnr/bnr 21/12. I vedtak om avvisning av klage skrev Ringerike kommune 

at vurderingen av "spørsmålet må avgjøres ut fra en helhetsvurdering av eiendommen gnr/bnr 

21/12 sine interesser i saken". Kommunen viste til at klager i brev 06.10.2017 og klage 

23.10.2017 har angitt at tiltaket kommer i konflikt med tinglyste rettigheter. Eiendommen 

gnr/bnr 21/12 har rettigheter som er vurdert å være knyttet til naboeiendom gnr/bnr 21/15. 

Ringerike kommune skrev i avvisning av klage at kommunen ikke kunne se at spørsmålet om 

riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte på eiendommen gnr/bnr 21/11 berører 

interessene til gnr/bnr 21/12 i en slik utrtrekning at eiendommen må anses som part.  

Eier av eiendommen gnr/bnr 21/12 har i klage på avvisning av klage, anført at det ikke 

medfører riktighet at gnr/bnr 21/12 sine rettigheter kun er knyttet til naboeiendom gnr/bnr 

21/15. Det anføres at byggesøknad i sak 17/3037 gjelder eiendommen gnr/bnr 21/12 direkte 

uansett hvilke eiendom(mer) gnr/bnr 21/12 sine tinglyste rettighet ligger på. Videre anføres at 

ethvert tiltak i området på eiendommen gnr/bnr 21/11 har betydning for de tinglyste 

rettighetene til gnr/bnr 21/12, enten tilhørigheten er på eiendommen gnr/bnr 21/11, gnr/bnr 

21/15 eller delt på gnr/bnr 21/11 og gnr/bnr 21/15. Det anføres også at uavklart grense mellom 

gnr/bnr 21/11 og gnr/bnr 21/15, gjør at Ringerike kommune ikke kan konkludere med at 

gnr/bnr 21/12 ikke er part.  

 

Opplysninger fra matrikkelen viser at eiendommen gnr/bnr 21/11 er etablert 30.10.1940, mens 

eiendommen gnr/bnr 21/12 er etablert 17.06.1942. Ansvarlig søker har i tilsvar til klage, 

14.11.2017, og i tilsvar til klage på avvisning av klage, 07.03.2017, redegjort for at klager ikke 

har rettigheter på aktuell eiendom. Servitutter, eller rettigheter til bruk av annen eiendom enn 

en selv eier, er i alminnelighet et forhold mellom de eiendommer hvor rettigheten er avtalt og 

kan ikke gjøres gjeldende på andre eiendommer enn de involverte. Rådmannen kan ikke se at 

det i denne saken, eller andre saker med tilknytning til omtalte eiendommer, er lagt frem 

dokumentasjon som tilsier at gnr/bnr 21/12 har rettigheter på gnr/bnr 21/11. Når det gjelder 

anførsel om uavklart grense viser klager til korrespondanse i sak 15/10174 som gjelder brygge 

i strandsonen og brev datert 15.08.2016 i sak 15/10174-25. I brevet fremgår det at eierne av 

gnr/bnr 21/11 og gnr/bnr 21/15 sommeren 2016 hadde blitt enige om felles grense og at 

Ringerike kommune ville avvente en eventuell henvendelse fra hjemmelshaverne slik at grense 

mellom de aktuelle eiendommene kunne nedtegnes i matrikkelen som fastsatt grense. Ansvarlig 

søker har i tilbakemelding til klage 14.11.2017 gjort rede for at grensejustering ikke har vært 

tema på noe tidspunkt. I tilbakemelding på klage på avvisning av klage, 07.03.2017, redegjør 

ansvarlig søker for at tiltaket i sin helhet ligger innenfor eiendomsgrensen til gnr/bnr 21/11. 

Kommunen har etter plan- og bygningsloven § 21-4, femte ledd, bokstav a, mulighet til å sette 

som vilkår for tillatelse at det blir holdt oppmålingsforretning "når det er behov for å klarlegge 

grensene for den eller de matrikkelenhetene som tiltaket gjelder for". Aktuell sak omhandler 

oppføring av en erstatningshytte for eldre hytte som planlegges revet. Det er i forarbeidene, Ot. 

Prp. Nr. 45 (2007-2008) ikke gitt noen videre føringer til bestemmelsen annet enn at 

kommunen gis hjemmel for at "eventuelle uklare grenser som kan ha betydning for søknaden, 

eller for å få gjennomført tiltaket, blir avklart". Ny hytte skal ifølge innsendt 

situasjonsplankart plasseres 2,5 m fra grense. Eier av naboeiendom gnr/bnr 21/15 har ikke 

protestert mot tiltaket og har gitt aksept for plassering av ny hytte inntil 0 m fra nabogrense.  
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Det vurderes etter dette at det er uten betydning for saken at grensene mellom gnr/bnr 21/11 

og 21/15 står som uavklart i matrikkelen. 

 

Rådmannen opprettholder etter dette vurderingen i vedtak om avvisning av klage om at 

spørsmål om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte på eiendommen gnr/bnr 

21/11 ikke berører interessene til gnr/bnr 21/12 i en slik utstrekning at eiendommen må anses 

som part. 

 

Når eiendommen gnr/bnr 21/12 ikke er part i saken blir spørsmålet om eiendommen kan anses 

som "annen med rettslig klageinteresse" etter forvaltningsloven § 28, første ledd. For at det 

skal foreligge rettslig klageinteresse må klager ha en viss tilknytning til saken og saksutfallet. 

Hvem som har rettslig klageinteresse må vurderes i hver enkelt sak. Rådmannen viser til 

avvisning av klage hvor Ringerike kommune skrev at formålet med å gi klagemulighet til 

"annen med rettslig klageinteresse", blant annet er å unngå unødvendige rettssaker og at en 

gjennom forvaltningsklage kan oppnå en bredere prøving av saken ettersom klageinstansen i 

motsetning til domstolen også fullt ut kan overprøve forvaltningens frie skjønn. Uttrykket 

rettslig klageinteresse skal ifølge forvaltningslovens forarbeider i Ot.prp. nr. 38 (1964-65), side 

99, samsvare med begrepet "rettslig interesse" i tidligere tvistemålslov § 54, som er videreført i 

tvisteloven § 1-3. Det fremgår av tvisteloven § 1-3, annet ledd, at spørsmålet om rettslig 

interesse må avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til 

det, det må også foreligge et reelt behov for å få kravet avgjort.  

 

Rådmannen viser til kommunens vedtak, avvisning av klage, samt ovenfor, hvor det er vurdert 

at eiendommen gnr/bnr 21/12 sine interesser ikke er knyttet til eiendommen gnr/bnr 21/11, men 

gjelder en avgrenset rettighet til bruk av eiendommen gnr/bnr 21/15.  

 

I klage på avvisning av klage, har eier av gnr/bnr 21/12 vist til at det foreligger endringer i bruk 

av, og planer for eiendommene gnr/bnr 21/11 og 21/12. Det vises til at Ringerike kommune 

har gjennomført forhåndskonferanse, 23.08.2016, med representanter for eier av gnr/bnr 21/12 

om bygging av brygge i sak 16/4586. I saken har bryggeplaner blitt nabovarslet og det er 

innkommet protester fra eiere av gnr/bnr 21/11 og fra eier av gnr/bnr 21/15. Ringerike 

kommune har ikke mottatt formell søknad om brygge fra eier av gnr/bnr 21/12. Rådmannen 

vurderer at sak om bygging av brygge må ses isolert fra aktuell sak som omhandler 

erstatningshytte.   

 

Klager anfører videre at grensen mellom gnr/bnr 21/11 og 21/15 har betydning for klagers 

rettslige interesser og at det har betydning at grensene fastsettes slik at rettighetene til gnr/bnr 

21/12 ikke blir marginalisert. Klager anfører også at det i dispensasjonssøknad fra eier av 

gnr/bnr 21/11 er vist til inngrep som kommer i direkte konflikt med gnr/bnr 21/12 sine 

interesser på naboeiendom gnr/bnr 21/15. Rådmannen kan ikke se at det er redegjort konkret 

for hvilke inngrep som kommer i konflikt med eiendommen gnr/bnr 21/12 sine rettigheter.  

 

Når det gjelder oppfatninger av grenser viser klager til innsendt dokumentasjon i forbindelse 

med søknad om bygging av brygge i 1986 som var oppført uten tillatelse. Saken ble i 1986 

utsatt i påvente av felles bryggeforslag fra berørte parter. Rådmannen finner i forbindelse med 

at denne saken bringes opp, grunn til å kommentere at også daværende eier av gnr/bnr 21/11 

protesterte på bygging av brygge. Det ble i nabomerknad vist til ulik oppfatning av 

grenseforhold på nedre del av eiendommen gnr/bnr 21/11 og gnr/bnr 21/2 (som er gnr/bnr 

21/15), hvor det ble påpekt at punkt II i skylddelingsforretning av 1940 har en brattere vinkel 
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enn det som var vist i tegninger i forbindelse med bryggesak. Rådmannen finner videre grunn 

til å nevne at uthus ved vannet, som i aktuell sak er planlagt revet, på innsendte tegninger fra 

1986 er vist plassert på eiendommen gnr/bnr 21/11. Det er i sak 15/10174, opprettet sak for 

omtalt brygge og eiere av gnr/bnr 21/11 har påtatt seg arbeidet med å fjerne bryggeelementer 

for å bringe strandområdet tilbake i den tilstanden området var før bryggeelementer ble anlagt 

på stedet på 1980-tallet. 

 

Rådmannen viser til vurdering ovenfor om omfanget av gnr/bnr 21/11 sine rettigheter og om 

grensespørsmål. Rådmannen viser også til vurdering ovenfor ved at saken gjelder 

erstatningshytte. Rådmannen oppfatter at konflikt om grenser gjelder strandområde på nedre 

del av eiendommene gnr/bnr 21/11 og gnr/bnr 21/15. Ansvarlig søker har i kommentar til klage 

på avvisning av klage gitt tilbakemelding om at tiltaket består i "å oppføre en bygning på 

samme sted som en eksisterende hytte på gnr/bnr 21/11, det er ingen endring av 

brukssituasjonen. I tillegg fjernes et uthus som ligger mellom hytta og vannet. Korteste 

avstand i luftlinje fra vannet til hytta er 29 meter, 5 høydemeter opp". Klagers interesse 

vedrørende tinglyste rettigheter vurderes derfor ikke å berøre aktuell sak om erstatningshytte.  

 

Samlet er det rådmannens vurdering at klager ikke har en konkret og aktuell interesse i å få 

saken avgjort og dermed ikke har rettslig klageinteresse.  

 

Rådmannen anbefaler etter dette Hovedutvalget å opprettholde avvisning av klagen. 
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                    Kopi av brev - Per Einar Lilja Bye 

17/3037-10 Ettrinns (§ 20-1) - Riving av hytte og oppføring av ny hytte 

17/3037-9 Meldingstekst.html 

17/3037-8 Melding om politisk vedtak - Riving av hytte og oppføring av ny hytte  

                 - Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636 

                  Orientering om klageadgang 

17/3037-7 Saksprotokoll - Riving av hytte og oppføring av ny hytte  

                  - Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636 

17/3037-6 Uttalelse 

                  Diverse brev 

17/3037-4 Riving av hytte og oppføring av hytte - Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636 

                  Søknad om tillatelse til tiltak Ringerike 21.11.pdf 

                  Søknad om dispensasjon 
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                  Redegjørelse til søknaden 

                  UTDYPNING AV DISPENSASJONSSØKNAD Nilsen, Ringerike 22,11.docx 

                  Situasjonsplan 

                  Situasjonsplan 

                  Tegning 

                  Tegning 

                  Tegning 

                  Situasjonsplan 2012 

                  Tegninger 2012 

                  Rammetillatelse 2012 

                  Oversiktskart 

                  Utsnitt kommuneplan 

                  Satelittbile 

                  Gatebilde 21/11 

15/10174-25 Gnr/bnr 21/15 og 21/11 - Gotland - Vedrørende brygge i strandsonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 
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Arkivsaksnr.: 18/958-1   Arkiv: 661  

 

Adgangskontroll kommunale prosjekt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistering som skal 

benyttes i kommunale investeringsprosjekt  

2. Kr 109 000,- eks mva til kjøp belastes utbyggingsenheten sitt driftsbudsjett  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det er et krav fra byggherreforskriften om å innføre elektronisk mannskapsregistrering på 

kommunale prosjekt og investeringsprosjekt. Kommunestyret har bedt rådmannen om å 

undersøke systemer og kostnader ved å innføre dette. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dette er utstyr som ivaretar elektronisk mannskapsregistrering på anleggsplasser. Både mobile 

og faste. Utstyret ivaretar lovkravet i Byggherreforskrift §15 av 1.juli 2017 for alle typer bygg 

og anlegg. Infobric systemet brukes på ca 10 000 byggeplasser. 

 

Med dette systemet vil kommunen som byggherre ha full oversikt over hvem som befinner seg 

inne på byggeplassen til enhver tid og kan hente ut lister på dette. Systemet registrerer 

tilstedeværelse med det lovpålagte HMS kortet. 

 

Det er flere systemer som ivaretar elektronisk mannskapsregistering, men felles for dem alle er 

at det er Infobric som leverer utstyr og løsninger til stort sett alle slike anlegg.  Det finnes også 

andre leverandører som tilbyr slike systemer men de bruker også Infobric’s sitt utstyr. 

 

Økonomiske forhold 
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Registreringsboksen som man må ha er en engangsinvestering og koster kr 9.900,-  eks mva. 

Registeringsboksen er da kommunens eie. 

Driftskostnaden pr. boks når den er i bruk er en månedsleie for oppkobling av trådløs 

kommunikasjon mellom registreringsboksen og databasen med mannskapsregisteringen. En 

avtale om mannskapsregistrering må inngås for hvert prosjekt. 

Driftskostnaden er for hvert prosjekt kr 12-14 kr/dag.  Driftskostnaden dekkes av prosjektene 

når den er i bruk. 

 

Kostnaden ved innkjøp av 10 registreringsbokser vil være kr 99 000,- eks mva. 

I tilegg vil kostnader for oppbevaring i kasser,  kr 10 000,- komme i tillegg. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Med bakgrunn i kommunestyresaken om soisal dumping vil rådmannen  anskaffe 10 

registreringsbokser for bruk i kommunale investeringsprosjekter. 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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Arkivsaksnr.: 16/2046-25   Arkiv: L12  

 

Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen 

Hønefoss 2018 - til orientering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for 

2018 tas til orientering. 

 

2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018 

legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018. 

 

  

 

Sammendrag 

Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 med budsjett skal legges til 

grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018.  

 

Prosjektplanen gir en beskrivelse av bakgrunn, hensikt og mål med sykkelbyavtalen, samt 

organisering og finansiering av prosjektet. Den gir også innblikk i dagens situasjon for syklister 

i Hønefoss, og viser frem noen viktige resultat fra reisevaneundersøkelsen 2013/14.  

 

Den beskriver også forskjellen på kortsiktige og langsiktige tiltak som er viktige i arbeid med å 

øke sykkelandelen i Hønefoss, og hvilke av disse tiltakene som så langt er gjennomførte eller 

pågående tiltak i sykkelbyprosjektet.  

 

Handlingsprogrammet viser en tabelloversikt over hva som skal skje i prosjektet i 2018 og 

budsjett gir en oversikt over finansiering.   

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann anbefaler at prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen 

Hønefoss 2018 tas til orientering, og legges til grunn for arbeidet med prosjektet i 2018.  
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Vedlegg 

Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss 2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Linda Engstrøm 
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Arkivsaksnr.: 18/149-4   Arkiv: L81 &01  

 

Permobakken nord - utbyggingsavtale  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Permobakken nord» mellom Permobakken AS og 

Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold 

kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Permobakken AS skal bygge ut området «Permobakken nord», som utgjør deler av eiendom 

gnr. 148 bnr. 1, nord for Sokna omsorgssenter. I den forbindelse er det ført forhandlinger 

mellom Permobakken AS og Ringerike kommune om utbyggingsavtale for etablering av 

nødvendig infrastruktur for området. 

 

Reguleringsplanen for Permobakken nord ble vedtatt 29. april 1985. Utbygger har avklart 

med Areal- og byplan at det ikke er behov for revidering av reguleringsplanen. Området det 

skal bygges på er regulert til boligområde fordelt på 35 tomter. I tillegg er det regulert inn 

veier, friområde og lekeplass på området. 

 

Utbyggingsavtalen innebærer kommunal overtagelse av veier inkl. gatelys, vann- og 

avløpsledninger og en kloakkpumpestasjon. Vann- og avløpsledninger tilknyttes 

eksisterende ledningsnett i tilstøtende boligområde, som ble etablert på begynnelsen av 

2000-tallet av samme utbygger. Tiltakene opparbeides og bekostes av utbygger, og 

overtas vederlagsfritt av kommunen til fremtidig drift og vedlikehold. Kommunen kan 

gjennom avtalen stille krav til kvalitet og utførelse av tiltakene. 

 

Avtalen legger opp til at opparbeidelsen av infrastrukturen deles opp i to trinn, hvor siste 

trinn er asfaltering av veier. Dette for å unngå skader på asfalten i perioden det skal bygges 

boliger. Utbygger er gjennom avtalen forpliktet til å rette opp veier og kummer før 

asfaltering. 
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Fellesarealer som ikke overtas av kommunen, skal være private og overtas av huseiere innenfor 

området i fellesskap til fremtidig drift og vedlikehold. Utbygger sørger for overdragelse av 

private anlegg til huseierne. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Gjeldende reguleringsplan nr. 44-08 «Permobakken nord», som er grunnlaget for 

utbyggingsavtalen, ble vedtatt av kommunestyret 15.12.1983, og stadfestet av Fylkesmannen 

29.04.1985. 

 

Behandling av utbyggingsavtalen var oppe til behandling i Hovedutvalget 05.03.2018, sak 

16/18. Følgende ble vedtatt:  

Saken utsettes til berørte grupper og interesser er hørt jf. Pbl. 17-2 og 17-4. 

 

Offentlig høring 

 

Utbyggingsavtalen har ikke vært på offentlig høring, da det kan gjøres unntak for kravet om 

kunngjøring og offentlig høring for utbyggingsavtaler som i hovedsak gjelder opparbeidelse av 

vei og hovedledninger for vann og avløp. 

 

Dette er i henhold til byggesaksforskriftens § 18.2 «Unntak fra krav til saksbehandling og 

offentlighet for utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven § 17-2 og § 17-4». For 

utbyggingsavtaler hvor den private parts forpliktelser etter plan- og bygningsloven § 17-3 

andre til fjerde ledd i det alt vesentlige omfattes av plan- og bygningsloven § 18-1 (krav om 

opparbeidelse av vei og hovedledninger for vann og avløp) og § 18-2 (opparbeidelse av felles 

arealer), kan kommunen unnta fra kravene i plan- og bygningsloven § 17-2 (vedtak om bruk av 

utbyggingsavtaler) og § 17-4 (saksbehandling og offentlighet). 

 

Det tillegges at utbygger har nabovarslet tiltaket. Utbygger har ikke mottatt merknader av 

negativ karakter. Statens vegvesen har heller ikke merknader til tiltaket. 

 

Økonomiske forhold 

 

Utbyggingsavtalen forutsetter at alle tiltak i avtalen skal bekostes av utbygger. Tiltakene skal 

dermed utføres uten investeringskostnader for kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ivaretar at området utvikles i henhold til 

den vedtatte reguleringsplanen. Rådmannen ser positivt på at tiltakene i utbyggingsavtalen 

gjennomføres, slik at boligområdet kan etableres. 

 

Utbyggingsavtalen er i tråd med lignende avtaler, og sikrer at tiltakene blir gjennomført i 

henhold til kommunens krav. 

 

Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at forslag til utbyggingsavtale vedtas. 
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Vedlegg 

Utbyggingsavtale 

Plantegning 

Plankart 

Reguleringsbestemmelser 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 
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Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/1758 21.03.2018 DS IGA 94/18 R/TEK/ANEWEB GNR 305/18 

  

Bygging av tilbygg og påbygg Gnr/bnr 305/18 - Østsideveien 204 

 

17/1275 28.03.2017 DS  126/17 R/TEK/BERLE GNR 161/26 

Espen Fagerholt Flannum  

Dispensasjon Gnr/bnr 161/26 - Osetveien 6 

 

18/655 20.02.2018 DS  61/18 R/TEK/NILILY GNR 318/97 

  

Skilt Gnr/bnr 318/97 - Kongens gate 3 

 

18/778 23.02.2018 DS  66/18 R/TEK/AEMYH GNR 100/11/7 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr/fnr 100/11/7 - Høgåsen - Ringkollen 

 

17/2062 23.02.2018 DS  68/18 R/TEK/AEMYH GNR 108/1 

  

Bruksendring Gnr/bnr 108/1 - Honerudveien 33 

 

17/4183 26.02.2018 DS  69/18 R/TEK/OLEMOS GNR 59/11 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 59/11 - Heradsbygdveien 194 

 

18/806 26.02.2018 DS  70/18 R/TEK/HALA GNR 244/460 

  

Garasje Gnr/bnr 244/460 - Øvre Fegrihellinga 17 

 

18/589 01.03.2018 DS  71/18 R/TEK/NILILY GNR 95/122 

  

Bruksendring Gnr/bnr 95/122 - Slettveien 5 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/822 01.03.2018 DS  72/18 R/TEK/HALA GNR 244/459 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 244/459 - Øvre Fegrihellinga 19 

 

18/850 01.03.2018 DS  73/18 R/TEK/AEMYH GNR 86/217 

Jul Johan Delp  

Tillatelse til installering av pipe Gnr/bnr 86/217 - Westheims gate 13 

 

17/4922 05.03.2018 DS  74/18 R/TEK/ANEWEB GNR 105/132 

Erik Stoltenberg-Hansson  

Dispensasjon Gnr/bnr 105/132 - Jaklefoss 

 

18/855 05.03.2018 DS  75/18 R/TEK/BERLE GNR 80/82 

  

Bruksendring Gnr/bnr 80/82 - Muggerudbakken 9 

 

16/6069 06.03.2018 DS  77/18 R/TEK/OLAVA GNR 39/98 

  

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

 

15/1614 06.03.2018 DS  78/18 R/TEK/AEMYH GNR 44/3 

  

Utvidelse av kommunalt renseanlegg Gnr/bnr 44/3 

 

18/904 08.03.2018 DS  79/18 R/TEK/AEMYH GNR 244/128 

  

Sprinkler- og brannalarmanlegg - Tyristrand kirke Gnr/bnr 244/128 - Holleiaveien 1 

 

17/4875 08.03.2018 DS  80/18 R/TEK/AEMYH GNR 245/6 

Jørgen Gaarud  

Påbygg på eksisterende etasje/kjeller Gnr/bnr 245/6 - Vikersundveien 21 

 

18/854 09.03.2018 DS  81/18 R/TEK/HALA GNR 80/118 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 80/118 

 

18/971 12.03.2018 DS  82/18 R/TEK/INGRIS GNR 270/15 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 270/15 - Engene vei 19 

 

17/256 12.03.2018 DS  83/18 R/TEK/AEMYH GNR 317/92 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Riving av eksisterende og oppføring av nytt lager og administrasjonsbygg Gnr/bnr 

317/92 

 

18/730 12.03.2018 DS  84/18 R/TEK/AEMYH GNR 37/58 

  

Bruksendring Gnr/bnr 37/58 - Osloveien 27 A 

 

18/862 13.03.2018 DS  85/18 R/TEK/NILILY  

Werner Kleiven  

Dispensasjon Gnr/bnr 31/8,66 - Abrahamrudveien 

 

18/924 13.03.2018 DS  86/18 R/TEK/KARGRA GNR 244/140 

Bjørn Torkild Andreassen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 244/140 - Støaveien 48 

 

18/923 14.03.2018 DS  87/18 R/TEK/AEMYH GNR 3/12 

Dag Martin Herrman  

Bygging av garasje/redskapshus Gnr/bnr 3/12 - Mælingen 88 

 

18/856 15.03.2018 DS  88/18 R/TEK/HALA GNR 80/118 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 80/118 - Muggerudbakken 7 

 

18/918 15.03.2018 DS  89/18 R/TEK/AEMYH GNR 317/85 

Kjell Henrik Kristiansen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 317/85 - Asbjørnsensgate 8 C 

 

18/895 16.03.2018 DS  90/18 R/TEK/HALA GNR 38/150 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 38/150 - Kartverksveien 17 

 

18/1005 20.03.2018 DS  91/18 R/TEK/INGPRE GNR 244/71 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 244/71 - Støaveien 94 

 

18/977 20.03.2018 DS  92/18 R/TEK/AEMYH GNR 1/63 

Grete Bjerke Haga  

Riving og bygging av garasje/bod Gnr/bnr 1/63 - Bjørkenga 12 

 

18/1042 21.03.2018 DS  93/18 R/TEK/HALA GNR 18/94 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 18/94 - Småbråtalia 33 

 

17/2977 21.03.2018 DS  95/18 R/TEK/INGRIS GNR 37/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 37/1 - Åsaveien 832 

 

18/984 22.03.2018 DS  96/18 R/TEK/AEMYH GNR 49/1/12 

Linn-Kristin Reidun Thompson  

Tilbygg Gnr/bnr/fnr 49/1/12 - Ludvig Grønvoldsvei 14 

 

17/4609 22.03.2018 DS  97/18 R/TEK/HALA GNR 254/13 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 254/13 , 259/5 

 

 



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Viltnemnda

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFON
Postboks 123 Sentrum Storgt. 13
3502 Hønefoss 3510 Hønefoss 32 11 74 00
e - postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no

Viltnemndas medlemmer og varamedlemmer

Referat fra møte i Viltnemnda

Sted: Storgata 13, Hønefoss

Tid: T irsdag 12 .12. 20 17 kl. 18.00 – 21.00

Tilstede: Richard Baksvær (leder) , Anders Holte, Brynjulf Holte, Anne - Berit Tuft, Elisabeth
Bjerknes, Anne Sandum og Halldis Linde Lie ( sekretær )

Ikke tilstede: Erik Haugen . Det ble for kort frist til å kalle inn varamedlemmer.

Richard Baksvær ledet møtet.

Det ble servert julemat.

Saksliste:

Sa k 23/17 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG

Endringene vil innebære at mange vald ikke lenger har godkjente bestandsplaner, og de som
treffer arealkravet må revidere planene sine. Det skal være ugunstig å være enkeltvald, og en
økning av minsteareal er med på understreke dette.

Det ble presisert at 80.000 dekar er et absolutt minimum for å få godkjent bestandsplan,
kommunen har ikke anledning til å godkjenne planer med mindre areal enn dette. Det kan
oppfordres til at enkeltvald lager bestandsplaner selv om kommunen ikke har anledning til å
godkjenn e disse.

Vedtak:

Forslag til vedtak e nstemmig vedtatt .

Forslag til vedtak:

Saken sendes på høring til berørte parter , deriblant valdledere , interesseorganisasjoner,
nabokommune r og fylkesmannen i Buskerud . Høringsfrist settes til 10. januar .
Høringsuttal elsene bearbeides av sekretariatet og saken tas opp igjen i første viltnemnds møte
etter nyttår før den sendes til videre politisk behandling.
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Saksopplysninger:

Siden 1990 - tallet har elgbestanden blitt bevisst redusert for å kunne bygge opp igjen
beitegru nnlaget og bedre dyrenes kondisjon. Det er nå et ønske om å øke elgbestanden igjen.
Minstearealet brukes til å regulere fellingstillatelser, og er det viktigste virkemiddelet
kommunen har for å regulere bestandsstørrelsen.

Kommunen har aktivt bruk t § 7 i h jorteviltforskriften som sier at kommunen kan fravike
minstearealet med 50 % ved tildeling av fellingstillatelser. Det har blitt påpekt både i
hjortevilt forskrift en og av fylkesmannen i Buskerud at denne paragrafen kun skal brukes
unntaksvis, og fylkesmann en anbefaler å endre minstearealet slik at det er tilpass et dagens
situasjon. Mangelfull rapportering for hjort og lite kunnskap om rådyrbestanden gjør at disse
minstearealene blir stående uendret.

Vurderinger:

Veiledningen til hjorteviltforskriften sier at før endring av minsteareal må kommunen gjøre en
rekke vurderinger av bestanden, beitegrunnlaget, livsvilkår, eventuelle konflikter til jord - ,
hage - og skogbruk, viltpåkjørsler og andre mulige konfliktpunkter ut i fra kommunens
målsetning.

Faun Naturforvaltning har i en årrekke gjennomført alders - og bestandsvurderinger av elg i
kommunen, i tillegg til å sammenstille data fra beitetakster gjennomført av lokale aktører.
Konklusjonen i rapportene er at gjennomsnittsalderen er lav, det er høy alder på kyrne før de
får første kalv og beitene har vært nedslitt over lengre tid før de nå er på vei til å ta seg opp
igjen.

Det er pr i dag 16 vald med godkjent bestandsplan. Forslaget er å øke minstearealet for hele
kommunen til 4.000 dekar . Dette gjør at va ld må ha et tellende areal på minst 80.000 dekar for
å få godkjent bestandsplan . Pr i dag er det kun fem vald som er over denne grensen, og disse
må revidere bestandsplanene sine. Ko mmunen har i dag mange små vald. M ed en endring i
minsteareal et må de fles te vald enten slå seg sammen med nabovald eller danne
bestandsplanområder for å få godkjent bestandsplaner . Dette er mer hensiktsmessig sett fra et
forvaltningsperspektiv.

Det synes hensiktsmessig å ha et minsteareal for hele kommunen. Det er stor variasjo n mellom
de fleste regionen i Ringerike, samtidig som det er stor variasjon innad i alle regionene . Dette
gjør at det blir vanskelig å differensiere på minstearealet, spesielt når det tas i betraktning at
skillene for slik differensiering skal være stor e v assdrag, snaufjellsområder eller store veier .

Siden elgbestanden er redusert over store områder har ikke Ringerike den samme
innvandringen av elg som tidligere. Om man skal klare å bygge opp igjen bestanden etter
målsetningen må det kommer en klarer styri ng av jaktuttaket. Et økt minsteareal for hele
kommunen er en måte å oppnå dette på.

Statistikk , figurer og mer utdypende vurderinger finnes i vedlegg 1.

NB! Det følger av delegering sreglementet til kommunen at viltnemnda ikke har myndighet til
å vedta fo rskrifter . V iltloven er ikke delegert til ho vedutvalget for miljø - og areal, og s aken må
dermed opp til behandling i kommunestyret.
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Sak 24/17 KOMMUNALE MÅL OG RETNINGSLINJER FOR
HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2018 - 2022

Det har vært ukla rheter for valdledere og jaktfeltledere om hva som er deres oppgaver og
ansvar i forbindelse med hjorteviltforvaltningen, hvor fellesnevneren er at mange fraskriver
seg ansvar. De kommunale målene og retningslinjen er med på å klargjøre dette.

Vedtak:

Forslag til vedtak e nstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Saken sendes på høring til berørte parter, deriblant valdledere, interesseorganisasjoner,
nabokommuner og fylkesmannen i Buskerud. Høringsfrist settes til 10. januar.
Høringsuttalelsene bearbeides av sekretariatet og saken tas opp igjen i første viltnemndsmøte
etter nyttår før den sendes til videre politisk behandling.

Saksopplysninger:

I hjorteviltforskriftens § 3 kommer det fram at kommunen skal vedta mål for utviklingen av
bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene. Målene skal ta hensyn til
opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord - og
skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

Hensikten med kommunale mål for hjorteviltforvaltningen er å dis kutere forvaltningsspørsmål
med rettighetshaverne og andre med interesser i utmark. Målene skal være konkrete og
etterprøvbare. De skal også etablere en bredest mulig faglig og politisk forankret plan, som
sammen med sentrale lover og forskrifter er styren de for hjorteviltforvaltningen i Ringerike
kommune. Målene skal blant annet brukes som juridisk grunnlag når kommunen skal
godkjenne bestandsplaner.

Vurderinger:

Mål og retningslinjer for hjortevilt for perioden 2018 – 2022 finnes i vedlegg 2.

Dokumentet starter med en oversikt over hva som er kommunens, valdenes og jaktledernes
ansvar, og går deretter over i målsetningen for forvaltning av hjorteviltet i kommunen.

Målsetningene for elg er detaljert. Det er et ønske at vektklasser fjernes fra best andspla nene. I
tillegg er det et forslag om at avskytingsprofilen baserer seg på uttak av kalv, ku og okse, altså
at kategorien ungdyr fjernes. Dette for å gjøre det enklere for jegeren med tanke på hva som er
igjen av fellings kvota, i tillegg til at det er med på å styre avskytingen bedre .

Målsetningen for hjort er lite detaljerte grunnet lite og mangelfull rapportering. D et er generelt
for lite kunnskap om rådyrbestanden til å kunne lage detaljerte målsetninger .
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Sak 25/17 MØTEPLAN FOR VILTNEMNDA 2018

Datoer for regionale møter og valdledermøte må på plass. Det foreslås at de regionale møtene
gjennomføres i løpet av april slik at rapporten fra Faun Naturforvaltning er levert. Foreløpig
forslag til datoer er i uke 16. Valdled ermøte ble foreslått gjennomført i løpet av første halvdel
av februar.

Vedtak:

Forslag til vedtak e nstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Forslag til møteplan vedtas.

Sak 26/17 FALLVILTGRUPPE

Saken var opprinnelig en orienteringssak, men Anne - Berit Tuft fremme t forslag om at det
opprettes en ordentlig sak slik at saken kan bli tatt videre i systemet.

Richard Baksvær orienterte om situasjonen til fallviltgruppa. Det har vært utrykt misnøye med
kostnadsdekning og vilkår, noe som har ført til frafall f ra 24 - timersvakta. Det er ønskelig med
flere medlemmer i vaktordningen, slik at belastningen blir mindre. Økonomien og endringer i
lovverket knyttet til kursing er en utfordring som gjør det vanskelig å rekruttere mannskap.
Det er ikke ønskelig å tappe vil tfondet på midler og det er et ønske at kommunen dekker mer
av utgiftene knyttet til fallviltarbeidet. Det er kun en søker som har alt nødvendig av kurs og
godkjenninger, og en som er halvveis gjennom godkjent kurs. Richard har vært i kontakt med
NJFF Busk erud for å få til kurs fo r resten av fallviltmannskapet.

Landbrukskontoret opplyste om at økonomi, avtaleform og organisering av vaktordningen er
under vurdering for å finne bedre løsninger.

Stillinger ble lyst ut 23. november, og søknadsfristen gikk ut 11 . desember. Det tas sikte på å
engasjere nye mannskap før jul.
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Sak 27/17 ORITENTERINGSSAKER

Hendelser under årets storviltjakt

Richard orienterte kort om hendelser under årets storviltjakt. Det ble tatt en runde rundt bordet
der alle medlemmer delte erfa ringer fra årets kontroller. Brynjulf Holte og Anders Holte
meldte om en del misnøye knyttet til kontrollene, at jegerne oppfattet dette som tungvint og at
det førte til mye administrasjon. Ordningen med utvidet kontroll bør evalueres før neste
jaktsesong, og det bør skaffes tall for feilregistreringer for å sjekke behovet med utvidet
kontroll. Anne - Berit Tuft og Elisabeth Bjerknes rapporterte at jegerne hadde vært positive i de
områdene de hadde vært i.

Brynjulf meldte om utfordringer med samarbeidet i hjo rtevaldet i Nes som trolig vil føre til
endringer fra neste år. Richard har vært i dialog med valdlederne i området.

- Administrasjonen har mottatt rapporter om hendelser under årets storviltjakt , hvorav to
hendelser har blitt politi anmeldt. Foreløpige fellingstall pr. 4. desember er 249 elg og
29 hjort. Fellin gsprosent er på henholdsvis 55,8 % og 24,8 %. Det er levert
slaktevekter for 183 elg.

Forvaltningsplan for gås rundt Tyrifjorden

Anders Holte meldte om at det var mye gås i Nes i Ådale n, og uttrykte et ønske om at også
dette området ble med i forvaltningsplanen.

- Det skal lages en forvaltningsplan for gås som blir et samarbeidsprosjekt mellom
kommunene ru ndt Tyrifjorden. Planleggingsmøte på Foss gård i Lier 6. desember.

Felling av flagg spett

- Søknad om skadefelling av flaggspett ble mottatt 7. oktober. Søknaden ble innvilget,
men flaggspetten ble ikke felt. Ny søknad ble mottatt 13. oktober, også innvilget.
Landbrukskontoret mottok bekreftelse på at flaggspetten ble felt.

Befaring Ringvold Frukthage

Det er et ønske om at det settes en ny dato for befaring slik at saken kan komme videre.

- Det har blitt forsøkt å gjennomføre befaring med grunneier, vegvesen, viltnemnd og
vilt - og fruktkompetanse, men så langt har vegvesenet avlyst to g anger. Foreløpig er
i ngen ny dato satt.



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 09.04.2018 00:00:00-09.04.2018 00:00:00     Utvalg: HMA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

17/3594-2 01.03.2018 R/TEK/HALLIE 033 K40 

7523/18 Parter 

Referat fra møte i Viltnemnda - 12.12.2017  

 

 



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Viltnemnda

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFON
Postboks 123 Sentrum Storgt. 13
3502 Hønefoss 3510 Hønefoss 32 11 74 00
e - postadresse: postmottak@ringerike.kommune.no

Viltnemndas medlemmer og varamedlemmer

Referat fra møte i Viltnemnda

Sted: Storgata 13, Hønefoss

Tid: T irsdag 12 .12. 20 17 kl. 18.00 – 21.00

Tilstede: Richard Baksvær (leder) , Anders Holte, Brynjulf Holte, Anne - Berit Tuft, Elisabeth
Bjerknes, Anne Sandum og Halldis Linde Lie ( sekretær )

Ikke tilstede: Erik Haugen . Det ble for kort frist til å kalle inn varamedlemmer.

Richard Baksvær ledet møtet.

Det ble servert julemat.

Saksliste:

Sa k 23/17 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG

Endringene vil innebære at mange vald ikke lenger har godkjente bestandsplaner, og de som
treffer arealkravet må revidere planene sine. Det skal være ugunstig å være enkeltvald, og en
økning av minsteareal er med på understreke dette.

Det ble presisert at 80.000 dekar er et absolutt minimum for å få godkjent bestandsplan,
kommunen har ikke anledning til å godkjenne planer med mindre areal enn dette. Det kan
oppfordres til at enkeltvald lager bestandsplaner selv om kommunen ikke har anledning til å
godkjenn e disse.

Vedtak:

Forslag til vedtak e nstemmig vedtatt .

Forslag til vedtak:

Saken sendes på høring til berørte parter , deriblant valdledere , interesseorganisasjoner,
nabokommune r og fylkesmannen i Buskerud . Høringsfrist settes til 10. januar .
Høringsuttal elsene bearbeides av sekretariatet og saken tas opp igjen i første viltnemnds møte
etter nyttår før den sendes til videre politisk behandling.
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Saksopplysninger:

Siden 1990 - tallet har elgbestanden blitt bevisst redusert for å kunne bygge opp igjen
beitegru nnlaget og bedre dyrenes kondisjon. Det er nå et ønske om å øke elgbestanden igjen.
Minstearealet brukes til å regulere fellingstillatelser, og er det viktigste virkemiddelet
kommunen har for å regulere bestandsstørrelsen.

Kommunen har aktivt bruk t § 7 i h jorteviltforskriften som sier at kommunen kan fravike
minstearealet med 50 % ved tildeling av fellingstillatelser. Det har blitt påpekt både i
hjortevilt forskrift en og av fylkesmannen i Buskerud at denne paragrafen kun skal brukes
unntaksvis, og fylkesmann en anbefaler å endre minstearealet slik at det er tilpass et dagens
situasjon. Mangelfull rapportering for hjort og lite kunnskap om rådyrbestanden gjør at disse
minstearealene blir stående uendret.

Vurderinger:

Veiledningen til hjorteviltforskriften sier at før endring av minsteareal må kommunen gjøre en
rekke vurderinger av bestanden, beitegrunnlaget, livsvilkår, eventuelle konflikter til jord - ,
hage - og skogbruk, viltpåkjørsler og andre mulige konfliktpunkter ut i fra kommunens
målsetning.

Faun Naturforvaltning har i en årrekke gjennomført alders - og bestandsvurderinger av elg i
kommunen, i tillegg til å sammenstille data fra beitetakster gjennomført av lokale aktører.
Konklusjonen i rapportene er at gjennomsnittsalderen er lav, det er høy alder på kyrne før de
får første kalv og beitene har vært nedslitt over lengre tid før de nå er på vei til å ta seg opp
igjen.

Det er pr i dag 16 vald med godkjent bestandsplan. Forslaget er å øke minstearealet for hele
kommunen til 4.000 dekar . Dette gjør at va ld må ha et tellende areal på minst 80.000 dekar for
å få godkjent bestandsplan . Pr i dag er det kun fem vald som er over denne grensen, og disse
må revidere bestandsplanene sine. Ko mmunen har i dag mange små vald. M ed en endring i
minsteareal et må de fles te vald enten slå seg sammen med nabovald eller danne
bestandsplanområder for å få godkjent bestandsplaner . Dette er mer hensiktsmessig sett fra et
forvaltningsperspektiv.

Det synes hensiktsmessig å ha et minsteareal for hele kommunen. Det er stor variasjo n mellom
de fleste regionen i Ringerike, samtidig som det er stor variasjon innad i alle regionene . Dette
gjør at det blir vanskelig å differensiere på minstearealet, spesielt når det tas i betraktning at
skillene for slik differensiering skal være stor e v assdrag, snaufjellsområder eller store veier .

Siden elgbestanden er redusert over store områder har ikke Ringerike den samme
innvandringen av elg som tidligere. Om man skal klare å bygge opp igjen bestanden etter
målsetningen må det kommer en klarer styri ng av jaktuttaket. Et økt minsteareal for hele
kommunen er en måte å oppnå dette på.

Statistikk , figurer og mer utdypende vurderinger finnes i vedlegg 1.

NB! Det følger av delegering sreglementet til kommunen at viltnemnda ikke har myndighet til
å vedta fo rskrifter . V iltloven er ikke delegert til ho vedutvalget for miljø - og areal, og s aken må
dermed opp til behandling i kommunestyret.
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Sak 24/17 KOMMUNALE MÅL OG RETNINGSLINJER FOR
HJORTEVILTFORVALTNINGEN 2018 - 2022

Det har vært ukla rheter for valdledere og jaktfeltledere om hva som er deres oppgaver og
ansvar i forbindelse med hjorteviltforvaltningen, hvor fellesnevneren er at mange fraskriver
seg ansvar. De kommunale målene og retningslinjen er med på å klargjøre dette.

Vedtak:

Forslag til vedtak e nstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Saken sendes på høring til berørte parter, deriblant valdledere, interesseorganisasjoner,
nabokommuner og fylkesmannen i Buskerud. Høringsfrist settes til 10. januar.
Høringsuttalelsene bearbeides av sekretariatet og saken tas opp igjen i første viltnemndsmøte
etter nyttår før den sendes til videre politisk behandling.

Saksopplysninger:

I hjorteviltforskriftens § 3 kommer det fram at kommunen skal vedta mål for utviklingen av
bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene. Målene skal ta hensyn til
opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord - og
skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

Hensikten med kommunale mål for hjorteviltforvaltningen er å dis kutere forvaltningsspørsmål
med rettighetshaverne og andre med interesser i utmark. Målene skal være konkrete og
etterprøvbare. De skal også etablere en bredest mulig faglig og politisk forankret plan, som
sammen med sentrale lover og forskrifter er styren de for hjorteviltforvaltningen i Ringerike
kommune. Målene skal blant annet brukes som juridisk grunnlag når kommunen skal
godkjenne bestandsplaner.

Vurderinger:

Mål og retningslinjer for hjortevilt for perioden 2018 – 2022 finnes i vedlegg 2.

Dokumentet starter med en oversikt over hva som er kommunens, valdenes og jaktledernes
ansvar, og går deretter over i målsetningen for forvaltning av hjorteviltet i kommunen.

Målsetningene for elg er detaljert. Det er et ønske at vektklasser fjernes fra best andspla nene. I
tillegg er det et forslag om at avskytingsprofilen baserer seg på uttak av kalv, ku og okse, altså
at kategorien ungdyr fjernes. Dette for å gjøre det enklere for jegeren med tanke på hva som er
igjen av fellings kvota, i tillegg til at det er med på å styre avskytingen bedre .

Målsetningen for hjort er lite detaljerte grunnet lite og mangelfull rapportering. D et er generelt
for lite kunnskap om rådyrbestanden til å kunne lage detaljerte målsetninger .
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Sak 25/17 MØTEPLAN FOR VILTNEMNDA 2018

Datoer for regionale møter og valdledermøte må på plass. Det foreslås at de regionale møtene
gjennomføres i løpet av april slik at rapporten fra Faun Naturforvaltning er levert. Foreløpig
forslag til datoer er i uke 16. Valdled ermøte ble foreslått gjennomført i løpet av første halvdel
av februar.

Vedtak:

Forslag til vedtak e nstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak:

Forslag til møteplan vedtas.

Sak 26/17 FALLVILTGRUPPE

Saken var opprinnelig en orienteringssak, men Anne - Berit Tuft fremme t forslag om at det
opprettes en ordentlig sak slik at saken kan bli tatt videre i systemet.

Richard Baksvær orienterte om situasjonen til fallviltgruppa. Det har vært utrykt misnøye med
kostnadsdekning og vilkår, noe som har ført til frafall f ra 24 - timersvakta. Det er ønskelig med
flere medlemmer i vaktordningen, slik at belastningen blir mindre. Økonomien og endringer i
lovverket knyttet til kursing er en utfordring som gjør det vanskelig å rekruttere mannskap.
Det er ikke ønskelig å tappe vil tfondet på midler og det er et ønske at kommunen dekker mer
av utgiftene knyttet til fallviltarbeidet. Det er kun en søker som har alt nødvendig av kurs og
godkjenninger, og en som er halvveis gjennom godkjent kurs. Richard har vært i kontakt med
NJFF Busk erud for å få til kurs fo r resten av fallviltmannskapet.

Landbrukskontoret opplyste om at økonomi, avtaleform og organisering av vaktordningen er
under vurdering for å finne bedre løsninger.

Stillinger ble lyst ut 23. november, og søknadsfristen gikk ut 11 . desember. Det tas sikte på å
engasjere nye mannskap før jul.
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Sak 27/17 ORITENTERINGSSAKER

Hendelser under årets storviltjakt

Richard orienterte kort om hendelser under årets storviltjakt. Det ble tatt en runde rundt bordet
der alle medlemmer delte erfa ringer fra årets kontroller. Brynjulf Holte og Anders Holte
meldte om en del misnøye knyttet til kontrollene, at jegerne oppfattet dette som tungvint og at
det førte til mye administrasjon. Ordningen med utvidet kontroll bør evalueres før neste
jaktsesong, og det bør skaffes tall for feilregistreringer for å sjekke behovet med utvidet
kontroll. Anne - Berit Tuft og Elisabeth Bjerknes rapporterte at jegerne hadde vært positive i de
områdene de hadde vært i.

Brynjulf meldte om utfordringer med samarbeidet i hjo rtevaldet i Nes som trolig vil føre til
endringer fra neste år. Richard har vært i dialog med valdlederne i området.

- Administrasjonen har mottatt rapporter om hendelser under årets storviltjakt , hvorav to
hendelser har blitt politi anmeldt. Foreløpige fellingstall pr. 4. desember er 249 elg og
29 hjort. Fellin gsprosent er på henholdsvis 55,8 % og 24,8 %. Det er levert
slaktevekter for 183 elg.

Forvaltningsplan for gås rundt Tyrifjorden

Anders Holte meldte om at det var mye gås i Nes i Ådale n, og uttrykte et ønske om at også
dette området ble med i forvaltningsplanen.

- Det skal lages en forvaltningsplan for gås som blir et samarbeidsprosjekt mellom
kommunene ru ndt Tyrifjorden. Planleggingsmøte på Foss gård i Lier 6. desember.

Felling av flagg spett

- Søknad om skadefelling av flaggspett ble mottatt 7. oktober. Søknaden ble innvilget,
men flaggspetten ble ikke felt. Ny søknad ble mottatt 13. oktober, også innvilget.
Landbrukskontoret mottok bekreftelse på at flaggspetten ble felt.

Befaring Ringvold Frukthage

Det er et ønske om at det settes en ny dato for befaring slik at saken kan komme videre.

- Det har blitt forsøkt å gjennomføre befaring med grunneier, vegvesen, viltnemnd og
vilt - og fruktkompetanse, men så langt har vegvesenet avlyst to g anger. Foreløpig er
i ngen ny dato satt.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

17/1758 21.03.2018 DS IGA 94/18 R/TEK/ANEWEB GNR 305/18 

  

Bygging av tilbygg og påbygg Gnr/bnr 305/18 - Østsideveien 204 

 

17/1275 28.03.2017 DS  126/17 R/TEK/BERLE GNR 161/26 

Espen Fagerholt Flannum  

Dispensasjon Gnr/bnr 161/26 - Osetveien 6 

 

18/655 20.02.2018 DS  61/18 R/TEK/NILILY GNR 318/97 

  

Skilt Gnr/bnr 318/97 - Kongens gate 3 

 

18/778 23.02.2018 DS  66/18 R/TEK/AEMYH GNR 100/11/7 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr/fnr 100/11/7 - Høgåsen - Ringkollen 

 

17/2062 23.02.2018 DS  68/18 R/TEK/AEMYH GNR 108/1 

  

Bruksendring Gnr/bnr 108/1 - Honerudveien 33 

 

17/4183 26.02.2018 DS  69/18 R/TEK/OLEMOS GNR 59/11 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 59/11 - Heradsbygdveien 194 

 

18/806 26.02.2018 DS  70/18 R/TEK/HALA GNR 244/460 

  

Garasje Gnr/bnr 244/460 - Øvre Fegrihellinga 17 

 

18/589 01.03.2018 DS  71/18 R/TEK/NILILY GNR 95/122 

  

Bruksendring Gnr/bnr 95/122 - Slettveien 5 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/822 01.03.2018 DS  72/18 R/TEK/HALA GNR 244/459 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 244/459 - Øvre Fegrihellinga 19 

 

18/850 01.03.2018 DS  73/18 R/TEK/AEMYH GNR 86/217 

Jul Johan Delp  

Tillatelse til installering av pipe Gnr/bnr 86/217 - Westheims gate 13 

 

17/4922 05.03.2018 DS  74/18 R/TEK/ANEWEB GNR 105/132 

Erik Stoltenberg-Hansson  

Dispensasjon Gnr/bnr 105/132 - Jaklefoss 

 

18/855 05.03.2018 DS  75/18 R/TEK/BERLE GNR 80/82 

  

Bruksendring Gnr/bnr 80/82 - Muggerudbakken 9 

 

16/6069 06.03.2018 DS  77/18 R/TEK/OLAVA GNR 39/98 

  

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

 

15/1614 06.03.2018 DS  78/18 R/TEK/AEMYH GNR 44/3 

  

Utvidelse av kommunalt renseanlegg Gnr/bnr 44/3 

 

18/904 08.03.2018 DS  79/18 R/TEK/AEMYH GNR 244/128 

  

Sprinkler- og brannalarmanlegg - Tyristrand kirke Gnr/bnr 244/128 - Holleiaveien 1 

 

17/4875 08.03.2018 DS  80/18 R/TEK/AEMYH GNR 245/6 

Jørgen Gaarud  

Påbygg på eksisterende etasje/kjeller Gnr/bnr 245/6 - Vikersundveien 21 

 

18/854 09.03.2018 DS  81/18 R/TEK/HALA GNR 80/118 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 80/118 

 

18/971 12.03.2018 DS  82/18 R/TEK/INGRIS GNR 270/15 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 270/15 - Engene vei 19 

 

17/256 12.03.2018 DS  83/18 R/TEK/AEMYH GNR 317/92 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Riving av eksisterende og oppføring av nytt lager og administrasjonsbygg Gnr/bnr 

317/92 

 

18/730 12.03.2018 DS  84/18 R/TEK/AEMYH GNR 37/58 

  

Bruksendring Gnr/bnr 37/58 - Osloveien 27 A 

 

18/862 13.03.2018 DS  85/18 R/TEK/NILILY  

Werner Kleiven  

Dispensasjon Gnr/bnr 31/8,66 - Abrahamrudveien 

 

18/924 13.03.2018 DS  86/18 R/TEK/KARGRA GNR 244/140 

Bjørn Torkild Andreassen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 244/140 - Støaveien 48 

 

18/923 14.03.2018 DS  87/18 R/TEK/AEMYH GNR 3/12 

Dag Martin Herrman  

Bygging av garasje/redskapshus Gnr/bnr 3/12 - Mælingen 88 

 

18/856 15.03.2018 DS  88/18 R/TEK/HALA GNR 80/118 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 80/118 - Muggerudbakken 7 

 

18/918 15.03.2018 DS  89/18 R/TEK/AEMYH GNR 317/85 

Kjell Henrik Kristiansen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 317/85 - Asbjørnsensgate 8 C 

 

18/895 16.03.2018 DS  90/18 R/TEK/HALA GNR 38/150 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 38/150 - Kartverksveien 17 

 

18/1005 20.03.2018 DS  91/18 R/TEK/INGPRE GNR 244/71 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 244/71 - Støaveien 94 

 

18/977 20.03.2018 DS  92/18 R/TEK/AEMYH GNR 1/63 

Grete Bjerke Haga  

Riving og bygging av garasje/bod Gnr/bnr 1/63 - Bjørkenga 12 

 

18/1042 21.03.2018 DS  93/18 R/TEK/HALA GNR 18/94 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 18/94 - Småbråtalia 33 

 

17/2977 21.03.2018 DS  95/18 R/TEK/INGRIS GNR 37/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 37/1 - Åsaveien 832 

 

18/984 22.03.2018 DS  96/18 R/TEK/AEMYH GNR 49/1/12 

Linn-Kristin Reidun Thompson  

Tilbygg Gnr/bnr/fnr 49/1/12 - Ludvig Grønvoldsvei 14 

 

17/4609 22.03.2018 DS  97/18 R/TEK/HALA GNR 254/13 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 254/13 , 259/5 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3068-28  Arkiv: GNR 102/251  

 

Sak: 17/18 

 

Saksprotokoll - Søknad om ny enebolig med bileilighet Gnr/bnr 102/251 - Øvre 

Klekkenvei 34 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

Arne Broberg (H) fremmet Rådmannens alternative forslag 1, p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) utsettelsesforslag p.v.a. Ap, H, V og Krf ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3068-27   Arkiv: GNR 102/251  

 

 

Søknad om ny enebolig med bileilighet gnr/bnr 102/251 - Øvre Klekkenvei 34 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om oppføring av enebolig med 

bileilighet på eiendom gnr/bnr 102/251 registrert mottatt 09.01.18, til nabomerknader registrert 

mottatt 03.01.18, til at administrasjonen var på befaring 28.11.17, til HMA sak 14/16 og til 

rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at hensyn bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at det er en klar overvekt av argumenter som taler for å godkjenne søknaden om 

dispensasjon. Hovedutvalget finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i 

plan- og bygningslovens § 19-2 er oppfylt. 

 

2. Hovedutvalget har kommet til at ulempene for naboene som protesterer ikke er så 

betydelige at det ut i fra bygningens plassering og plan- og bygningslovens § 29-4 blir 

riktig å kreve endret plassering. 

 

3. Tiltaket vurderes i tilstrekkelig grad å være i henhold til intensjonen med godkjenning 

15.02.16 av fradeling av 102/251 sak 14/16. 

 

4. Protesten tas ikke til følge. Søknaden om dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 godkjennes med hjemmel i plan- og bygningslovens 

§ 19.2 og oppføring av enebolig med bileielighet godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens § 20-1, i prinsippet. 

 

5. Videre behandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

 

  

 

Utskrift sendes 

Tyri Hus AS, postboks 1166, 3503 Hønefoss 

Marthin Klækken, Øvre Klekkenvei 30, 3514 Hønefoss 

Solveig Margrethe Bull, Fløytingen 77, 3514 Hønefoss 



- 

Per Dagfinn Jensen, Øvre Klekkenvei 34, 3514 Hønefoss 

Ellen Margrethe Gjerdalen, Øvre Klekkenvei 36, 3514 Hønefoss  

 

Sammendrag 

Det er søkt om tillatelse til, og søkt om dispensasjon for å oppføre enebolig med bileilighet. 

Tiltaket er vurdert å være i samsvar med retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene ved 

dispensasjon. Det har kommet nabomerknader. 

 

Rådmannen anbefaler å godkjenne byggesøknaden og søknaden om dispensasjon.  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok 09.01.18 revidert søknad for oppføring av enebolig med bileilighet 

og garasje i sokkel med bebygd areal (BYA) 93 m². Tre naboer har kommet med merknader 

som gjelder plasseringen av bygget. Det har ved tidligere søknader, korrespondanse per e-post, 

samtale og befaring mellom tiltakshaver, ansvarlig søker, naboer og administrasjonen blitt gjort 

forsøk på å finne en løsning som partene kan enes om. Dette har ikke ført fram og 

nabomerknadene foreligger også ved den siste versjonen som er nabovarslet. 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 15.02.16 sak 14/16 som 

omhandlet fradeling av parsell fra eiendom gnr/bnr 102/6 til boligformål. Søknaden om 

fradeling av tomt ble godkjent, og det ble vist til retningslinjene for dispensasjonsbehandling i 

kommuneplanbestemmelsen § 2.1 som angir at det kan maksimalt oppføres en enebolig med 65 

m² bileielighet. Det er denne tomten, eiendom gnr/bnr 102/251, som nå søkes bebygd.  

 

Tiltaket innebærer oppføring av enebolig med bileielighet, over tre etasjer, med 140 m² oppgitt 

bruksareal (BRA) for hovedbruksenheten og 63,4 m² for bileiligheten. Garasje i sokkelen har 

oppgitt BRA 15,8 m². Ved beregning av utnyttingsgrad er det er avsatt 36 m² parkeringsareal 

for å tilfredsstille Ringerike kommunes parkeringsforskrift. Eiendommen omfattes av 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det er tillatt å 

gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er ledd i stedbunden næring. I retningslinjene til 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 framgår det at dersom det gis dispensasjon til å bebygge en 

boligeiendom, skal total bygningsmasse ikke bli større enn 200 m² totalt bebygd areal (BYA), 

og samlet utnyttingsgrad skal ikke overstige 15 % BYA. Ansvarlig søker opplyser at beregnet 

grad av utnytting etter oppføring blir 14,98 % og BYA 129 m². I sin søknad om dispensasjon 

fra byggeforbudet viser ansvarlig søker bare til at det ble gitt dispensasjon i delesaken godkjent 

av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i møte 15.02.16 sak 14/16. 

 

Bygningsmyndigheten mottok 20.07.17 søknad om oppføring av en bygning med 3 boenheter 

og en utnyttingsgrad på 25 % på samme eiendom. Sammen med søknaden fulgte en erklæring 

fra nabo Per Jensen, hjemmelshaver til eiendom gnr/bnr 102/218, som tillot bygging nærmere 

enn 4m fra nabogrensen mot hans eiendom. Avstanden var oppgitt til ca 2-2,5 m. 

Nabomerknad fra hjemmelshaver til eiendom gnr/bnr 137/35, Solveig Bull, fulgte og med 

søknaden. Bull protesterte på at det var 3 boenheter og at utnyttingsgraden var langt over 15 

%. Ansvarlig søker hevdet (feilaktig) i sin kommentar til merknaden at det var 25 % som var 

gjeldene utnyttingsgrad for boligeiendom i LNF-områder. Videre forklarte han at det skulle 

vært angitt to boenheter og at den ene har en hybel tilknyttet. I søknaden var det også omtalt 

omlegging av adkomstvei, men dette tiltaket ble tatt ut av søknaden. 
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I det foreløpige svaret datert 02.08.17 presiserte bygningsmyndigheten at i retningslinjene i 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er det angitt maks utnyttingsgrad på 15 %. Videre ble det 

påpekt at de mottatte tegningene viste 3 boenheter.  

 

Ansvarlig søker sendte oppdaterte plantegninger 18.08.17 for å oppklare forvirringen rundt 

antall boenheter.  

 

Da det kom fram at tiltaket ikke var i henhold til retningslinjene i kommuneplanbestemmelsene 

§ 2.1, valgte også nabo Per Jensen, hjemmelshaver til eiendom gnr/bnr 102/218, og Ellen 

Gjerdalen, hjemmelshaver til eiendom gnr/bnr 102/170, å sende inn nabomerknader registret 

mottatt 19.08.17. Etter samtaler og e-postutveksling mellom ansvarlig søker og naboene, 

oppsummerte naboene sine felles punkter i to e-poster sendt 31.08.17. Det naboene reagerte 

på var at utnyttingsgraden var over 15 % og at det var en tomannsbolig med en hybel. De 

ønsket et tiltak som var i tråd med kommuneplanbestemmelsene altså enebolig med bileielighet 

og en utnyttelsesgrad på inntil 15 %. Videre ønsket de en plassering av bygget som var lengre 

mot øst for å ta hensyn til utsikten til naboer Jensen og Gjerdalen. 

 

Revidert søknad ble registrert mottatt 02.11.17. Tiltaket hadde nå to boenheter på henholdsvis 

76,9 m² og 78,8 m² med en utnyttingsgrad på 14,9 %. Bygget var plassert lengre vest på 

tomten enn tidligere, og ansvarlig søker forklarer dette med at de ønsker at tiltaket ikke 

kommer så nærme garasjen til nabo Jensen på eiendom gnr/bnr 102/218. Naboene opprettholdt 

protesten. De reagerte fortsatt på at det var en tomannsbolig og ikke en enebolig med 

bileilighet på inntil 65 m². Plasseringen av bygget reagerte også naboene på og mente at det å 

flytte bygningen lenger øst ville gi en større hage og ikke stenge for utsikten til naboer Jensen 

og Gjerdalen. 

 

Bygningsmyndigheten sendte 03.11.17 et foreløpig svar til ansvarlig søker der det ble bedt om 

at prosjektet endres så det skulle bli innenfor retningslinjene i kommuneplanbestemmelsene. 

 

Ansvarlig søker svarte bygningsmyndigheten i brev mottatt 08.11.17 at han ikke ønsket å endre 

størrelsen på leilighetene, men kunne flytte bygningen 4 m østover.  

 

Igjen tar bygningsmyndigheten opp retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene i e-post til 

ansvarlig søker 09.11.17. Det står blant annet: 

«I brevet 8.11.7 nevnes blant annet kommuneplanbestemmelser, denne saken og andre saker. 

Jeg velger i denne omgang å kommentere dette ved å vise til at enebolig inkludert 65 m² 

bileilighet står i retningslinjene for dispensasjonsbehandling i kommuneplanbestemmelsenes 

§ 2.1 som har vært gjeldende i mer enn 10 år fra 30.8.07. Jeg vurderer at 65 m² har blitt 

benyttet som øvre grense for bileiligheter i denne perioden, og det er ikke etablert noen 

praksis om å tillate overskridelse av 65 m². Men jeg tenker at om partene skulle bli enige om 

en søknad med 2 leiligheter på ca. 77 m² og ca. 79 m² bruksaeral, snakker vi om 2 relativt 

små leiligheter som samlet får et bruksareal som kan være langt mindre enn hva man kunne 

fått til om man hadde bygget en bileilighet på 65 m² og en hovedleilighet mye større enn 79 

m².» 

 

Befaring ble gjennomført 28.11.17. med ansvarlig søker, naboer og administrasjonen tilstede. 

På befaringen fikk kommunens representanter inntrykk av at dersom bygget ble plassert lenger 

mot øst, ca 10 m fra grensen til eiendom gnr/bnr 137/35, og tiltaket var i tråd med 

retningslinjene i kommuneplanen, ville naboene trekke sine merknader og søknaden ville kunne 
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ha blitt godkjent på delegert myndighet. Under befaringen kom det fram at det går en privat 

vannledning over eiendom gnr/bnr 102/251, som søkes bebygget. Dette var nye opplysninger 

for ansvarlig søker.  

 

Revidert søknad ble mottatt 09.01.18. Tiltaket er nå i tråd med retningslinjene: enebolig med 

bileilighet (63,4 m²). Plasseringen er veldig annerledes enn det som ble omtalt og vist på 

befaringen 28.11.17. Dette forklarer ansvarlig søker med ønske om å ikke bygge oppå eller 

endre trasé for den private vannledningen. Naboene opprettholder sin merknad når det gjelder 

plassering av bygget og mener at bygget kunne vært plassert lengere øst og dermed fått større 

hageareal mot vest og ikke stått i veien for utsikten til naboer Jensen og Gjerdalen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et uregulert område som i kommuneplanens arealdel er angitt som 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det er tillatt å gjennomføre bygge- og 

anleggstiltak som er ledd i stedbunden næring. I retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene 

§ 2.1 framgår det at dersom det gis dispensasjon til å bebygge en boligeiendom, skal total 

bygningsmasse ikke bli større enn 200 m² totalt bebygd areal (T-BYA), og samlet 

utnyttingsgrad skal ikke overstige 15 % bebygd areal (BYA). 

 

Juridiske forhold  

Selv om det ble gitt dispensasjon i fradelingsaken, trengs dispensasjon også i byggesaken.  

I og med at det søkes bygget i tråd med retningslinjene i § 2.1, vurderer rådmannen at en 

godkjenning ikke vil skape uheldig presedens.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 15.02.16 sak 14/16. Følgende 

vedtak ble fattet: 

 

Hovedkomiteen viser til søknad om fradeling av parsell som etter fradeling skal benyttes til 

boligformål, til søknad om dispensasjon fra deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 

2.1 og til rådmannens saksframlegg.  

 

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

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses 

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

dispenseres. 

  

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

fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.  

 

3. Søknaden om fradeling av tomt slik at det blir en boligeiendom som det kan oppføres 

en enebolig med bi-leilighet på, godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens § 

20-1 m.  

 

4. Under henvisning til jordlovens § 12 godkjennes fradeling av bolighus med tomt inntil 

ca. 940 m² som omsøkt fra gnr. 102, bnr. 6 i Ringerike.  

 

5. Arealet skal være som vist på vedlagte kart M 1:500, ca. 940 m². 
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6. Ny bolig må knytte seg til offentlig vann- og avløpsledningsnett. Behov for å sikre 

eventuelle rettigheter til vei, vann og/eller avløp forutsettes å kunne tas inn i skjøtet. 

 

7. Saken oversendes til rådmannen (v/ oppmålingskontoret) for videre behandling. 

 

8. Myndighet til å videre behandle saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyrer, 

delegeres til rådmannen. 

  

Se orientering om klageadgang, 3-ukers frist osv., på www.ringerike.kommune.no  

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknad om oppføring av enebolig med bileilighet på eiendom 

gnr/bnr 102/251 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 oppføring av enebolig med bileielighet 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 

Alternativ 1:  

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om oppføring av enebolig med 

bileilighet på eiendom gnr/bnr 102/251 registrert mottatt 09.01.18, til nabomerknader registrert 

mottatt 03.01.18, til at administrasjonen var på befaring 28.11.17, til HMA sak 14/16 og til 

rådmannens saksframlegg. 

 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Alternativ 2: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om oppføring av enebolig med 

bileilighet på eiendom gnr/bnr 102/251 registrert mottatt 09.01.18, til nabomerknader registrert 

mottatt 03.01.18, til at administrasjonen var på befaring 28.11.17, til HMA sak 14/16 og til 

rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at hensyn bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at det er en klar overvekt av argumenter som taler for å godkjenne søknaden om 

dispensasjon. Hovedutvalget finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i 

plan- og bygningslovens § 19-2 er oppfylt. 

 

2. Hovedutvalget vurderer at omsøkte plassering er til betydelig ulempe for naboene. 

Hovedutvalget fastsetter en annen plassering, 6 + 3 m fra grensen i vest (mot eiendom 

gnr/bnr 137/35), jfr. plan- og bygningsloven § 29-4 og Rundskriv H-8/15. 
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3. Videre behandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kan ikke se at denne saken reiser spesielle prinsipielle spørsmål, men viser til at det 

i saker nok kunne ha vært tjenlig om søknad om fradeling og søknad om tillatelse til oppføring 

av bygg hadde blitt behandlet samtidig. 

 

Rådmannens vurdering 

I vedtaket i delegasjonssak 48/16 datert 17.02.16 presiseres det at dispensasjonen som er gitt 

gjelder for delesaken (HMA sak 14/16) og at det ved en eventuell søknad om oppføring av 

bolig må det søkes om dispensasjon fra byggeforbudet i § 2.1. Når det nå søkes om 

dispensasjon for oppføring av bolig, må søknaden kunne sees på uavhengig av dispensasjonen 

gitt i forbindelse med godkjenning av deling. Det er en forutsetning for å kunne innvilge 

dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det 

dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt 

til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å 

fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og 

beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd.  

 

Formålet med kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 er å ivareta LNF-områdene til 

landbruksformål og til bruk for allmennhetens ferdsel og opphold. Man ønsker dermed å unngå 

nye tiltak som fører til økt privatisering av LNF-områdene. 

 

Tiltaket plasseres der det allerede er boliger og utnytter et areal som ikke brukes til noe annet. 

Boligen vil komme i et område der det er en liten husklynge, vil benytte eksisterende adkomstvei og 

koples opp mot offentlig vann og avløp. Tomta ligger på skrinn jord, bevokst med kratt mellom tre 

bebygde eiendommer og er ikke egnet til dyrking. Det er gangavstand til skole, butikk, offentlig 

transport m.m.  

 

Det vurderes at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt og at det er en klar 

overvekt av argumenter som taler for å godkjenne søknaden om dispensasjon.  

 

Rådmannen finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i pbl § 19-2 er oppfylt. 

 

På befaringen 28.11.17 med ansvarlig søker, naboer og administrasjonen til stede ble det vist 

og omtalt en helt annen plassering enn den som det nå søkes om. Dersom plasseringen, som 

kommunens representanter opplevde det var enighet om på befaringen, var blitt opprettholdt, 

ville det mest sannsynlig ikke vært nabomerknader. Ved en plassering lengere øst på 

eiendommen, enn det det nå søkes om, ville den nye boligen ha fått en større vestvendt hage og 

stengt enda mindre for utsikten til naboer Jensen og Gjerdalen. Opplysningen om 

vannledningen over eiendommen kom først fram på befaringen og var ny for ansvarlig søker. 

Rådmannen har forståelse for ønske om å holde tiltaket unna vannledning.  

 

Naboene vurderes å være prinsipielt positive til bygging av en slik enebolig med bileielighet, 

det er plasseringen de er negative til. Rådmannen oppfatter at naboene aksepterer plassering ca 
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10 m fra grensen mot vest. Terrenget skrår mot vest og om plasseringen skulle være 10 m fra 

grensen kan terrengforhold, ledningsplassering, avstand til nabogrenser i sør og nord tilsi at 

hele bygningen burde vært tegnet om, for eksempel med tanke på plassering av garasje og 

bileielighet. Rådmannen har vurdert å fremme et alternativt forslag til vedtak som går ut på å 

godkjenne tiltaket, men med plassering slik naboene ønsker og som tiltakshaver/ansvarlig søker 

selv søkte om i den første søknaden mottatt 20.07.17. Forholdene som rådmannen har vist til 

ovenfor kan gjøre dette vanskelig.  

 

I rundskriv H-8/15 til plan- og bygningsloven § 29-4 står det blant annet at bestemmelsen gir 

hjemmel til å avslå foreslått plassering, og til å kreve en annen plassering. Det forutsettes at 

plan- og bygningsloven § 29-4 praktiseres slik at tiltakshavers ønsker imøtekommes der det 

ikke er avgjørende grunner som taler i mot. En slik avgjørende grunn kan for eksempel være at 

plasseringen medfører betydelig ulempe for naboeiendommen. 

 

Tiltaket er innenfor retningslinjene for dispensasjon og i tråd med gjeldene regler og forskrifter. 

Rådmannen har ikke kommet til at ulempene for naboene som protesterer er så betydelige at 

det ut i fra bygningens plassering og plan- og bygningslovens § 29-4 blir riktig å kreve endret 

plassering. Rådmannen anbefaler å ikke ta hensyn til naboprotestene, men å godkjenne 

søknaden. Dersom hovedutvalget selv ønsker å se nærmere på forholdene rundt plassering, 

anbefaler rådmannen at saken utsettes for befaring. Rådmannen har dog laget et alternativ 

vedtak 2 til bruk dersom hovedutvalget skulle mene at tiltaket er til betydelig ulempe for 

naboene. 
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Tegnforklaring

Teiggrense god nøyaktighet Teiggrense dårlig nøyaktighet

Kum Spillvannsledning
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Annen næring Veg

Gang- og sykkelveg Elv og bekk
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Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) 520-3, jf. S20-1

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Tiltaket skal prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10, i henhold til overgangsbestemmelsen iTEK17 S 17-2
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Ringerike 102 251 Øvre Klekkenvei34b, 3514 HØNEFOSS

Tiltakets art

Søknadstype

Ettrinnssøknad
Tiltakstype

Nytt bygg - Boligformål
Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

112
Formål

Kontaktperson

Otto Vaule Olsen

bog

Tiltakshaver

Partstype Navn Adresse Telefon

privatperson Marthin Klækken Øvre Klekkenvei 30, 3514 HØNEFOSS 95196056

e-postadresse

Marthin. Klekken@budstikka. no

Ansvarlig søker

Navn Organisasjonsnummer Adresse

TYRI HUS AS 980403378 Postboks 1'166, 3503 HØNEFOSS

Mobiltelefon e-postadresse

9'1199556 o2@tyrihus.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere

Antall Søkers vurdering av merknader

1 Se to egne skriv og en eposVmerknad som er vedlagt.

Telefon

9'l 199556

6'.ã
o$ I
rOå
c\r (O å+-iNoX

'-=O(r) e

ÈFÈE
Følgebrev
Det søkes om bygging av bolig med dispensasjon fra gjeldende kommuneplan $ 2.1 vedr bygging i LNF-område, -
med henvisning til delingsvedtak nettopp til boligformål i sak 15/9821.

Plan-og bygningsloven Kapittel l9
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Komm. vedtekter til plan- og bygningsloven, Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Det søkes om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan $ 2.1 vedr bygging i LNF-område, samtidig som det
henvises til delingsvedtak i sak 1519821 hvor prinsipiell dispensasjon allerede er gitt.

Planstatus mv.

Type plan

Kommuneplanens arealdel

' Reguleringsformål '

LNF

Beregningsregel angitt i gjeldende plan

%BYA

Navn på plan

Kommuneplanen

Grad av utnytting iht. gjeldende plan

15%

Søknaden gjelder

I

Dispensasjonsøknad

Arealdisponering

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: 12015759Sr Utskriftstidsdato: 08.01 .2018 Side 1 av 3



Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) 520-3, jf. S20-1

Tomtearealet

Byggeom råde/grun neiendom

- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler

= Beregnet tomteareal

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan

,Areal eksisterende bebyggelse
,- Areal som skal rives
'+ Areal ny bebyggelse
+ Parkeringsareal

= Sum areal

Grad av utnytting
Beregnet grad av utnytting

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .

Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket

14,98

m'BYA

0,00

93,00

0,00

93,00

Bolig

0,00

203,40

0,00

203,40

m'BRA

Annet

0,00

15,80

0,00

15,80

I alt

0,00

219,20

0,00

219,20

Antall bruksenheter

Bolig Annet

00
20
00
20

;

Eksisterende bebyggelse

I alt

0

2

0

2

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 3

Bygningsopplysninger

Krav til byggegrunn

Flom
Byggverket skal IKKE plasseres iflomutsatt område

Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område

Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven S 28-1)

Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til privat veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Tinglyst erklæring foreligger

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk

Tilknytning til veg og ledningsnett

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkl D: 1201 57 599 Utskriftstidsddtc: 08.01 .201 8 Side 2 av 3



Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) 520-3, jf. 520-1

Vanntilførsel krysser annens grunn.
Tinglyst erklæring foreligger

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsan
Avløpsanlegg krysser annens grunn

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng

Løfteinnretninger
Det er IKKE løfteinnretni
Det planlegges IKKE en

legg
Tinglyst erklæring forelig ger

nger som omfattes av TEK i bygningen
slik innretning

Merknader fra ByggSøk

Kontroll av søknaden viser at følgende sider mangler obligatorisk informasjon:
Parter - Nabo/gjenboer - Legg til nabo

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven.

En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 1 1.

Ansvarlig Tiltakshaver

Dato & i¿

^*"aturSignatu

Gjentas med blokkbokstaver

Cryto t pn u^-¿ 0tç¿ù (¡^ 

^1q1 
qrñ w.vw-v-øaxJ

Gjentas med blokkbokstaver

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: 1 201 57599 Utskriftstidsdato: 08.01 .201 I Side 3 av 3

Løfteinnretninger

Erklæring og signering
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nte r ogseínestvårt nabovrr"-l 
".ndt 

r."korr"ndert den

I 5.1?-.1 /, samtfølgrà" teLst som."fl.Lt"."r ll"" c,gbggnîngslou.n, kr.u tíl me rknad 
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<Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig
søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegiøre for eventuelle
endringer.>

f ng.n t.tkn.d.r. ble mottattînnenÇor d.nn. [rísten.
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"øVnuÅ"n" 

hí"to.íLL, ,"1g, uí lík"u"l å komme nt ere ogsä Åítt", o^ îVk" Ço,

annet sà {or å understre ke at íngen ru prnkt-n .b.rør., noe som 
"L.l 

h" 
"v$ør.nàebetgànîng
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-ulíggruå à unngâ den prívate vannledníngen som gâr overtomta.

\zf -d u"nnlíghîlse"

U5

V",
P"gligl"J.'

5en



Otto Vaule Olsen

Fra:

Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Solveig Bull <solveigmbull@gmail.com>

tirsdag 2. januar 2018 22.47

Otto Vaule Olsen;Arne Lange Hellum
Sten Gjerdalen; Per Jensen

Ny bolig, Marthin Klekken

MERKNADER TIL BYGGESAK øVRE KLEKKEN VEI 34b, som svar på byggesøknad des 2017.

I ovennevnte byggesak har vår prinsipale holdning og uttalelser hele tiden vært at vi har godtatt det kommunale

vedtak gjort i Ringerike kommune ved tomtens utskillelse i (arkivsak Gnr tO2l6 nr 15/9821,-4). Vi opprettholder
fortsatt våre tidligere merknader om at vår aksept gjelder bygging av en enebolig med bi-leilighet, og kommunal
besl utning i.h.t komm unens byggeretningslinjer.
Vi har som ønske at bygget trekkes så langt tilbake fra grensen til Gnr, Bnr 137 /35, slik at vesentlige utsiktbilder for
Gjerdalen og Jensen blir bevart.

Kommunen har satt regler, som gjelder for alle!l
Bygningsmessige hensyn som vannledning og massefordeling på tomten kan ikke engang vurderes som argument
for å ødelegge utsikt til de to flotte eneboligene til Jensen og Gjærdalen. Ä ttytteTst¡øte en vannlednig er en enkel
sak!

Det faller også på sin egen urimelighet når Vaule foreslår å lage trafikkert bilveg helt inntil garasjen til Jensen. Den

samme garasjen som han ikke vil grave for nær...Biltrafikk legges naturlig på oversiden av tomten.
Vi vil igjen minne om at det ligger klare retningslinjer i politiske vedtak vedrprende tomten, og med utgangspunkt i

disse, bør tiltakshaver ha som agenda å varsomt tilpasse bygget med hensyn til berørte naboer.
Denne fremgangsmåten som her har vært brukt er ikke akseptabel, og vi pnsker nå fred for flere spektakulære og

usaklige forslag!

For å oppsummere og presisere det vi ønsker ivaretatt ihht kommunens vedtak::

1) Beliggenhet - naboenes utsikt ivaretaes.
2) Maks to boenheter: Hovedhus med bi-leilighet på maks 65m2.
3) Maks 15% utnyttelse av tomten.
4) Bilveger og trafikk på tomten legges naturlig på oversiden av tomten.
5) Hensyn til berørte naboer ivaretaes i stØrst mulig grad.

Med vennlig hilsen

Ellen Gjerdalen
Solveig Bull

Per D Jensen
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!ívísertíl tîàlígere 
"rktdokrr.nterogseínestúlbelaringÅenZB.l l.l/ ogmøtemeà korrrn.n l+.lZ.l7

!e d b"f".íng"n bl- d-t.u -n nubo opplgsttíl søLer og korrun"n at e n prívat vannle àníngLrgsset aktuell tomt ogat

hrn uu, íbesittelse av et kart som víste huo.d.nne lednîngen gar.

pet har ík[" lgLk-s søVerî ettertià å få annet e nn en omtrentligrngíu-ls- av traseen [ra tíltakshaver.

.5om lje nt har de t væ.rt Çorsølt flere tilpassínger úl n.bo-n-" øn"k , av groleltet, uten at de samlet og h;tul h.t
vîllel gi noen aLse pt.

Fø, ogunàerb"Çuring-n bl- àet[ra tíEa\shavey'søL.rklu* gítt uttrgklfor at om det da .ktr-ll. pro{ektet ík[e

kunne gis akse pt fr. n.bo-n- í sín he lhet s¿ vílle h-lt ng" forutsetning.rl.gg" tíl grunn.

Ln rlik aksept ble på íngen màte g,ítt.

pethar,red nggrosjeLteringvæ.rfavínteresseáunngåd-nn"l-dníngenístqrst^ulíggrud,-c,glunr\"unngåden

h"h.f ølglîgvílle det være be st å plasse re etbggsâlangt norå ogvest pá tomta som mulþ.

petharheletídenværtavínteresse âoptímalíser 
"nr.s"-b.lansepåtomtasamtunngååplr"r"."ethusfornær

og,,unà.r,, garalen .o- lígg., helt ínntíl tomlegrensa î sør, men nå var Jet ogsà í større grud grunn tíl kun å stgre

etter tiltakshave rs utsíkt ogøntL", om plasse rín g ur l'ru" pà tomta - ínnenfor J. no.rrl" bestemmelser.

fyf "d 
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Dato 71 1 2-2077 Målestokk 1:500
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Eier
Gnr/bnr/fnr
Adresse
Areal, beregnet
Formål
Utnyttelse
Regplan nr.
Plannavn
Godkjent
Kommuneplanformål

Utskrift
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Tiltakshaver
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Bygninger NøyaKig eiendomsgrense

Andre bygg ---*-- Usikker eiendomsgrense

Trafikkareal

-

Vannledning

------ Overvannsledning

Spillvannsledning

Felles avløpsledning

Situasjonsplanen kan ikke være eldre enn 1 år.

f

ô'
C\(Ú

ñó ãc{(o c
;-i c! o .sa
-:= ¡-r lYì (n
v=< õ

8 Eì #

i ;j ?, :i::

Sign

n L
Dato.
v/,, 't+

Reviderinosdatot'l r"lv Sign

ð2.

http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp'.'l rlft=573129.25110'1568

gsdato Sign



¡¡r

Opplysninger gitt i nabovarsel
Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabo

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser ieiendommen varsles, plan- og bygningsloven g 21-3

Planstatus mv.
i Gjeldende plan , Navn på plan

Kommuneplanensarealdel Kommuneplanen

ô
c.¡S-c\o q)

C\¡@ E+r'N O ñ-:Z-im >YX< I
sF!,s'I

Tiltak på eiendommen

. Kommune

Ringerike
Gnr.

102
Bnr. Adresse

251 Øvre Klekkenvei34b, 3514 HØNEFOSS
Eier/fester

Marthin & Gro Klækken

Det varsles herved om

Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode

Nytt bygg - Boligformål X Bolig '1 12 Enebolig med hybel/sokkelleilighet

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19

Formål :

bolig

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Komm. vedtekter til plan- og bygningsloven, Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon: Det søkes om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan $ 2.1 vedr bygging
område. Tomta ligger inneklemt mellom bebygde naboeiendommer og er tidligere fradelt med en prinsipiell
godkjenning tilå bygge bolig på den.

i LNF-

Arealdisponering

Nabovarselet gjelder

Se eget brev.
Tomta er tidligere tillatt fradelt som boligtomt etter dispensasjon.
Det søkes som normalt om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan $ 2.1 vedr bygging i LNF-område.
Eksisterende atkomst deles med 2 av nabotomtene og går over hjemmelshavers egen grunn.

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Ansvarlig søker
navn

TYRI HUS AS

Kontaktperson
. navn e-postadresse

Otto Vaule Olsen o2@tyrihus.no
Mobiltelefon

91 1 99556

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn Postadresse , e-postadresse

TYRI HUS AS Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS o2@tyrihus.no

Direktorar¡,r ' byggkvalitet ByggSøklD:118404400 Utskriftstidsdato: 15.12.2017 Side 1 av 2



Opplysninger gitt i nabovarsel
Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel)

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.
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Gjentas med blokkbokstaver



KVittgfing fOf nabOVafSel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-
post mot kvittering. Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt
nabovarselet. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også
signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltak på eigedommen

Kommune

Ringerike
Gnr.

102
Bnr. Adresse Eier/fester

251 Øvre Klekkenvei 34b, 3514 HØNEFOSS Marthin & Gro Klækken

Nabo/eiendom
I

Ringerike kommune, Gnr.102, Bnr. 170
Ellen M Gjerdalen, Adresse Øvre Klekken vei36, 3514 HØNEFOSS

n varset er sendt rekommanderr postsreders reg.nr: åiïå"Jå.;i3:i¡i'å'

! Varslet er sendt på e-post Dato: ! Kvittering vedlegges

n Varslet er mottatt

Dato: Signatu

n Samtykker itiltaket

Signatuf'ì

Ringerike kommune, Gnr. 137, Bnr.35
Solveig M Bull, Adresse Fløytingen 77,3514 HØN

n Varsel er sendt rekommandert Poststedets

EFOSS

reg.

Dênne del kt¡slres pá kvilter¡ng

RA 0299 7892 gNO

! Varslet er sendt på e-post

n Varslet er mottatt

Dato: Signatur:

n Kvittering vedlegges

! Samtykker itiltaket

Dato:

Dato:

Signatu r:

Ringerike kommune, Gnr. 1O2, Bnr. 2'lB
Lisbet R & Per D Jensen, Adresse Øvre Klekken vei 34, 3514 HØNEFOSS

! Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr:

! Varslet er sendt på e-post Dato: n Kvittering vedlegges

! Varslet er mottatt ! Samtykker itiltaket

Denne del kt¡s1res pá kviilering
RA 029e 7893 2NO

Dato: Sig Dato: sis natur:

For postverket

: Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger
-)-) sgn

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: 1ß4A4'400 Utskriftstidsdaro:15.12.20'17 Side 1 av 1
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Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningslovens $23-3

Erklæringen gjelder

Eiendom/Byggested

Gnr

102
Bnr.

251
Adresse

Øvre Klekkenvei34b, 3514 HØNEFOSS

Organisasjonsnummer Navn Adresse i

980403378 TYRI HUS AS Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon e-postadresse :

Otto Vaule Olsen 91 199556 91 199556 o2@tyrihus.no

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at. det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAKl0 kap. 10 og 1 1.

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold
til plan- og bygningsloven jf. SAK10 S12-3.

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke
respektive del av utførelsen, jf. SAK10 S 12-4

skal starte 1ør det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for

Ansvarlig

.{Y

Signatur

I

t I

Foretak

Ansvarsområde

Søker

Ansvarsområde

Ansvarlig søker

Ansvarsområdet er ikke dekket av den sentrale godkjenningen

Prosjekterende

Ansvarsområde Tiltakskl.

Beregne/sjekke prosjektet mot pbl/bestemmelser, begrensninger, toleranser og forutsetninger 1

Samsvarserklæring foreligger ved

lgangsetting

Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning.

Utførelse
Ansvarsområde , Tiltakskl.

Mur-, tømrer-, ventilasjon- og våtromsarbeider 1

Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning.

Erklæring og signering

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: 120157599 Utskriftstidsdato: 08.01.2018 Side 1 av 1



Kommunens saksnr. Vedlegg nr.

G.

Slde
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Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) g 23-3

Erklæringen ska! sendes lil ansvarl¡g søker.
Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.

Erklæringen glelder

Eiendom/
byggested

Gnr, I Bnr. I Feslenr. I Seksjonsnr.

702 25I
Bygningsnr. lBolignr. lKommune

Ringerike
oo'öìÍr" Klekkenvei t3'8'r ¿ 'to'lltåonuf o""

Foretak
Foretakets navn

Berntsen Pfan & Oppmålíng AS
Organlsasjonsnr.

891879422
Adresse

Vinterroveien 3c
Poslnr I Poststed

3 517 Hønefoss
Kontaktperson

Trond Berntsen
Tel6fon Mobiltelêfon

91554041
E-post

teodolitGonline. no

Foreligger sentral godkjenning ? X Ja Nel

Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning? l-xl H"ft Delvis l-l r'r"¡

Ansvarsområde

Funksjon
(sØK, PRO,
UTF, kontroll)

Beskriv arbeidet
foretaket skal ha ansvar for

Tiltaks-
klasse

Väre samsvarserklæringer/kontrollerklær¡nget
vilforeliqqe ved: (sett X)

Søknad om
ramme-
tillatelse

Søknad om
igangsettings-

lillatelse/
ett-trinns søknad

Søknad om
midlertidig

brukstillalelse

Søknad om
ferdigattest

sØK

-PRO K

-UTF Pl-¿

KTR

x
)ordinatpros-j ektering boliq 1 x

ssering av til-tak 1

Toferansekl-asse 2 i hht ge >datan )rm

Uavhengig kontrol-l våtrom oq l-u :ttetthe X

Erklærlng og underskrift

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner I pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger
Forelaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompelanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 1 1

x

51 Ansvarlig utlørende erklærer at arbeidet ikke skal starte før del foreligger kvalitetssikret
| - -l produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 S f 2-4

x Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAKl0 S 14-1,
og vil redegjøre for endringer som kan pâvirke uavhengigheten jf. SAK10 S12-5

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt,
gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl lf. SAK10 $12-3

Underskrift

Trond
n St ne email=teodolit@online.no, c=NO

o=Berntsen Plan & AS,

Digitally signed by Trond Berntsen

DN: cn=Trond Berntsen,

Blankett 5181 Bokmål @ UtgÌtt av Direktoratet for byggkvalitet Ol .öl .eOt O Side 1 av 2
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Sîde'

1 av

Kon¡rnunens sakenr

Erklæring om ansvarsrett
etter þlair- og bygningsloven (pbl) S 23-3

Erklæringon skal serides til ansvarlig søken
Alternativt kan erklæringen sendes dlrekte lil kommunen, men da må ansvarlíg søker få lilsendl en kopi,
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Elendorl/
byggested

Gnn

1 02
lBnr.

251
I Feslen¿ I seksjonsni

Adrosss

ØVreKlekkenvei 34 B

Byqníngsnr. l Boilgnr. lKommuns

Ringerike
Poslnr I Poslsþd

I'trønefoss 3s1 4

Fore{akels Org anlsasionsnr,

9t t865939R¡ár Líen AS
Âdresse

ll
Poslnr. I Poslsled

351 1 [tunefoss
Kon(aj(lperson

Alexanderr l-íen
Telefdn Mobiltêlêfon

92696035
E-pos

alexander@rorleggermesterlien.no

For€llsEer sentral godkjennins I El ¡ a fñl ruel

HvÌs Ja, dekkes ansvarsområdene av sentrat godkiennins? llXil U"tt I l-.-- il o"tui" I fÏ ru"i

,.1 ,. , !:: .: .. :... : . :': : 11:.

Funksjon ,

(søK PRq
UTE kontroll)

Eeskrivarbeidet
fôretaket skal ha anwar for'

T¡ltaks-
klassi¡

Väre samsvarserklæringer/kontfolferklærlnger
vil lo¡elÌqqe Ved: lsett Xl

Søknad om
rammè-
líllatelse

Søkriad om
igangsettings"

lillalelse/
ett lr¡nns søknâd

Søknad om
mÌdlertidlg

brukstillatelse

Sbknadom
ferdigattest

PRO

U TF

vYs arbeider

ws arbeider

I

1

tr
n

u
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tr
E
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n
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u
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ü
underskrift bg

Forelaket er kjent med regleno om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan modføre reaksjoner deroom det gls uriklige oppþsninger.
Foretaket forplikter seg tif å slille med nødvendig kompetanse ltiltakel jf. SAKI O kap..lO og l'l

X Ansrarllg prosjeklêrcnde er{dærer at prosjekteringen skal værq planlagl,
g,ennornført og kvalitetssikrÞt i henhold tll pbt jf. SAKI0 Sl2-3

Ansvarligrutføtendê erklærer ât arbeldet ikko skal starle før det lorellgger kraliterssíkret
prodqksþnsundêtlag for respekt¡ve del av uliørelsen Jf SAKI 0 $ 12-4

-

sAK10 $12-5

jr. sf
tr

pâvfrke
¡ -1 Ansvarlig konlrollërende erklærer
L-J og vil redegjøre lor endringer som

AL E XAN D E RLI E N
med
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Boligspesifikasjon i Matrikkelen
Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 2005-06-1 7 nr.101. kap 2 og kap 5

Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Ringerike 1 02 251 Øvre Klekkenvei34b,3514 HØNEFOSS

Boligspesifikasjon

Sek-
sJonsnrnf

Feste- Bnr

Tilhørende eiendom

GnrBok-
stav

I
ç

l
I
I

nrNavn

Tilhørende adresse

o)

o
I

WCbadKjøkken-
kode

rom Bruks-
areal

Bolignummer

5

3

H1

LøpenrEtasje-
kode

u1 2

251

251

1 02

1 02

kjøkken 2

kjøkken 1

140,00

63,40

ô.-.fryÈ
CÐOËc\(o F

*P H€.;
85! $

Søknaden gjelder

t

t

Di rektoratet for byg gkval itet ByggSø kl D: 1 2O1 57 599 Utskriftstidsdato: 08.0 1 .20 1 8 Side'l av 1



Gjennomløringsplan

Eiendom/Byggested
Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Ringerike 1 02 251 Øvre Klekkenvei34b, 3514 HØNEFOSS

Prosjektering

Fagområde Beskrivelse av ansvarsområde, hentet fra
søknad/erklæring om ansvarsrett

Dato

Arkitektonisk utforming og
bygnin gsstatikk/-fysikk

KoordinatprosjeKering av bolig

Utv sti kkled n in ger/til knytnin g
lnnvendig sanitæranlegg

Beregne/sjekke prosjektet mot
pbl/bestemmelser, begrensninger,
toleranser og forutsetninger

Beregne/sjekke prosjektet mot
pbl/bestemmelser, begrensninger,
toleranser og forutsetninger

Beregne/sjekke prosjektet mot
pbl/bestemmelser, begrensninger,
toleranser og forutsetninger

Foretakets navn

980403378
TYRI HUS AS

897819422
BERNTSEN PLAN&OPPMALI NG AS

91 1865939
RØRLEGGERMESTER LI EN AS
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Søknaden gjelder

Beskrivelse fagområde

I
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Gjennomføringsplan

Utførelse

Kontroll
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Foretakets nawìoøøo
6

J
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AnsvarsområdèFagområde

X

X

X

Plassering av tiltaket

Rørarbeider ut- og innvendig

x

1

1

1

Utstikning

Grunn- og gravearbeider Grunn- og gravearbeider 975846741
MAGNE BI RI NGVAD

Utv stikkledninger/tilknytning
lnnvendig sanitæranlegg

Mur-, tømrer-, ventilasjon- og Mur-, tømrer-, ventilasjon- og
våtromsarbeider våtromsarbeider

980403378
TYRI HUS AS

89781 9422
BERNTSEN PLAN&OPPMALI NG AS

1 91 1 865939
RØRLEGGERMESTER LI EN AS

C-
b3

eå
3þ

Sjekke tetthet og materialbruk. Sjekke tetthet og materialbruk 1 89781 9422
BERNTSEN PLAN&OPPMALI NG AS
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Foretakets navno
Øø(!

Io:o
=tr
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PB ì Ióó,3503 HØNEFOSS
9l 19955ó / o2@tyrihus.no



Fra: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no] 

Til: 'Solveig Bull' [solveigmbull@gmail.com]; Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Kopi: 'Sten Gjerdalen' [sten.gjerdalen@online.no]; 'Per Jensen' [per-jen@online.no]; 'Gro Natalie Klækken' [grnkrist@online.no]; 'Marthin 

Klekken' [Marthin.Klekken@budstikka.no] 

Sendt: 09.01.2018 09:00:03 

Emne: SV: Ny bolig, Marthin Klekken 

Vedlegg: aFØLGEBREV 6 til SØK RK.doc 

Hei 
 
Vi oversender med dette følgebrev til ny søknad som ble levert i kommunen i går kveld med vedlagte kommentarer til «merknadene», og vil her kun kort 
oppsummere; 
 
«Kommunen har satt regler, som gjelder for alle!!» 

- Staten har i tillegg også utformet lover og regler, som også gjelder – for alle. 
 
 
 
      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 

Fra: Solveig Bull [mailto:solveigmbull@gmail.com]  
Sendt: tirsdag 2. januar 2018 22.47 
Til: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no>; Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no> 
Kopi: Sten Gjerdalen <sten.gjerdalen@online.no>; Per Jensen <per-jen@online.no> 
Emne: Ny bolig, Marthin Klekken 
 
MERKNADER TIL BYGGESAK ØVRE KLEKKEN VEI 34b, som svar på byggesøknad des 2017. 



 
I ovennevnte byggesak har vår prinsipale holdning og uttalelser hele tiden vært at vi har godtatt det kommunale vedtak gjort i Ringerike kommune ved 
tomtens utskillelse i (arkivsak Gnr 102/6 nr 15/9821-4). Vi opprettholder fortsatt våre tidligere merknader om at vår aksept gjelder bygging av en enebolig 
med bi-leilighet, og kommunal beslutning i.h.t kommunens byggeretningslinjer. 
Vi har som ønske at bygget trekkes så langt tilbake fra grensen til Gnr, Bnr 137/35, slik at vesentlige utsiktbilder for Gjerdalen og Jensen blir bevart. 
 
Kommunen har satt regler, som gjelder for alle!! 
Bygningsmessige hensyn som vannledning og massefordeling på tomten kan ikke engang vurderes som argument for å ødelegge utsikt til de to flotte 
eneboligene til Jensen og Gjærdalen. Å flytte/skjøte en vannlednig er en enkel sak! 
Det faller også på sin egen urimelighet når Vaule foreslår å lage trafikkert bilveg helt inntil garasjen til Jensen. Den samme garasjen som han ikke vil grave for 
nær…Biltrafikk legges naturlig på oversiden av tomten. 
Vi vil igjen minne om at det ligger klare retningslinjer i politiske vedtak vedrørende tomten, og med utgangspunkt i disse, bør tiltakshaver ha som agenda å 
varsomt tilpasse bygget med hensyn til berørte naboer. 
Denne fremgangsmåten som her har vært brukt er ikke akseptabel, og vi ønsker nå fred for flere spektakulære og usaklige forslag! 
 
For å oppsummere og presisere det vi ønsker ivaretatt ihht kommunens vedtak::   
 
1)  Beliggenhet - naboenes utsikt ivaretaes. 
2)  Maks to boenheter: Hovedhus med bi-leilighet på maks 65m2. 
3)  Maks 15% utnyttelse av tomten. 
4)  Bilveger og trafikk på tomten legges naturlig på oversiden av tomten. 
5)  Hensyn til berørte naboer ivaretaes i størst mulig grad. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ellen Gjerdalen 
Solveig Bull 
Per D Jensen  



 

                     
  

 

RINGERIKE KOMMUNE 

Byggesak 

Pb 123 

3501 Hønefoss 

        Hønefoss, 05.01.18 
Deres ref 17/3068 

Kopi: Tiltakshaver og de tre naboer. 

 

OPPFØLGERBREV  NR 5 TIL BYGGESØKNAD  - NÅ UTEN  NOEN 
REEL DISPENSASJON , SIDEN DISPENSASJON FRA BYGGING 
I LNF-OMRÅDE BLE GITT I OG MED TILLATT FRADELING – 

GBNR  102/251 – ØVRE KLEKKENVEI 34b, 3514 HØNEFOSS. 

 

Vi viser til tidligere saksdokumenter og seinest vårt nabovarsel sendt rekommandert den 

15.12.17, samt følgende tekst som reflekterer Plan og bygningslovens krav til merknader fra 

naboer: 
«Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig 

søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle 

endringer.» 
Ingen merknader ble mottatt innenfor denne fristen.  

Merknader ble likevel framsendt/mottatt pr epost den 02.01.18 kl 22:47 og vedlegges her selv 

om den også ble sendt direkte til kommunens enhetsleder. 

Rent formelt er følgelig disse merknadene å anse som ugyldige.  

Med tanke på denne søknadens historikk, velger vi likevel å kommentere også disse, om ikke for 

annet så for å understreke at ingen av punktene berører noe som skal ha avgjørende betydning 

for kommunens saksbehandling. 

 

Ved fradeling av aktuell tomt ble det gitt prinsipiell dispensasjon fra kommuneplanens 

bestemmelse § 2.1.  

Denne byggesøknaden er nå uten annen dispensasjon enn nettopp det som allerede er tillatt i 

og med fradeling til boligformål. 

 

1. Merknaden ber kommunen ivareta naboenes utsikt, framfor en hensiktsmessig plassering 

på tomta og egen utsikt/tomteutnyttelse. Vi har i oppfølgerbrev 4 redegjort for hvorfor 

plasseringen er hensiktsmessig og at ingen normale begrensninger provoseres. Følgelig 

ingen reel klagegrunn. 

2. Varslet tiltak viser nettopp hva de forlanger; «Hovedhus med bi-leilighet på maks 65 m2». 

Følgelig ok. 

 

TYRI  HUS  AS 
Orgnr 980403378 Giro 2280 05 17803 

pb 1166, 3503 Hønefoss/Osloveien 10 

9119 9556/90926931– o2@tyrihus.no 
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3. Varslet tiltak viser nettopp hva de forlanger; «Maks 15% utnyttelse av tomten». Dette til 

tross for at naboene i forkant har fått tomtearealer av tiltakshaver tilsvarende 131,3 m2, 

eller nesten 20 m2 boflate. Følgelig ok. 

4. Adkomst og trafikk er naturlig prosjektert som naboer forlanger, - mot øst/på oversiden. 

At en internveg også legges ned til vest-/nedsiden skyldes at en biloppstilling/garasje 

syntes nødvendig å legge i sokkelen og da ved siden av bi-leiligheten. Dette dels for å 

spare BYA men også for å utligne arealforskjellen fra hovedplanet til bi-leiligheten. At 

denne internvegen legges mellom naboens garasje og eget bygg kan vanskelig oppfattes 

som problematisk, - selv om søker tidligere har uttrykt bekymring for å undergrave den 

samme garasjen ved ev å skulle presse et bygg med sokkel helt inntil denne. Følgelig ingen 

reel klagegrunn. 

5. I løpet av nesten et helt års forsøksvise tilpassinger til naboenes ønsker og krav, - uten 

egentlig å lykkes med noen kompromisser, søkes det derfor nå om et tiltak som ikke på 

noe område går ut over de normer, regler, lover og retningslinjer som foreligger. Følgelig 

mener vi tiltaket har tatt de hensyn som er nødvendig. 

 

 

 

 

 

 

   Med vennlig hilsen 

  TYRI HUS AS  

 

 

   Otto Vaule Olsen 

 Daglig leder  

         TYRI  HUS  AS 

AUTORISERT  TØMRERMESTER 



Fra: Solveig Bull [solveigmbull@gmail.com] 

Til: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no]; Arne Lange Hellum 

[Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Sten Gjerdalen [sten.gjerdalen@online.no]; Per Jensen [per-jen@online.no] 

Sendt: 02.01.2018 22:47:22 

Emne: Ny bolig, Marthin Klekken 

Vedlegg:  

MERKNADER TIL BYGGESAK ØVRE KLEKKEN VEI 34b, som svar på byggesøknad 

des 2017. 

 

I ovennevnte byggesak har vår prinsipale holdning og uttalelser hele tiden vært at vi har 

godtatt det kommunale vedtak gjort i Ringerike kommune ved tomtens utskillelse i (arkivsak 

Gnr 102/6 nr 15/9821-4). Vi opprettholder fortsatt våre tidligere merknader om at vår aksept 

gjelder bygging av en enebolig med bi-leilighet, og kommunal beslutning i.h.t kommunens 

byggeretningslinjer. 

Vi har som ønske at bygget trekkes så langt tilbake fra grensen til Gnr, Bnr 137/35, slik at 

vesentlige utsiktbilder for Gjerdalen og Jensen blir bevart. 

 

Kommunen har satt regler, som gjelder for alle!! 

Bygningsmessige hensyn som vannledning og massefordeling på tomten kan ikke engang 

vurderes som argument for å ødelegge utsikt til de to flotte eneboligene til Jensen og 

Gjærdalen. Å flytte/skjøte en vannlednig er en enkel sak! 

Det faller også på sin egen urimelighet når Vaule foreslår å lage trafikkert bilveg helt inntil 

garasjen til Jensen. Den samme garasjen som han ikke vil grave for nær…Biltrafikk legges 

naturlig på oversiden av tomten. 

Vi vil igjen minne om at det ligger klare retningslinjer i politiske vedtak vedrørende tomten, 

og med utgangspunkt i disse, bør tiltakshaver ha som agenda å varsomt tilpasse bygget med 

hensyn til berørte naboer. 

Denne fremgangsmåten som her har vært brukt er ikke akseptabel, og vi ønsker nå fred for 

flere spektakulære og usaklige forslag! 

 

For å oppsummere og presisere det vi ønsker ivaretatt ihht kommunens vedtak::   

 

1)  Beliggenhet - naboenes utsikt ivaretaes. 

2)  Maks to boenheter: Hovedhus med bi-leilighet på maks 65m2. 

3)  Maks 15% utnyttelse av tomten. 

4)  Bilveger og trafikk på tomten legges naturlig på oversiden av tomten. 

5)  Hensyn til berørte naboer ivaretaes i størst mulig grad. 
 

 

Med vennlig hilsen 

Ellen Gjerdalen 

Solveig Bull 

Per D Jensen  



Fra: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no] 

Til: 'Per Jensen' [per-jen@online.no] 

Kopi: 'Sten Gjerdalen' [sten.gjerdalen@online.no]; 'Solveig Bull' [solveigmbull@gmail.com]; Arne Lange Hellum 

[Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; 'Marthin Klekken' [Marthin.Klekken@budstikka.no]; 'Gro Natalie Klækken' 

[grnkrist@online.no]; Karine Kjellberg Granli [] 

Sendt: 24.11.2017 12:03:23 

Emne: SV: ØVRE KLEKKEN VEI 34b 

Vedlegg:  

Hei 
Hvem som ev har lurt, eller forsøkt å lure hvem i denne saken skal være usagt. 
Hvem som har rett til hva, er likevel et regulert og lovmessig forhold, forvaltet av kommunen. 
Kommunen har i sin tid tillatt utskilt alle fire tomter. Tre av disse tomtene har hittil også fått anledning til å bygge på tomta, meg bekjent uten at naboer 
tidligere har forsøkt å overstyre de regulerte rettigheter som følger en fradelt tomt. 
I denne saken har jeg tvert imot sett at en person/nabo hittil har vært generøs overfor alle sine tre naboer, - de samme naboer som nå påberoper seg egne 
interesser framfor denne naboens rettigheter. 
 
I det jeg viser til tidligere brev/eposter burde det her gå klart fram at jeg ikke har nevnt grensa mot deg på annen  måte enn å beskrive at omsøkt bygg også 
etter tilbudet og forhandlingsutspillet om flytting østover vil ligge 4 meter fra grensa mot deg i sør. Den nye. Jeg har i denne sammenheng ikke nevnt 
årsaken til at det her ble etablert en ny grense, - siden garasjen din var delvis oppført på din nabos tomt og at det var ønskelig å kunne gå rundt denne – på 
egen tomt. Derfor ble avtalen etablert som sier at din nabo kan bygge i forhold til den gamle grensa og ikke som du skriver/gir inntrykk av, - at du har vært 
generøs og gitt et tilbud om å fravike byggegrensa. 
Den grensa det faktisk er snakk om byggeavstanden til er grensa i vest.  
Nå kan det også sies at tiltakshaver har vært i dialog med deg - før første byggemelding ble sendt, - og oppnådd enighet og aksept om prosjektet ble endret 
etter deres ønsker. Dette ble gjort og på det grunnlag ble prosjektet nabovarslet og byggesøkt. Da begynte «skrivingen»… 
 
I tillegg og som tidligere understreket, det prosjektet som ble presentert ved delesøknaden var vesentlig større enn BYA 15%, 16 meter langt over to etasjer 
– garasjer i tillegg, plassert midt mellom din garasje og huset til naboen i nord, - og understreket å kun være en illustrasjon. Et slikt bygg ville skygget 
vesentlig mer og gitt betydelig mer innsikt til naboer på begge sider, siden dette også ble nevnt som et avgjørende argument fra dere naboer for de 
endringer som ble akseptert før første søknad. Om dette bygget, eller tilsvarende, synes ønskelig fra din og de øvrige naboers side, kan jeg love å ta det i 
betraktning om vi nå ender opp å prosjektere på nytt. 
 



Til sist vil jeg kun beklage at naboer her ikke synes villig til å gi, - noe, men kun ønsker å få alt til beste for seg selv, - uten å ta hensyn til at også andre kan ha 
ønsker og faktiske rettigheter. 

- Dette uttalt fra undertegnede personlig og er saken egentlig uvedkommende. 
 
Til saken; 
Undertegnede vil stille på befaringen den 28., til tross for naboenes skriftelige innstilling og tilbakemelding. 
 
      Mvh 
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Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 

Fra: Per Jensen [mailto:per-jen@online.no]  
Sendt: torsdag 23. november 2017 16.33 
Til: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no>; 'Solveig Bull' <solveigmbull@gmail.com>; 'Arne Lange Hellum' <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no>; 
'Marthin Klekken' <Marthin.Klekken@budstikka.no>; 'Gro Natalie Klækken' <grnkrist@online.no>; 'Karine Kjellberg Granli' 
<Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no> 
Kopi: 'Sten Gjerdalen' <sten.gjerdalen@online.no> 
Emne: Re: ØVRE KLEKKEN VEI 34b 
 

Tyrihus AS 
  
Merknader til Vaules mail med merknader til våre . 
  
Først vil jeg beklage at denne saken har medført en ordutveksling langt utover hva jeg mener den fortjener. 
Men denne saken er vel et godt klassisk eksempel på hvilke reaksjoner som kan komme når en part føler seg lurt av den annen pert. 
  
Saken begynte så bra. Marthin og vi ble fort enig i hans ønske om å utskille tomt og oppføre en enebolig med bileilighet. Beslutningen i 
kommunen var uten noen naboprotester. 



  
Så blir vi presentert for et helt annet prosjekt, med helt andre konsekvenser for naboforhold, miljø, utsikt trafikk m.v. Da følte vi oss lurt. 
  
Som jeg har nevnt for Marthin synes jeg dere nå har fremmet et forslag til et OK prosjekt. TO avvikspunkter. Ikke avklaret om størrelse på 
bileilighet. Nestenoppfylling av  fotavtrykk, ønske 10 meter forslag 8.  I begge disse avvikssaker har jeg sagt at kommunen får bestemme ut i fra 
sine regler. Det blir akseptert. 
  
Vi er enig .  Ditt punkt 3 
Vi er i prinsippet enig. Kommunen får beslutte bileiligheten størrelse. Ditt pkt 2 
Vi er enig.  Ditt forslag 8 meter vårt ønske 10 meter, vi aksepterer kommunens beslutning. Ditt pkt 1. 
  
I punktet om fotavtrykk har ikke du Vaule lest de fremsendte papirer, med våre ønsker. Det er ikke avstand fra grensene til Jensens eiendom vi 
har nevnt, men avstand fra GNR 137/35, Bull sin eiendom. 
Så hele din beskyldning mot meg om grenseavstander vil jeg ikke akseptere, tvert imot er det vel jeg som har gitt tilbud om å avvike fra 4 
meteren i tomtens bakre del dersom nødvendig. 
Dette i tråd med den grensejusteringen som Marthin og jeg var enig om. 
  
  
Med vennlig hilsen 
Per D Jensen 
  
  
From: Otto Vaule Olsen  
Sent: Thursday, November 23, 2017 11:56 AM 
To: 'Solveig Bull' ; 'Arne Lange Hellum' ; 'Marthin Klekken' ; 'Gro Natalie Klækken' ; 'Karine Kjellberg Granli'  
Cc: 'Per Jensen' ; 'Sten Gjerdalen'  
Subject: SV: ØVRE KLEKKEN VEI 34b 

  
Svar/kommentarer til mottatte merknader: 
  
Om våre naboer står steilt og samlet bak de ønsker, - som framstår/framsettes som krav i siste epost, presentert i 3 punkter, kan befaringen avlyses. 
  



Tiltakshaver/søker har over lang tid forsøkt å imøtekomme sine naboer på mange måter og områder, og har i den sammenheng følgende å si til de 3 
punkter; 
  

- pkt 3. er fulgt/etterkommet fullt og helt.  
- pkt 2. er delvis fulgt, - men ikke i den grad at bi-leilighet er under 65 m2. Dette ble presentert ved nabovarsling for nesten 1 ½ måned siden.  
- pkt 1. er også i stor grad fulgt - men ikke i den grad som denne nabo(er?) ønsker(KREVER…?). Ca 10 meters «byggeforbud» fra sin grense. (Dette 

etter at denne nabo har «fått» ca 44 m2 og ca 3 meter i bredde på det aktuelle sted av tiltakshaver så seint som i mars 2016!) Denne siste plassering 
ble som kjent lagt fram som et kompromissforslag i epost den 9. dm med en klar oppfordring om å ta stilling til saken. Vår side var villig til gi litt ved 
ulempe med endret plassering, mot at naboene kunne gi litt vedr størrelse på bi-leilighet… 

  
Vår sides utspill til løsning ved kompromiss oppfattes, i og med denne epost, å ikke bli møtt. Her svares ikke. Her kommenteres ikke. Her presiseres kun egne 
ønsker/krav, – som vår side har full rett til ikke å etterkomme. 
  
Vår side har tidligere antydet muligheten, innenfor normal kommunal praksis, saksbehandling og «byggeretningslinjer», at vi kan se for oss et bygg med 
både sokkel og loft for å gi maksimal boflate, som plasseres lengst mulig mot vest – for best å tilpasse bygget i terrenget samt gi best mulig utsikt fra eget 
bygg. 
  
På bakgrunn av denne siste epost fra nabo Solveig Bull, synes dette å bli vår sides konklusjon og neste utspill, - med mindre vi mottar en rask avklaring som 
tilsier noe annet. 
  
  
  
      Mvh 
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Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  

Fra: Solveig Bull [mailto:solveigmbull@gmail.com]  
Sendt: torsdag 23. november 2017 10.18 
Til: Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no>; Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 



Kopi: Per Jensen <per-jen@online.no>; Sten Gjerdalen <sten.gjerdalen@online.no> 
Emne: ØVRE KLEKKEN VEI 34b 
  
MERKNADER TIL BYGGESAK ØVRE KLEKKEN VEI 34b 
  
I ovennevnte byggesak har vår prinsipale holdning og uttalelser hele tiden vært at vi har godtatt det kommunale vedtak gjort i Ringerike kommune ved tomtens utskillelse i 

(arkivsak Gnr 102/6 nr 15/9821-4). Vi opprettholder fortsatt våre tidligere merknader om at vår aksept gjelder bygging av en enebolig med bi-
leilighet, og kommunal beslutning i.h.t kommunens byggeretningslinjer. 
Byggets plassering på tomten har ikke tidligere vært bestemt. Vi viser her til sist tilsendte tegning av 9/11-2017. Vi hadde som ønske at bygget skulle trekkes ca 10 meter 
tilbake fra grensen til Gnr, Bnr 137/35, da dette ville bevare vesentlige utsiktbilder for Gjerdalen og Jensen, men det kan vi se på sammen, på befaringen.  
  
For å oppsummere og presisere det vi ønsker ivaretatt ihht kommunens vedtak::   
  
1)  Beliggenhet - naboenes utsikt ivaretaes. 
2)  Maks to boenheter: Hovedhus med bi-leilighet på maks 65m2. 
3)  15% utnyttelse av tomten 
  
Med vennlig hilsen 
Ellen Gjerdalen 
Solveig Bull 
Per D Jensen  



Fra: Solveig Bull [solveigmbull@gmail.com] 

Til: Karine Kjellberg Granli [] 

Kopi: per-jen@online.no [per-jen@online.no]; Sten Gjerdalen [sten.gjerdalen@online.no]; 

Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no]; Marthin.Klekken@budstikka.no 

[Marthin.Klekken@budstikka.no]; Arne Lange Hellum 

[Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 23.11.2017 20:05:48 

Emne: Re: Befaring 28.11 kl 14 

Vedlegg:  

Jeg møter selvfølgelig på befaring som vi alle har blitt enige om, og mener selvfølgelig det 

samme i dag som jeg har gjort hele tiden. 

Med vennlig hilsen 

Solveig Bull 

23. nov. 2017 kl. 10.37 skrev Karine Kjellberg Granli 

<Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no>: 

 
Viser til sak 17/3068 vedrørende oppføring av bolig i Øvre Klekkenvei 34 og til 
kontakt med ansvarlig søker Otto Vaule Olsen og naboer Solveig Bull, Per Jenssen og 
Ellen Gjerdalen ang befaring. 
  
Befaringen gjennomføres 28.11 kl 14. Det er ønskelig at partene i saken deltar. Det er 
også ønskelig at det omsøkte tilbygget markeres med for eksempel stokker/staur i 
hjørner og noe som synliggjør mønehøyden. 
Fra byggesaksavdelingen deltar avdelingsleder Arne Hellum og saksbehandler Karine 
Granli. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Karine Kjellberg Granli 
Byggesaksbehandler 
Miljø og arealforvaltningen 
  
Tlf: 901 75 263 
  
Adresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 



Fra: Per Jensen [per-jen@online.no] 

Til: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no]; 'Solveig Bull' [solveigmbull@gmail.com]; Arne Lange Hellum 

[Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; 'Marthin Klekken' [Marthin.Klekken@budstikka.no]; 'Gro Natalie Klækken' 

[grnkrist@online.no]; Karine Kjellberg Granli [] 

Kopi: 'Sten Gjerdalen' [sten.gjerdalen@online.no] 

Sendt: 23.11.2017 16:33:05 

Emne: Re: ØVRE KLEKKEN VEI 34b 

Vedlegg:  

Tyrihus AS 
  
Merknader til Vaules mail med merknader til våre . 
  
Først vil jeg beklage at denne saken har medført en ordutveksling langt utover hva jeg mener den fortjener. 
Men denne saken er vel et godt klassisk eksempel på hvilke reaksjoner som kan komme når en part føler seg lurt av den annen pert. 
  
Saken begynte så bra. Marthin og vi ble fort enig i hans ønske om å utskille tomt og oppføre en enebolig med bileilighet. Beslutningen i 
kommunen var uten noen naboprotester. 
  
Så blir vi presentert for et helt annet prosjekt, med helt andre konsekvenser for naboforhold, miljø, utsikt trafikk m.v. Da følte vi oss lurt. 
  
Som jeg har nevnt for Marthin synes jeg dere nå har fremmet et forslag til et OK prosjekt. TO avvikspunkter. Ikke avklaret om størrelse på 
bileilighet. Nestenoppfylling av  fotavtrykk, ønske 10 meter forslag 8.  I begge disse avvikssaker har jeg sagt at kommunen får bestemme ut i fra 
sine regler. Det blir akseptert. 
  
Vi er enig .  Ditt punkt 3 
Vi er i prinsippet enig. Kommunen får beslutte bileiligheten størrelse. Ditt pkt 2 
Vi er enig.  Ditt forslag 8 meter vårt ønske 10 meter, vi aksepterer kommunens beslutning. Ditt pkt 1. 
  
I punktet om fotavtrykk har ikke du Vaule lest de fremsendte papirer, med våre ønsker. Det er ikke avstand fra grensene til Jensens eiendom vi 
har nevnt, men avstand fra GNR 137/35, Bull sin eiendom. 



Så hele din beskyldning mot meg om grenseavstander vil jeg ikke akseptere, tvert imot er det vel jeg som har gitt tilbud om å avvike fra 4 
meteren i tomtens bakre del dersom nødvendig. 
Dette i tråd med den grensejusteringen som Marthin og jeg var enig om. 
  
  
Med vennlig hilsen 
Per D Jensen 
  
  

From: Otto Vaule Olsen  
Sent: Thursday, November 23, 2017 11:56 AM 
To: 'Solveig Bull' ; 'Arne Lange Hellum' ; 'Marthin Klekken' ; 'Gro Natalie Klækken' ; 'Karine Kjellberg Granli'  
Cc: 'Per Jensen' ; 'Sten Gjerdalen'  
Subject: SV: ØVRE KLEKKEN VEI 34b 

  
Svar/kommentarer til mottatte merknader: 
  
Om våre naboer står steilt og samlet bak de ønsker, - som framstår/framsettes som krav i siste epost, presentert i 3 punkter, kan befaringen avlyses. 
  
Tiltakshaver/søker har over lang tid forsøkt å imøtekomme sine naboer på mange måter og områder, og har i den sammenheng følgende å si til de 3 
punkter; 
  

- pkt 3. er fulgt/etterkommet fullt og helt.  
- pkt 2. er delvis fulgt, - men ikke i den grad at bi-leilighet er under 65 m2. Dette ble presentert ved nabovarsling for nesten 1 ½ måned siden.  
- pkt 1. er også i stor grad fulgt - men ikke i den grad som denne nabo(er?) ønsker(KREVER…?). Ca 10 meters «byggeforbud» fra sin grense. (Dette 

etter at denne nabo har «fått» ca 44 m2 og ca 3 meter i bredde på det aktuelle sted av tiltakshaver så seint som i mars 2016!) Denne siste plassering 
ble som kjent lagt fram som et kompromissforslag i epost den 9. dm med en klar oppfordring om å ta stilling til saken. Vår side var villig til gi litt ved 
ulempe med endret plassering, mot at naboene kunne gi litt vedr størrelse på bi-leilighet… 

  
Vår sides utspill til løsning ved kompromiss oppfattes, i og med denne epost, å ikke bli møtt. Her svares ikke. Her kommenteres ikke. Her presiseres kun egne 
ønsker/krav, – som vår side har full rett til ikke å etterkomme. 
  



Vår side har tidligere antydet muligheten, innenfor normal kommunal praksis, saksbehandling og «byggeretningslinjer», at vi kan se for oss et bygg med 
både sokkel og loft for å gi maksimal boflate, som plasseres lengst mulig mot vest – for best å tilpasse bygget i terrenget samt gi best mulig utsikt fra eget 
bygg. 
  
På bakgrunn av denne siste epost fra nabo Solveig Bull, synes dette å bli vår sides konklusjon og neste utspill, - med mindre vi mottar en rask avklaring som 
tilsier noe annet. 
  
  
  
      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  

Fra: Solveig Bull [mailto:solveigmbull@gmail.com]  
Sendt: torsdag 23. november 2017 10.18 
Til: Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no>; Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Kopi: Per Jensen <per-jen@online.no>; Sten Gjerdalen <sten.gjerdalen@online.no> 
Emne: ØVRE KLEKKEN VEI 34b 
  
MERKNADER TIL BYGGESAK ØVRE KLEKKEN VEI 34b 
  
I ovennevnte byggesak har vår prinsipale holdning og uttalelser hele tiden vært at vi har godtatt det kommunale vedtak gjort i Ringerike kommune ved tomtens utskillelse i 

(arkivsak Gnr 102/6 nr 15/9821-4). Vi opprettholder fortsatt våre tidligere merknader om at vår aksept gjelder bygging av en enebolig med bi-
leilighet, og kommunal beslutning i.h.t kommunens byggeretningslinjer. 
Byggets plassering på tomten har ikke tidligere vært bestemt. Vi viser her til sist tilsendte tegning av 9/11-2017. Vi hadde som ønske at bygget skulle trekkes ca 10 meter 
tilbake fra grensen til Gnr, Bnr 137/35, da dette ville bevare vesentlige utsiktbilder for Gjerdalen og Jensen, men det kan vi se på sammen, på befaringen.  
  
For å oppsummere og presisere det vi ønsker ivaretatt ihht kommunens vedtak::   
  
1)  Beliggenhet - naboenes utsikt ivaretaes. 



2)  Maks to boenheter: Hovedhus med bi-leilighet på maks 65m2. 
3)  15% utnyttelse av tomten 
  
Med vennlig hilsen 
Ellen Gjerdalen 
Solveig Bull 
Per D Jensen  



Fra: Per Jensen [per-jen@online.no] 

Til: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no]; 'Solveig Bull' [solveigmbull@gmail.com]; Arne Lange Hellum 

[Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; 'Marthin Klekken' [Marthin.Klekken@budstikka.no]; 'Gro Natalie Klækken' 

[grnkrist@online.no]; Karine Kjellberg Granli [] 

Kopi: 'Sten Gjerdalen' [sten.gjerdalen@online.no] 

Sendt: 23.11.2017 16:03:52 

Emne: Re: ØVRE KLEKKEN VEI 34b 

Vedlegg:  

Tyrihus ASv/Vaule 
  
Bra oppstilling i dine 3 punkter, 
  
Vi er enig i første punkt. 
Vi er enig i andre punkt, med unntak av størrelse på bileilighet, vi overlater beslutningen til kommunen. 
Vi er enig i 3 punkt. Unntaket er 2 merter tilbaketrekking, jeg aksepterer 8 meter dersom dette blir den kommunale beslutning.  Det var ikke 
presentert som en protest, men som et ønske  om å bevare vår beste utsikt. 
I ditt pkt 1 har du Vaule ikke lest fremsendte papirer der det står klart at ønske om 10 meters grense fra nabolinje gjelder Bnr137/35, Bull sin 
eiendom. 
I ditt svar har du brukt mange ord som ikke har grunnlag i fakta.  Tvert i mot er det vel jeg som har gitt tilbud om at jeg ville fravike 4 meteren, 
dersom bygget ble tilbaketrukket for ikke å frata oss primær utsikt. 
Dersom 8 meter er det som er mulig så vil jegakseptere det, men merknaden var laget med at vi aksepterer kommunens vedtak i saken om 
fotavtrykk. 
Som jeg har nevnt for Marthin mener jeg dere har foreslått et OK prosjekt, med ønske om noe tilbaketrukket fotavtrykk, og at størrelsen på 
bileiligheten får kommunen betemme. 
  
Mine refleksjoner i denne saken er jo at den startet så bra. Vi hadde en OK runde med Marthin, og hadde ingen merknader til tomteutskillelse 
og bygging av enebolig med bileilighet 
  
Så fremmer dere et prosjekt som er langt unna det som vi oppfattet var grunnlaget for vår enighet.  Vi følte oss lurt.  Så starta vår lange 
ordutvelsling........ 



  
Med vennlig hilsen  
  
Per D Jensen 
  

From: Otto Vaule Olsen  
Sent: Thursday, November 23, 2017 11:56 AM 
To: 'Solveig Bull' ; 'Arne Lange Hellum' ; 'Marthin Klekken' ; 'Gro Natalie Klækken' ; 'Karine Kjellberg Granli'  
Cc: 'Per Jensen' ; 'Sten Gjerdalen'  
Subject: SV: ØVRE KLEKKEN VEI 34b 

  
Svar/kommentarer til mottatte merknader: 
  
Om våre naboer står steilt og samlet bak de ønsker, - som framstår/framsettes som krav i siste epost, presentert i 3 punkter, kan befaringen avlyses. 
  
Tiltakshaver/søker har over lang tid forsøkt å imøtekomme sine naboer på mange måter og områder, og har i den sammenheng følgende å si til de 3 
punkter; 
  

- pkt 3. er fulgt/etterkommet fullt og helt.  
- pkt 2. er delvis fulgt, - men ikke i den grad at bi-leilighet er under 65 m2. Dette ble presentert ved nabovarsling for nesten 1 ½ måned siden.  
- pkt 1. er også i stor grad fulgt - men ikke i den grad som denne nabo(er?) ønsker(KREVER…?). Ca 10 meters «byggeforbud» fra sin grense. (Dette 

etter at denne nabo har «fått» ca 44 m2 og ca 3 meter i bredde på det aktuelle sted av tiltakshaver så seint som i mars 2016!) Denne siste plassering 
ble som kjent lagt fram som et kompromissforslag i epost den 9. dm med en klar oppfordring om å ta stilling til saken. Vår side var villig til gi litt ved 
ulempe med endret plassering, mot at naboene kunne gi litt vedr størrelse på bi-leilighet… 

  
Vår sides utspill til løsning ved kompromiss oppfattes, i og med denne epost, å ikke bli møtt. Her svares ikke. Her kommenteres ikke. Her presiseres kun egne 
ønsker/krav, – som vår side har full rett til ikke å etterkomme. 
  
Vår side har tidligere antydet muligheten, innenfor normal kommunal praksis, saksbehandling og «byggeretningslinjer», at vi kan se for oss et bygg med 
både sokkel og loft for å gi maksimal boflate, som plasseres lengst mulig mot vest – for best å tilpasse bygget i terrenget samt gi best mulig utsikt fra eget 
bygg. 
  



På bakgrunn av denne siste epost fra nabo Solveig Bull, synes dette å bli vår sides konklusjon og neste utspill, - med mindre vi mottar en rask avklaring som 
tilsier noe annet. 
  
  
  
      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  

Fra: Solveig Bull [mailto:solveigmbull@gmail.com]  
Sendt: torsdag 23. november 2017 10.18 
Til: Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no>; Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Kopi: Per Jensen <per-jen@online.no>; Sten Gjerdalen <sten.gjerdalen@online.no> 
Emne: ØVRE KLEKKEN VEI 34b 
  
MERKNADER TIL BYGGESAK ØVRE KLEKKEN VEI 34b 
  
I ovennevnte byggesak har vår prinsipale holdning og uttalelser hele tiden vært at vi har godtatt det kommunale vedtak gjort i Ringerike kommune ved tomtens utskillelse i 

(arkivsak Gnr 102/6 nr 15/9821-4). Vi opprettholder fortsatt våre tidligere merknader om at vår aksept gjelder bygging av en enebolig med bi-
leilighet, og kommunal beslutning i.h.t kommunens byggeretningslinjer. 
Byggets plassering på tomten har ikke tidligere vært bestemt. Vi viser her til sist tilsendte tegning av 9/11-2017. Vi hadde som ønske at bygget skulle trekkes ca 10 meter 
tilbake fra grensen til Gnr, Bnr 137/35, da dette ville bevare vesentlige utsiktbilder for Gjerdalen og Jensen, men det kan vi se på sammen, på befaringen.  
  
For å oppsummere og presisere det vi ønsker ivaretatt ihht kommunens vedtak::   
  
1)  Beliggenhet - naboenes utsikt ivaretaes. 
2)  Maks to boenheter: Hovedhus med bi-leilighet på maks 65m2. 
3)  15% utnyttelse av tomten 
  
Med vennlig hilsen 



Ellen Gjerdalen 
Solveig Bull 
Per D Jensen  



Fra: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no] 

Til: 'Solveig Bull' [solveigmbull@gmail.com]; Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; 'Marthin Klekken' 

[Marthin.Klekken@budstikka.no]; 'Gro Natalie Klækken' [grnkrist@online.no]; Karine Kjellberg Granli [] 

Kopi: 'Per Jensen' [per-jen@online.no]; 'Sten Gjerdalen' [sten.gjerdalen@online.no] 

Sendt: 23.11.2017 11:56:42 

Emne: SV: ØVRE KLEKKEN VEI 34b 

Vedlegg:  

Svar/kommentarer til mottatte merknader: 
 
Om våre naboer står steilt og samlet bak de ønsker, - som framstår/framsettes som krav i siste epost, presentert i 3 punkter, kan befaringen avlyses. 
 
Tiltakshaver/søker har over lang tid forsøkt å imøtekomme sine naboer på mange måter og områder, og har i den sammenheng følgende å si til de 3 
punkter; 
 

- pkt 3. er fulgt/etterkommet fullt og helt. 
- pkt 2. er delvis fulgt, - men ikke i den grad at bi-leilighet er under 65 m2. Dette ble presentert ved nabovarsling for nesten 1 ½ måned siden. 
- pkt 1. er også i stor grad fulgt - men ikke i den grad som denne nabo(er?) ønsker(KREVER…?). Ca 10 meters «byggeforbud» fra sin grense. (Dette 

etter at denne nabo har «fått» ca 44 m2 og ca 3 meter i bredde på det aktuelle sted av tiltakshaver så seint som i mars 2016!) Denne siste plassering 
ble som kjent lagt fram som et kompromissforslag i epost den 9. dm med en klar oppfordring om å ta stilling til saken. Vår side var villig til gi litt ved 
ulempe med endret plassering, mot at naboene kunne gi litt vedr størrelse på bi-leilighet… 

 
Vår sides utspill til løsning ved kompromiss oppfattes, i og med denne epost, å ikke bli møtt. Her svares ikke. Her kommenteres ikke. Her presiseres kun egne 
ønsker/krav, – som vår side har full rett til ikke å etterkomme. 
 
Vår side har tidligere antydet muligheten, innenfor normal kommunal praksis, saksbehandling og «byggeretningslinjer», at vi kan se for oss et bygg med 
både sokkel og loft for å gi maksimal boflate, som plasseres lengst mulig mot vest – for best å tilpasse bygget i terrenget samt gi best mulig utsikt fra eget 
bygg. 
 
På bakgrunn av denne siste epost fra nabo Solveig Bull, synes dette å bli vår sides konklusjon og neste utspill, - med mindre vi mottar en rask avklaring som 
tilsier noe annet. 
 
 



 
      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 

Fra: Solveig Bull [mailto:solveigmbull@gmail.com]  
Sendt: torsdag 23. november 2017 10.18 
Til: Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no>; Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Kopi: Per Jensen <per-jen@online.no>; Sten Gjerdalen <sten.gjerdalen@online.no> 
Emne: ØVRE KLEKKEN VEI 34b 
 
MERKNADER TIL BYGGESAK ØVRE KLEKKEN VEI 34b 
 
I ovennevnte byggesak har vår prinsipale holdning og uttalelser hele tiden vært at vi har godtatt det kommunale vedtak gjort i Ringerike kommune ved tomtens utskillelse 

i (arkivsak Gnr 102/6 nr 15/9821-4). Vi opprettholder fortsatt våre tidligere merknader om at vår aksept gjelder bygging av en enebolig med bi-
leilighet, og kommunal beslutning i.h.t kommunens byggeretningslinjer. 
Byggets plassering på tomten har ikke tidligere vært bestemt. Vi viser her til sist tilsendte tegning av 9/11-2017. Vi hadde som ønske at bygget skulle trekkes ca 10 meter 
tilbake fra grensen til Gnr, Bnr 137/35, da dette ville bevare vesentlige utsiktbilder for Gjerdalen og Jensen, men det kan vi se på sammen, på befaringen.  
 
For å oppsummere og presisere det vi ønsker ivaretatt ihht kommunens vedtak::   
 
1)  Beliggenhet - naboenes utsikt ivaretaes. 
2)  Maks to boenheter: Hovedhus med bi-leilighet på maks 65m2. 
3)  15% utnyttelse av tomten 
 
Med vennlig hilsen 
Ellen Gjerdalen 
Solveig Bull 
Per D Jensen  



Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: Karine Kjellberg Granli [] 

Kopi:  

Sendt: 23.11.2017 10:25:22 

Emne: VS: ØVRE KLEKKEN VEI 34b 

Vedlegg:  

Videresender! 
 
Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 

 
Fra: Solveig Bull <solveigmbull@gmail.com> 
Sendt: 23. november 2017 10:17 
Til: Arne Lange Hellum; Otto Vaule Olsen 
Kopi: Per Jensen; Sten Gjerdalen 
Emne: ØVRE KLEKKEN VEI 34b  
  
MERKNADER TIL BYGGESAK ØVRE KLEKKEN VEI 34b 
 
I ovennevnte byggesak har vår prinsipale holdning og uttalelser hele tiden vært at vi har godtatt det 

kommunale vedtak gjort i Ringerike kommune ved tomtens utskillelse i (arkivsak Gnr 102/6 nr 15/9821-
4). Vi opprettholder fortsatt våre tidligere merknader om at vår aksept gjelder bygging av en 
enebolig med bi-leilighet, og kommunal beslutning i.h.t kommunens byggeretningslinjer. 
Byggets plassering på tomten har ikke tidligere vært bestemt. Vi viser her til sist tilsendte tegning av 9/11-2017. 
Vi hadde som ønske at bygget skulle trekkes ca 10 meter tilbake fra grensen til Gnr, Bnr 137/35, da dette ville 
bevare vesentlige utsiktbilder for Gjerdalen og Jensen, men det kan vi se på sammen, på befaringen.  
 
For å oppsummere og presisere det vi ønsker ivaretatt ihht kommunens vedtak::   
 
1)  Beliggenhet - naboenes utsikt ivaretaes. 
2)  Maks to boenheter: Hovedhus med bi-leilighet på maks 65m2. 
3)  15% utnyttelse av tomten 
 
Med vennlig hilsen 
Ellen Gjerdalen 
Solveig Bull 
Per D Jensen  



Fra: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no] 

Til: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Karine Kjellberg Granli []; 'Solveig Bull' [solveigmbull@gmail.com]; 'Per Jensen' [per-jen@online.no]; 'sten gjerdalen' 

[sten.gjerdalen@online.no]; 'Gro Natalie Klækken' [grnkrist@online.no]; 'Marthin Klekken' [Marthin.Klekken@budstikka.no] 

Sendt: 09.11.2017 11:55:12 

Emne: SV: Øvre Klekkenvei 34b 17/3068-2 

Vedlegg: image002.png; image004.png; image006.jpg; image008.jpg; image010.png; image012.jpg; image014.jpg; 20171109114528014.pdf 

Hei 
Nok en gang er det grunn til å rette takk til Arne, for positiv, rask og avklarende tilbakemelding. 

- Og bygget tenkes flyttet ØSTOVER, som Arne oppmerksomt antyder… 
Nytt kart vedlegges her for best mulig å opplyse saken, og for om mulig skape minst mulig tidsspille for alle parter. 

- En vil da kunne se at bygningen fortsatt så vidt vil ligge innenfor 4-meters grensene mot naboer i nord og sør, men at tomta må graves ut/endres 
noe mer. 

- Om bygget løftes tilsvarende terrenget på disse 4 meter i forskyvning, ca ½ meter, vil behovet for arrondering bli omtrent tilsvarende rundt huset, 
mens gårdsplass/hage mot øst  

 
 
 
      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 

Fra: Arne Lange Hellum [mailto:Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]  
Sendt: torsdag 9. november 2017 10.21 
Til: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Kopi: Karine Kjellberg Granli <Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no>; 'Solveig Bull' <solveigmbull@gmail.com>; 'Per Jensen' <per-jen@online.no>; 
'sten gjerdalen' <sten.gjerdalen@online.no>; 'Gro Natalie Klækken' <grnkrist@online.no>; 'Marthin Klekken' <Marthin.Klekken@budstikka.no> 
Emne: SV: Øvre Klekkenvei 34b 17/3068-2 



 

Hei! 

Jeg har lest igjennom e-posten vedlagt brev 8.11.17 fra Otto.  Vår saksbehandler, Karine Granli, er syk i dag, og jeg har ikke fått snakket med 

henne om saken.  

 

Brevet 8.11.17 er stilet til oss i kommunen med kopi til parter i saken.  Siste setning, om at TyriHus AS stiller på befaring 28.11.17, ser jeg at er 

beskjed til oss.  Når det gjelder kompromissforslaget som e-posten omtaler, så er det de som har kommet med merknader som evt. må avklare at 

de aksepterer prosjektet flyttet 4 m mot vest.   Jeg finner ikke noe revidert kart som vel ville være en fordel å hatt, slik at ikke evt. skrivefeil eller 

misforståelser skulle gjøre at noen f. eks. tenker østover og noen vestover.  

 

I brevet 8.11.7 nevnes blant annet kommuneplanbestemmelser, denne saken og andre saker.  Jeg velger i denne omgang å kommentere dette ved 

å vise til at enebolig inkludert 65 m² bileilighet står i retningslinjene for dispensasjonsbehandling i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 som har 

vært gjeldende i mer enn 10 år fra 30.8.07.  Jeg vurderer at 65 m² har blitt benyttet som øvre grense for bileiligheter i denne perioden, og det er 

ikke etablert noen praksis om å tillate overskridelse av 65 m².  Men jeg tenker at om partene skulle bli enige om en søknad med 2 leiligheter på 

ca. 77 m² og ca. 79 m² bruksaeral, snakker vi om 2 relativt små leiligheter som samlet får et bruksareal som kan være langt mindre enn hva man 

kunne fått til om man hadde bygget en bileilighet på 65 m² og en hovedleilighet mye større enn 79 m².  Kan hende kunne det f. eks. vært bygget i 

3 plan i stedet for i 2 plan, og det hadde blitt et mye større bruksareal totalt sett.  Jeg tenker at 77 m² ikke er så mye større enn 65 m².  Jeg kan se 

for meg at dette med 77 m² og 79 m² har glitt slik pga diskusjonene om plassering, høyde osv, og at om det ikke hadde vært for merknadene 

kunne det være at det hadde vært søkt om en enebolig med inntil 65 m² bileilighet.   Dersom altså dette med overskridelsen av 65 m² med 12 m² 

til 77 m² som saken ender opp med som et ledd i å komme til en enighet, vil Karine og jeg kunne diskutere om vi vil kunne stille oss positive til 

løsningen delvis på bakgrunn av at tiltaket er skreddersydd slik at det ble enighet.  

 



Så, da regner jeg med at det enten blir slik at vi møtes på befaring 28.11.17, eller at naboene gir tilbakemelding om at en flytting 4 m vestover gir 

en akseptabel løsning, og at Otto i så fall lager revidert kart og sørger for innsending av en relevant søknadsdokumentasjon som står på egne ben 

vedrørende endelig løsning.  Da vil en endelig begrunnelse for 77 m², dvs. større enn 65, være viktig.  

 

For øvrig kan jeg nevne at det med dagens kommuneplan vil være byggeforbud mot tiltak på slike landbruks-, natur- og friluftsområder.  Naboer 

må varsles om dispensasjon, og det vil f. eks. ikke være lov å bygge et tilbygg på 1 m² bruksareal til en boligbygning uten dispensasjon, ei heller 

et frittliggende hageveksthus. 

 

Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 

 
Fra: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Sendt: 8. november 2017 16:40 
Til: Arne Lange Hellum; 'Solveig Bull'; 'Per Jensen'; 'sten gjerdalen'; 'Marthin Klekken'; 'Gro Natalie Klækken' 
Kopi: Karine Kjellberg Granli 
Emne: SV: Øvre Klekkenvei 34b 17/3068-2  
  

Hei 

Vedlagt brev som svar på kommunens brev av 03. dm.  



Her bekreftes at vi om nødvendig kan møte på befaring den 28 dm kl 14, men undertegnede har i dag diskutert saken med både Arne Hellum og 

Marthin Klekken, og på den bakgrunn i brevet framsatt et forslag til kompromiss som kan løse hele saken uten et slikt møte. 

Vi ber derfor alle om å nøye vurdere situasjonen og forslaget, og gi en raskest mulig tilbakemelding til Tyri Hus AS. 

  

  

                                                                                         

  

  

RINGERIKE KOMMUNE 

Byggesak 

Pb 123 

3501 Hønefoss 



                                                                                                                      Hønefoss, 08.11.17 

Deres ref 17/3068 

Kopi: Tiltakshaver og de tre naboer. 

  

OPPFØLGERBREV  NR 3 TIL BYGGESØKNAD  MED DISPENSASJON – GBNR  102/251 – ØVRE 
KLEKKENVEI 34b, 3514 HØNEFOSS. 

  

Vi viser til tidligere saksdokumenter og seinest til kommunens foreløpige svar datert 03.11.17. 

  

Først en avklaring; I bunken av kopier på innsendte dokumenter vedr siste søknad ligger også eposten fra Solveig Bull. Følgelig må 

originalen være sendt kommunen.  

  

Vi registrerer videre at kommunen med en viss vel-/uvilje tolker dette innspillet som en merknad til utleieleilighetens størrelse, selv om 

presiseringen/merknaden om noe snarere kan uttrykke betenkning til om dette skal/burde oppfattes som en horisontalt delt tomannsbolig. 

De siste årene er det utallige tilsvarende saker som er godkjent som enebolig med utleieleilighet i kommunen, slik at dette bør ikke kunne bli 

et tema. 



Denne merknaden er også kun en presisering av den felles merknaden som klart uttalte: «- mener vi er en god og akseptabel løsning på 
bygningskropp.», «Vi er derfor meget fornøyd med at dette er hensyntatt…» & «Vi håper dette blir den endelige og varige løsning.» 

I presiseringen står det da også; «Jeg ønsker å presisere enda tydeligere at vi alle ønsker å støtte byggingen av en enebolig med bi-leilighet 
(altså ikke en horisontaldelt to-manns bolig). Innenfor 15% tomteutnyttelse, og plassert ihht tidligere avtale med to naboer.» 

  

Merknaden går derfor kun nå på byggets plassering, hvor det skrives: «Vi finner derfor å måtte opprettholde vår protest på dette punkt.» 

  

Vi vil derfor presisere at om alle parter, naboer og kommune, kan gi aksept for bygningskropp og planløsninger slik de nå er,  kan vi være villig 

til å trekke bygget 4 meter vestover. 

Dette forslaget bes vurdert og ev bekreftet snarest, så kanskje vi unngår en ytterligere tidkrevende saksbehandling og befaring. 

  

Hva som er avtalt med to naboer tidligere og når, skal være usagt. Vi er ikke presentert for noen annen avtale enn den som tidligere er omtalt 

i forhold til vår første søknad og husplassering.  



  

 

 

                                                                                                                                        

  

  

                                                                                                       -  2  - 

 

 

 



  

Vi kan ikke se at det foreligger noen avtale i forbindelse med fradelingssøknaden. Den illustrasjonen som Berntsen Plan og Oppmåling 

AS benyttet, tegnet av SG arkitektur as og tiltenkt en tomt i Bekkegata – til Trond Jørgensen, gir heller ikke grunnlag for en 

spekulasjon om noen spesiell avtale. Teksten i følgebrevet fra Berntsen, i siste kulepunkt, tyder snarere på det motsatte;  

«Tomta blir stor i størrelse, men er smal. Det er allikevel ikke noe problem å tilpasse en bolig til denne tomta slik det er illustrert på vedlagte 
kart. Men det er viktig å tilpasse en fremtidig bolig til tomta på en god måte, noe en arkitekt har alle forutsetninger for på bakgrunn av de 
detaljmålinger som er gjort. Illustrasjonen viser kun et eksempel på bruk av en bolig som er under bygging i Bekkegata, der tomta var enda 
smalere enn denne. Ved god terrengtilpassing får en estetisk korrekte bygg, og tilfredse naboer.»  

Dette understøttes også av at illustrasjonen oppgis å ha en BYA på 156 m2. Selv om det ble søkt fradelt ca 940 m2 – til 

BOLIGFORMÅL, som altså er blitt redusert til 860,9 m2, ville dette gi en tomteutnyttelse på 16,6%, - og18,6% med dagens faktiske 

tomtestørrelse.  

  

Det omsøkte bygg, inkl garasjer har en utnyttingsgrad på 15% og får som sådan full støtte fra alle naboer, inklusive den «utvidete» 

utleieleilighet, – som derved gir bedre rom for en mer stabil leietaker /familie. Dette antas/ansees positivt og som en klar og ønsket fordel i 

området. 

  



Vedr byggets plassering vises til vårt brev av 30.10.17, vedlagt siste søknad. Her mener vi å grunngi hvorfor det er klare fordeler med 

omsøkte plassering. Ved å utnytte tomtas topografi og derfor etablere en sokkeletg i skråningen, - istedenfor å bygge i to etasjer på tomtas 

høyeste parti, får vi et bygg som ruver mye mindre i terrenget. Dette kan klart sees på som en fordel, - også for naboene. 

  

Vi bekrefter med dette at vi er forberedt på å stille på befaring som foreslått, tirsdag den 28.11 kl 14.00. 

  

   Med vennlig hilsen 

  TYRI HUS AS  

  

  

  

   Otto Vaule Olsen 

         Daglig leder  

  

  



      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 

  9119 9556 

Daglig leder 

TYRI HUS AS 

  

Fra: Arne Lange Hellum [mailto:Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]  

Sendt: fredag 3. november 2017 17.02 

Til: Solveig Bull <solveigmbull@gmail.com>; Per Jensen <per-jen@online.no>; o2@tyrihus.no 

Kopi: Karine Kjellberg Granli <Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no> 

Emne: SV: Øvre Klekkenvei 34b 17/3068-2 

  

Hei! 

Vedlagt er et brev som Karine Granli og jeg har samarbeidet om i dag.  Byggesaksavdelingen skal på seminar mandag og tirsdag til uka, og etter 

at Karine har gått for dagen, har jeg ferdigstilt brevet og sendt det ut elektronisk.  Dette slik at dere raskt skal få til vurdering hvilke tidspunkter 

som vi har foreslått som kan passe for befaring.  

  



Jeg har i farten ikke e-post til Klækken og Gjerdalen, så takknemlig om Otto og Solveig sørger for å videresende! 

 

Riktig god helg! 

  

Med hilsen 

  

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

Tlf: 409 00 156 

www.ringerike.kommune.no/byggesak 

  

 

Fra: Solveig Bull <solveigmbull@gmail.com> 

Sendt: 21. oktober 2017 23:56 

Til: Arne Lange Hellum; Per Jensen; o2@tyrihus.no 

Emne: Øvre Klekkenvei 34b  

  

Viser til mail fra Per Jensen, på vegne av oss tre naboer. Jeg ønsker å presisere enda tydeligere at vi alle ønsker å støtte bygging av en 
enebolig med bi-leilighet (altså ikke en horisontaldelt to-mans bolig). Innenfor 15% tomteutnyttelse, og plassert ihht tidligere avtaler med to 
naboer. Dette er i tråd med kommunens beslutning da tomten ble godkjent utskilt fra hovedbølet. 



Jeg har forstått det slik at Thyrihus har ansvaret for å videresende alt av innspill på nabovarsel mm fra oss naboer, til kommunen? Jeg 

forventer at dette skjer!  

Mvh 

Solveig Bull  





Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no] 

Kopi: Karine Kjellberg Granli []; 'Solveig Bull' [solveigmbull@gmail.com]; 'Per Jensen' [per-

jen@online.no]; 'sten gjerdalen' [sten.gjerdalen@online.no]; 'Gro Natalie Klækken' 

[grnkrist@online.no]; 'Marthin Klekken' [Marthin.Klekken@budstikka.no] 

Sendt: 09.11.2017 10:21:13 

Emne: SV: Øvre Klekkenvei 34b 17/3068-2 

Vedlegg: image008.png; image010.png; image011.jpg; image012.jpg; image014.png; 

image015.jpg; image016.jpg 

Hei! 

Jeg har lest igjennom e-posten vedlagt brev 8.11.17 fra Otto.  Vår saksbehandler, Karine 
Granli, er syk i dag, og jeg har ikke fått snakket med henne om saken.  
 
Brevet 8.11.17 er stilet til oss i kommunen med kopi til parter i saken.  Siste setning, om at 
TyriHus AS stiller på befaring 28.11.17, ser jeg at er beskjed til oss.  Når det gjelder 
kompromissforslaget som e-posten omtaler, så er det de som har kommet med merknader 
som evt. må avklare at de aksepterer prosjektet flyttet 4 m mot vest.   Jeg finner ikke noe 
revidert kart som vel ville være en fordel å hatt, slik at ikke evt. skrivefeil eller misforståelser 
skulle gjøre at noen f. eks. tenker østover og noen vestover.  
 
I brevet 8.11.7 nevnes blant annet kommuneplanbestemmelser, denne saken og andre 
saker.  Jeg velger i denne omgang å kommentere dette ved å vise til at enebolig inkludert 65 
m² bileilighet står i retningslinjene for dispensasjonsbehandling i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 som har vært gjeldende i mer enn 10 år fra 
30.8.07.  Jeg vurderer at 65 m² har blitt benyttet som øvre grense for bileiligheter i denne 
perioden, og det er ikke etablert noen praksis om å tillate overskridelse av 65 m².  Men jeg 
tenker at om partene skulle bli enige om en søknad med 2 leiligheter på ca. 77 m² og ca. 79 
m² bruksaeral, snakker vi om 2 relativt små leiligheter som samlet får et bruksareal som kan 
være langt mindre enn hva man kunne fått til om man hadde bygget en bileilighet på 65 m² 
og en hovedleilighet mye større enn 79 m².  Kan hende kunne det f. eks. vært bygget i 3 plan 
i stedet for i 2 plan, og det hadde blitt et mye større bruksareal totalt sett.  Jeg tenker at 77 
m² ikke er så mye større enn 65 m².  Jeg kan se for meg at dette med 77 m² og 79 m² har glitt 
slik pga diskusjonene om plassering, høyde osv, og at om det ikke hadde vært for 
merknadene kunne det være at det hadde vært søkt om en enebolig med inntil 65 m² 
bileilighet.   Dersom altså dette med overskridelsen av 65 m² med 12 m² til 77 m² som saken 
ender opp med som et ledd i å komme til en enighet, vil Karine og jeg kunne diskutere om vi 
vil kunne stille oss positive til løsningen delvis på bakgrunn av at tiltaket er skreddersydd slik 
at det ble enighet.  
 
Så, da regner jeg med at det enten blir slik at vi møtes på befaring 28.11.17, eller at naboene 
gir tilbakemelding om at en flytting 4 m vestover gir en akseptabel løsning, og at Otto i så fall 
lager revidert kart og sørger for innsending av en relevant søknadsdokumentasjon som står 
på egne ben vedrørende endelig løsning.  Da vil en endelig begrunnelse for 77 m², dvs. større 
enn 65, være viktig.  
 
For øvrig kan jeg nevne at det med dagens kommuneplan vil være byggeforbud mot tiltak på 
slike landbruks-, natur- og friluftsområder.  Naboer må varsles om dispensasjon, og det vil f. 



eks. ikke være lov å bygge et tilbygg på 1 m² bruksareal til en boligbygning uten 
dispensasjon, ei heller et frittliggende hageveksthus. 
 
Med hilsen 

  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 

 
Fra: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Sendt: 8. november 2017 16:40 
Til: Arne Lange Hellum; 'Solveig Bull'; 'Per Jensen'; 'sten gjerdalen'; 'Marthin Klekken'; 'Gro Natalie 
Klækken' 
Kopi: Karine Kjellberg Granli 
Emne: SV: Øvre Klekkenvei 34b 17/3068-2  
  
Hei 
Vedlagt brev som svar på kommunens brev av 03. dm.  
Her bekreftes at vi om nødvendig kan møte på befaring den 28 dm kl 14, men undertegnede har i dag 
diskutert saken med både Arne Hellum og Marthin Klekken, og på den bakgrunn i brevet framsatt et 
forslag til kompromiss som kan løse hele saken uten et slikt møte. 
Vi ber derfor alle om å nøye vurdere situasjonen og forslaget, og gi en raskest mulig tilbakemelding til 
Tyri Hus AS. 
  

  

                                                                                         

  

  

RINGERIKE KOMMUNE 

Byggesak 

Pb 123 

3501 Hønefoss 

                                                                                                                      Hønefoss, 08.11.17 

Deres ref 17/3068 
Kopi: Tiltakshaver og de tre naboer. 

  



OPPFØLGERBREV  NR 3 TIL BYGGESØKNAD  MED 
DISPENSASJON – GBNR  102/251 – ØVRE KLEKKENVEI 34b, 3514 
HØNEFOSS. 
  

Vi viser til tidligere saksdokumenter og seinest til kommunens foreløpige svar datert 

03.11.17. 

  

Først en avklaring; I bunken av kopier på innsendte dokumenter vedr siste søknad ligger 

også eposten fra Solveig Bull. Følgelig må originalen være sendt kommunen.  

  

Vi registrerer videre at kommunen med en viss vel-/uvilje tolker dette innspillet som en 

merknad til utleieleilighetens størrelse, selv om presiseringen/merknaden om noe snarere 

kan uttrykke betenkning til om dette skal/burde oppfattes som en horisontalt delt 

tomannsbolig. 

De siste årene er det utallige tilsvarende saker som er godkjent som enebolig med 

utleieleilighet i kommunen, slik at dette bør ikke kunne bli et tema. 

Denne merknaden er også kun en presisering av den felles merknaden som klart uttalte: «- 
mener vi er en god og akseptabel løsning på bygningskropp.», «Vi er derfor meget fornøyd 
med at dette er hensyntatt…» & «Vi håper dette blir den endelige og varige løsning.» 

I presiseringen står det da også; «Jeg ønsker å presisere enda tydeligere at vi alle ønsker å 
støtte byggingen av en enebolig med bi-leilighet (altså ikke en horisontaldelt to-manns 
bolig). Innenfor 15% tomteutnyttelse, og plassert ihht tidligere avtale med to naboer.» 

  

Merknaden går derfor kun nå på byggets plassering, hvor det skrives: «Vi finner derfor å 
måtte opprettholde vår protest på dette punkt.» 

  

Vi vil derfor presisere at om alle parter, naboer og kommune, kan gi aksept for 

bygningskropp og planløsninger slik de nå er, kan vi være villig til å trekke bygget 4 meter 

vestover. 

Dette forslaget bes vurdert og ev bekreftet snarest, så kanskje vi unngår en ytterligere 

tidkrevende saksbehandling og befaring. 

  

Hva som er avtalt med to naboer tidligere og når, skal være usagt. Vi er ikke presentert for 

noen annen avtale enn den som tidligere er omtalt i forhold til vår første søknad og 

husplassering.  



  

 

 

                                                                                                                                        

  

  

                                                                                                       -  2  - 

  

Vi kan ikke se at det foreligger noen avtale i forbindelse med fradelingssøknaden. Den 

illustrasjonen som Berntsen Plan og Oppmåling AS benyttet, tegnet av SG arkitektur 

as og tiltenkt en tomt i Bekkegata – til Trond Jørgensen, gir heller ikke grunnlag for en 

spekulasjon om noen spesiell avtale. Teksten i følgebrevet fra Berntsen, i siste kulepunkt, 

tyder snarere på det motsatte;  

«Tomta blir stor i størrelse, men er smal. Det er allikevel ikke noe problem å tilpasse en 
bolig til denne tomta slik det er illustrert på vedlagte kart. Men det er viktig å tilpasse en 
fremtidig bolig til tomta på en god måte, noe en arkitekt har alle forutsetninger for på 
bakgrunn av de detaljmålinger som er gjort. Illustrasjonen viser kun et eksempel på bruk av 
en bolig som er under bygging i Bekkegata, der tomta var enda smalere enn denne. Ved 
god terrengtilpassing får en estetisk korrekte bygg, og tilfredse naboer.»  

 

 

 



Dette understøttes også av at illustrasjonen oppgis å ha en BYA på 156 m2. Selv om 

det ble søkt fradelt ca 940 m2 – til BOLIGFORMÅL, som altså er blitt redusert til 

860,9 m2, ville dette gi en tomteutnyttelse på 16,6%, - og18,6% med dagens faktiske 

tomtestørrelse.  

  

Det omsøkte bygg, inkl garasjer har en utnyttingsgrad på 15% og får som sådan full støtte 

fra alle naboer, inklusive den «utvidete» utleieleilighet, – som derved gir bedre rom for en 

mer stabil leietaker /familie. Dette antas/ansees positivt og som en klar og ønsket fordel i 

området. 

  

Vedr byggets plassering vises til vårt brev av 30.10.17, vedlagt siste søknad. Her mener vi 

å grunngi hvorfor det er klare fordeler med omsøkte plassering. Ved å utnytte tomtas 

topografi og derfor etablere en sokkeletg i skråningen, - istedenfor å bygge i to etasjer på 

tomtas høyeste parti, får vi et bygg som ruver mye mindre i terrenget. Dette kan klart sees 

på som en fordel, - også for naboene. 

  

Vi bekrefter med dette at vi er forberedt på å stille på befaring som foreslått, tirsdag den 

28.11 kl 14.00. 

  

   Med vennlig hilsen 

  TYRI HUS AS  

  

  

  

   Otto Vaule Olsen 

         Daglig leder  
  
  
      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 

Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  

Fra: Arne Lange Hellum [mailto:Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]  
Sendt: fredag 3. november 2017 17.02 
Til: Solveig Bull <solveigmbull@gmail.com>; Per Jensen <per-jen@online.no>; o2@tyrihus.no 
Kopi: Karine Kjellberg Granli <Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: Øvre Klekkenvei 34b 17/3068-2 



  

Hei! 

Vedlagt er et brev som Karine Granli og jeg har samarbeidet om i dag.  Byggesaksavdelingen 
skal på seminar mandag og tirsdag til uka, og etter at Karine har gått for dagen, har 
jeg ferdigstilt brevet og sendt det ut elektronisk.  Dette slik at dere raskt skal få til vurdering 
hvilke tidspunkter som vi har foreslått som kan passe for befaring.  
  
Jeg har i farten ikke e-post til Klækken og Gjerdalen, så takknemlig om Otto og Solveig sørger 
for å videresende! 
 
Riktig god helg! 
  
Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 
  

 
Fra: Solveig Bull <solveigmbull@gmail.com> 
Sendt: 21. oktober 2017 23:56 
Til: Arne Lange Hellum; Per Jensen; o2@tyrihus.no 
Emne: Øvre Klekkenvei 34b  
  
Viser til mail fra Per Jensen, på vegne av oss tre naboer. Jeg ønsker å presisere enda 
tydeligere at vi alle ønsker å støtte bygging av en enebolig med bi-leilighet (altså ikke en 
horisontaldelt to-mans bolig). Innenfor 15% tomteutnyttelse, og plassert ihht tidligere 
avtaler med to naboer. Dette er i tråd med kommunens beslutning da tomten ble godkjent 
utskilt fra hovedbølet. 
Jeg har forstått det slik at Thyrihus har ansvaret for å videresende alt av innspill på 
nabovarsel mm fra oss naboer, til kommunen? Jeg forventer at dette skjer!  
Mvh 

Solveig Bull  



Fra: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no] 

Til: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; 'Solveig Bull' [solveigmbull@gmail.com]; 'Per Jensen' [per-

jen@online.no]; 'sten gjerdalen' [sten.gjerdalen@online.no]; 'Marthin Klekken' [Marthin.Klekken@budstikka.no]; 'Gro Natalie Klækken' 

[grnkrist@online.no] 

Kopi: Karine Kjellberg Granli [] 

Sendt: 08.11.2017 16:40:51 

Emne: SV: Øvre Klekkenvei 34b 17/3068-2 

Vedlegg: image007.emz; image008.png; image009.emz; image010.png; image011.jpg; image012.jpg; image013.emz; image014.png; 

image015.jpg; image016.jpg; aFØLGEBREV 4 til SØK RK.doc 

Hei 
Vedlagt brev som svar på kommunens brev av 03. dm.  
Her bekreftes at vi om nødvendig kan møte på befaring den 28 dm kl 14, men undertegnede har i dag diskutert saken med både Arne Hellum og Marthin 
Klekken, og på den bakgrunn i brevet framsatt et forslag til kompromiss som kan løse hele saken uten et slikt møte. 
Vi ber derfor alle om å nøye vurdere situasjonen og forslaget, og gi en raskest mulig tilbakemelding til Tyri Hus AS. 
 

 

                                                                                         
  
 

RINGERIKE KOMMUNE 

Byggesak 

Pb 123 

3501 Hønefoss 

                                                                                                                      Hønefoss, 08.11.17 
Deres ref 17/3068 

Kopi: Tiltakshaver og de tre naboer. 



 

OPPFØLGERBREV  NR 3 TIL BYGGESØKNAD  MED DISPENSASJON – GBNR  102/251 – ØVRE 
KLEKKENVEI 34b, 3514 HØNEFOSS. 
 

Vi viser til tidligere saksdokumenter og seinest til kommunens foreløpige svar datert 03.11.17. 

 

Først en avklaring; I bunken av kopier på innsendte dokumenter vedr siste søknad ligger også eposten fra Solveig Bull. Følgelig må 

originalen være sendt kommunen.  

 

Vi registrerer videre at kommunen med en viss vel-/uvilje tolker dette innspillet som en merknad til utleieleilighetens størrelse, selv om 

presiseringen/merknaden om noe snarere kan uttrykke betenkning til om dette skal/burde oppfattes som en horisontalt delt tomannsbolig. 

De siste årene er det utallige tilsvarende saker som er godkjent som enebolig med utleieleilighet i kommunen, slik at dette bør ikke kunne bli 

et tema. 

Denne merknaden er også kun en presisering av den felles merknaden som klart uttalte: «- mener vi er en god og akseptabel løsning på 
bygningskropp.», «Vi er derfor meget fornøyd med at dette er hensyntatt…» & «Vi håper dette blir den endelige og varige løsning.» 
I presiseringen står det da også; «Jeg ønsker å presisere enda tydeligere at vi alle ønsker å støtte byggingen av en enebolig med bi-leilighet 
(altså ikke en horisontaldelt to-manns bolig). Innenfor 15% tomteutnyttelse, og plassert ihht tidligere avtale med to naboer.» 

 

Merknaden går derfor kun nå på byggets plassering, hvor det skrives: «Vi finner derfor å måtte opprettholde vår protest på dette punkt.» 
 

Vi vil derfor presisere at om alle parter, naboer og kommune, kan gi aksept for bygningskropp og planløsninger slik de nå er,  kan vi være villig 

til å trekke bygget 4 meter vestover. 

Dette forslaget bes vurdert og ev bekreftet snarest, så kanskje vi unngår en ytterligere tidkrevende saksbehandling og befaring. 

 



Hva som er avtalt med to naboer tidligere og når, skal være usagt. Vi er ikke presentert for noen annen avtale enn den som tidligere er omtalt 

i forhold til vår første søknad og husplassering.  
 

                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                       -  2  - 

 

Vi kan ikke se at det foreligger noen avtale i forbindelse med fradelingssøknaden. Den illustrasjonen som Berntsen Plan og Oppmåling 

AS benyttet, tegnet av SG arkitektur as og tiltenkt en tomt i Bekkegata – til Trond Jørgensen, gir heller ikke grunnlag for en 

spekulasjon om noen spesiell avtale. Teksten i følgebrevet fra Berntsen, i siste kulepunkt, tyder snarere på det motsatte;  

«Tomta blir stor i størrelse, men er smal. Det er allikevel ikke noe problem å tilpasse en bolig til denne tomta slik det er illustrert på vedlagte 
kart. Men det er viktig å tilpasse en fremtidig bolig til tomta på en god måte, noe en arkitekt har alle forutsetninger for på bakgrunn av de 
detaljmålinger som er gjort. Illustrasjonen viser kun et eksempel på bruk av en bolig som er under bygging i Bekkegata, der tomta var enda 
smalere enn denne. Ved god terrengtilpassing får en estetisk korrekte bygg, og tilfredse naboer.»  
Dette understøttes også av at illustrasjonen oppgis å ha en BYA på 156 m2. Selv om det ble søkt fradelt ca 940 m2 – til 

BOLIGFORMÅL, som altså er blitt redusert til 860,9 m2, ville dette gi en tomteutnyttelse på 16,6%, - og18,6% med dagens faktiske 

tomtestørrelse.  

 

Det omsøkte bygg, inkl garasjer har en utnyttingsgrad på 15% og får som sådan full støtte fra alle naboer, inklusive den «utvidete» 

utleieleilighet, – som derved gir bedre rom for en mer stabil leietaker /familie. Dette antas/ansees positivt og som en klar og ønsket fordel i 

området. 

 



Vedr byggets plassering vises til vårt brev av 30.10.17, vedlagt siste søknad. Her mener vi å grunngi hvorfor det er klare fordeler med 

omsøkte plassering. Ved å utnytte tomtas topografi og derfor etablere en sokkeletg i skråningen, - istedenfor å bygge i to etasjer på tomtas 

høyeste parti, får vi et bygg som ruver mye mindre i terrenget. Dette kan klart sees på som en fordel, - også for naboene. 

 

Vi bekrefter med dette at vi er forberedt på å stille på befaring som foreslått, tirsdag den 28.11 kl 14.00. 

 

   Med vennlig hilsen 

  TYRI HUS AS  

 

 

 

   Otto Vaule Olsen 

         Daglig leder  
 
 
      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 

Fra: Arne Lange Hellum [mailto:Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]  
Sendt: fredag 3. november 2017 17.02 
Til: Solveig Bull <solveigmbull@gmail.com>; Per Jensen <per-jen@online.no>; o2@tyrihus.no 
Kopi: Karine Kjellberg Granli <Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: Øvre Klekkenvei 34b 17/3068-2 



 

Hei! 

Vedlagt er et brev som Karine Granli og jeg har samarbeidet om i dag.  Byggesaksavdelingen skal på seminar mandag og tirsdag til uka, og etter 

at Karine har gått for dagen, har jeg ferdigstilt brevet og sendt det ut elektronisk.  Dette slik at dere raskt skal få til vurdering hvilke tidspunkter 

som vi har foreslått som kan passe for befaring.  

 

Jeg har i farten ikke e-post til Klækken og Gjerdalen, så takknemlig om Otto og Solveig sørger for å videresende! 

 

Riktig god helg! 

 

Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 

 
Fra: Solveig Bull <solveigmbull@gmail.com> 
Sendt: 21. oktober 2017 23:56 
Til: Arne Lange Hellum; Per Jensen; o2@tyrihus.no 
Emne: Øvre Klekkenvei 34b  
  
Viser til mail fra Per Jensen, på vegne av oss tre naboer. Jeg ønsker å presisere enda tydeligere at vi alle ønsker å støtte bygging av en 
enebolig med bi-leilighet (altså ikke en horisontaldelt to-mans bolig). Innenfor 15% tomteutnyttelse, og plassert ihht tidligere avtaler med to 
naboer. Dette er i tråd med kommunens beslutning da tomten ble godkjent utskilt fra hovedbølet. 



Jeg har forstått det slik at Thyrihus har ansvaret for å videresende alt av innspill på nabovarsel mm fra oss naboer, til kommunen? Jeg 
forventer at dette skjer!  
Mvh 
Solveig Bull  



 

                     
  

 

RINGERIKE KOMMUNE 

Byggesak 

Pb 123 

3501 Hønefoss 

        Hønefoss, 08.11.17 
Deres ref 17/3068 

Kopi: Tiltakshaver og de tre naboer. 

 

OPPFØLGERBREV  NR 3 TIL BYGGESØKNAD  MED 
DISPENSASJON – GBNR  102/251 – ØVRE KLEKKENVEI 34b, 3514 
HØNEFOSS. 
 

Vi viser til tidligere saksdokumenter og seinest til kommunens foreløpige svar datert 03.11.17. 

 

Først en avklaring; I bunken av kopier på innsendte dokumenter vedr siste søknad ligger også 

eposten fra Solveig Bull. Følgelig må originalen være sendt kommunen.  

 

Vi registrerer videre at kommunen med en viss vel-/uvilje tolker dette innspillet som en merknad 

til utleieleilighetens størrelse, selv om presiseringen/merknaden om noe snarere kan uttrykke 

betenkning til om dette skal/burde oppfattes som en horisontalt delt tomannsbolig. 

De siste årene er det utallige tilsvarende saker som er godkjent som enebolig med utleieleilighet i 

kommunen, slik at dette bør ikke kunne bli et tema. 

Denne merknaden er også kun en presisering av den felles merknaden som klart uttalte: «- mener 
vi er en god og akseptabel løsning på bygningskropp.», «Vi er derfor meget fornøyd med at dette 
er hensyntatt…» & «Vi håper dette blir den endelige og varige løsning.» 
I presiseringen står det da også; «Jeg ønsker å presisere enda tydeligere at vi alle ønsker å 
støtte byggingen av en enebolig med bi-leilighet (altså ikke en horisontaldelt to-manns bolig). 
Innenfor 15% tomteutnyttelse, og plassert ihht tidligere avtale med to naboer.» 

 

Merknaden går derfor kun nå på byggets plassering, hvor det skrives: «Vi finner derfor å måtte 
opprettholde vår protest på dette punkt.» 
 

Vi vil derfor presisere at om alle parter, naboer og kommune, kan gi aksept for 

bygningskropp og planløsninger slik de nå er, kan vi være villig til å trekke bygget 4 meter 

vestover. 

Dette forslaget bes vurdert og ev bekreftet snarest, så kanskje vi unngår en ytterligere 

tidkrevende saksbehandling og befaring. 

 

TYRI  HUS  AS 
Orgnr 980403378 Giro 2280 05 17803 

pb 1166, 3503 Hønefoss/Osloveien 10 

9119 9556/90926931– o2@tyrihus.no 



Hva som er avtalt med to naboer tidligere og når, skal være usagt. Vi er ikke presentert for noen 

annen avtale enn den som tidligere er omtalt i forhold til vår første søknad og husplassering.  
 

                                         
 

 

       -  2  - 

 

Vi kan ikke se at det foreligger noen avtale i forbindelse med fradelingssøknaden. Den 

illustrasjonen som Berntsen Plan og Oppmåling AS benyttet, tegnet av SG arkitektur as og 

tiltenkt en tomt i Bekkegata – til Trond Jørgensen, gir heller ikke grunnlag for en spekulasjon 

om noen spesiell avtale. Teksten i følgebrevet fra Berntsen, i siste kulepunkt, tyder snarere på 

det motsatte;  

«Tomta blir stor i størrelse, men er smal. Det er allikevel ikke noe problem å tilpasse en bolig til 
denne tomta slik det er illustrert på vedlagte kart. Men det er viktig å tilpasse en fremtidig bolig til 
tomta på en god måte, noe en arkitekt har alle forutsetninger for på bakgrunn av de 
detaljmålinger som er gjort. Illustrasjonen viser kun et eksempel på bruk av en bolig som er under 
bygging i Bekkegata, der tomta var enda smalere enn denne. Ved god terrengtilpassing får en 
estetisk korrekte bygg, og tilfredse naboer.»  
Dette understøttes også av at illustrasjonen oppgis å ha en BYA på 156 m2. Selv om det ble 

søkt fradelt ca 940 m2 – til BOLIGFORMÅL, som altså er blitt redusert til 860,9 m2, ville 

dette gi en tomteutnyttelse på 16,6%, - og18,6% med dagens faktiske tomtestørrelse.  

 

Det omsøkte bygg, inkl garasjer har en utnyttingsgrad på 15% og får som sådan full støtte fra 

alle naboer, inklusive den «utvidete» utleieleilighet, – som derved gir bedre rom for en mer stabil 

leietaker /familie. Dette antas/ansees positivt og som en klar og ønsket fordel i området. 

 

Vedr byggets plassering vises til vårt brev av 30.10.17, vedlagt siste søknad. Her mener vi å 

grunngi hvorfor det er klare fordeler med omsøkte plassering. Ved å utnytte tomtas topografi og 

derfor etablere en sokkeletg i skråningen, - istedenfor å bygge i to etasjer på tomtas høyeste 

parti, får vi et bygg som ruver mye mindre i terrenget. Dette kan klart sees på som en fordel, - 

også for naboene. 

 

Vi bekrefter med dette at vi er forberedt på å stille på befaring som foreslått, tirsdag den 28.11 

kl 14.00. 

 

   Med vennlig hilsen 

  TYRI HUS AS  

 

 

 

   Otto Vaule Olsen 

 Daglig leder  

         TYRI  HUS  AS 

AUTORISERT  TØMRERMESTER 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss    postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no  

 

Tyri Hus AS  
Postboks 1166 
 
3503 HØNEFOSS 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/3068-14 36760/17 GNR 102/251  03.11.2017 

 

Foreløpig svar vedr korrigert søknad  

Gnr/bnr 102/251 - Øvre Klekkenvei 34 
 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 

Vi bekrefter at vi 20.07.17 har registrert søknaden din og at vi 02.11.17 har registrert korrigert 
søknad. 
 

Tidligere saksbehandler Kristine Grønlund sluttet 18.08.17 og Karine Kjellberg Granli er ny 
saksbehandler. Det er foretatt en foreløpig gjennomgang av saken.  

Eiendommen som nå søkes bebygd er i delegasjonssak 48/16 datert 17.02.16 godkjent fradelt 
fra gnr/bnr 102/6. Det ble godkjent dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsens § 2.1. I 
vedtaket datert 17.02.16 presiseres det at dispensasjonen som er gitt gjelder for delesaken og at 
ved en eventuell søknad om oppføring av bolig må det søkes om dispensasjon fra 
byggeforbudet i § 2.1. Når det nå søkes om dispensasjon for oppføring av bolig må søknaden 
kunne sees på uavhengig av dispensasjonen gitt i forbindelse med godkjenning av deling. Det er 
en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike 
bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det 
skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som 
overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi 
dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd. 
Vi ber om en redegjørelse som viser at fordelene er klart større enn ulempene og som er 
uavhengig av dispensasjonen gitt i delesaken. 

I retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er det ikke åpning for å dispensere for 
mer enn enebolig med inntil 65 m² bileilighet. I mottatt korrigert søknad ser det ut til at 
leilighetenes oppgitte bruksareal (BRA) er 76,9 m² og 78,8 m². Vi kan ikke se at det i 
oppfølgingsbrevet, registrert mottatt 02.11.17, er redegjort for hvorfor man skulle få avvike fra 
retningslinjene for å kunne bygge begge leilighetene større enn 65 m². Så langt finner vi ikke 
grunnlag for at man skal bygge mer enn retningslinjene angir og vi stusser på at grensen på 65 
m² overskrides. Vi anmoder om at saken nok en gang revurderes med tanke på størrelse på 
leilighetene, dvs. størrelsen på minste leilighet.  Vi viser for øvrig til e-post 21.10.17 fra Solveig 
Bull, men kan ikke se at den er vedlagt søknaden vi nå har mottatt.  I e-posten har Bull presisert 
at en løsning med bileilighet støttes, noe vi vurderer at henspeiler på retningslinjene om de 
maksimale 65 m² BRA. 

Vi ser for oss at det neste som bør skje er en befaring på stedet. Det er ønskelig at flest mulig av 
partene kan delta. Forslag til tidspunkter: 

Tirsdag 28.11 kl 14 eller torsdag 30.11 kl 14 
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Vi ber om tilbakemelding på hvilke tidspunkt som passer. Innen befaringen regner vi med 
at størrelsen på leilighetene er vurdert på nytt av ansvarlig søker/tiltakshaver.  

Det tas forbehold om at det ved behandling av saken kan avdekkes feil og/eller 

mangler, eller bli behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og 
dokumentasjon for tiltaket er søkers/tiltakshavers ansvar. 
 
Regning for gebyr blir sendt til den som vil ha arbeidet gjennomført (tiltakshaver).  
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig 
søker. 
 

Tidsfrister  
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker. Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 

 
Saken legges i bero til tilleggsdokumentasjon vi har bedt om er mottatt. 
 
Giroblankett for behandlingsgebyr blir sendt i forbindelse med vedtaket. Størrelsen på 
gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det tas også gebyr 
dersom saken avslås. Dersom det må dispenseres fra arealplan, kommuneplan, 
reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter, veglov 
eller andre aktuelle lover, påløper det ekstra gebyr. Betalingsreglementet finner du på 
kommunens hjemmesider. 
 

Dersom det er spørsmål til saken, kan henvendelsen rettes til saksbehandler. (Se under). 

Ved eventuell henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på den aktuelle 
eiendom. Du kan sende epost til postmottak@ringerike.kommune.no dersom du ikke får kontakt. 

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt. 
 

Med hilsen 
 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder for byggesak 

 
Saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
E-post: Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no 
Telefon: 901 75 263 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 
Marthin Klækken, Øvre Klekkenvei 30, 3514 HØNEFOSS 
Per Dagfinn Jensen, Øvre Klekkenvei 34, 3514 HØNEFOSS 
Ellen Margrethe Gjerdalen, Øvre Klekkenvei 36, 3514 HØNEFOSS 
Solveig Margrethe Bull, Fløytingen 77, 3514 HØNEFOSS 

 



Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) 520-3, jf. S20-1

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annel ledd, oppfylles ikke.
Tiltaket skal prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10, i henhold til overgangsbestemmelsen i TEK17 S 17-2
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr.

Ringerike 1 02 251

Tiltakets art

Søknadstype

Ettrinnssøknad

Adresse

Øvre Klekkenvei 34b, 3514 HØNEFOSS

Tiltakstype

Nytt bygg - Boligformål
Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

122
Formål

bog

Tiltakshaver
Partstype

privatperson Dokid:
1 7091 507
(1713068_13)
Korrigert sØknad

Ansvarlig søker

Navn Organisasjonsnummer Adresse Kontaktperson Telefon

TYRI HUS AS 980403378 Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS Otto Vaule Olsen 91'199556

Mobiltelefon e-postadresse

91 199556 o2@tyrihus.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere

Antall Søkers vurdering av merknader

1 Se eget skriv/epost som også vedlagt. I tillegg vedlegges to nye/fortsatte merknader fra naboer.

Følgebrev
Det søkes om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan $ 2.1 vedr bygging i LNF-område.
Tomta ligger mellom bebygde boligtomter på alle sider og er tidligere fradelt med eget bruksnummer og verken
tomt eller atkomst (felles med nabotomtene) berører dyrkbar/dyrket mark.
Tiltaket er en horisontalt delt tomannsbolig hvor garasjer/sporlsboder er lagt til hovedplanet.
I tillegg vedlegges to nye/fortsatte merknader fra naboer. Vedr nabomerknader vises til eget skriv som også er
vedlagt.

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: Komm. vedtekter til plan- og bygningsloven, Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Det søkes om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan $ 2.1 vedr bygging i LNF-område. Tomta ligger inneklemt
mellom bebygde boligtomter og er tidligere fradelt med eget bruksnummer og verken tomt eller atkomst (felles
med nabotomtene) berører dyrkbar/dyrket mark og følgelig prinsipielt godkjent for bebyggelse.

Navn Adresse

Marthin Klækken Øvre Klekkenvei30, 3514 HØNEFOSS
Telefon

951 96056

e-postadresse

Marthin. Klekken@budsti kka.no

Planstatus mv.

Type plan

Kommuneplanens arealdel
Navn på plan

Kommuneplanen

Søknaden gjelder

Dispensasjonsøknad

Arealdisponering
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Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) 520-3, jf, S20-1

Reguleringsformål

LNF

Beregningsregel angitt i gjeldende plan
o/oBYA

Grad av utnytting iht. gjeldende plan

15%

Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler

= Beregnet tomteareal

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan

Areal eksisterende bebyggelse

- Areal som skal rives
+ Areal ny bebyggelse
+ Parkeringsareal

= Sum areal

Grad av utnytting
Beregnet grad av utnytting

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .

Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

0,00

129,10

0,00

129,10

0,00

155,70

0,00

155,70

860,90 m"

0,00 m, ,

860,90 m2

129,14 m2

0,00 m'
0,00 m,

90,70 m2

38,40 m2

129,10 m2

14,99

0,00

34,10

0,00

34,10

0,00

189,80

0,00

189,80

0

2

0

2

0

0

0

0

0

2

0

2

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2

Flom
Byggverket skal I KKE plasseres iflomutsatt område

Skred
Byggverket skal I KKE plasseres i skredutsatt område

Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven S 28-f )
Det foreligger I KKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold

Bygningsopplysninger

m2 BYA m'BRA Antall bruksenheter

Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt

Eksisterende bebyggelse

Ny bebyggelse

Av dette åpne arealer

Sum

Krav til byggegrunn
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Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) 520-3, jf. S20-1

Adkomst
Tiltaket gir ny/endret adkomst.
Tomta har adkomst til privat veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Tinglyst erklæring foreligger

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser annens grunn.
Tinglyst erklæring foreligger

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Avløpsanlegg krysser annens grunn.Tinglyst erklæring foreligger.

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng

Løfteinnretninger
Det er IKKE løfteinnretn
Det planlegges IKKE en

som omfattes av TEK i bygningen
nnretning

rnger
slik i

Merknader fra ByggSøk

Kontroll av søknaden viser at følgende sider mangler obligatorisk informasjon:
Parter - Nabo/gjenboer - Legg til nabo

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven.

En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 1 1.

Ansvarlig sø r

D

Tiltakshaver

Signatur

Gj med

,. i'l

Signatu r

Gjentas med blokkbokstaver

61n il v^.,r öLsrll'' , Y'i i rt,r , tt,íìì

I

Tilknytning til veg og ledningsnett

Løfteinnretninger

Erklæring og signering
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Gjennomføringsplan

Prosjektering

Arkitektonisk utforming og
bygn i n gsstatikk/-fysi kk

Koordinatprosjektering av bolig

Utv sti kkled n in ger/tilknytn i n g
I nnvendig sanitæranlegg

Fagområde Beskrivelse av ansvarsområde, hentet fra g Foretakets navn
søknad/erklæring om ansvarsrett ffi

=oJs
tr

, |li,,l, -
)i _., | -;.i i

^,i
tr; _',. t"',.4' /¿

980403378
TYRI HUS AS

897819422
BERNTSEN PLAN&OPPMALI NG AS

91 1865939
RØRLEGGERMESTER LI EN AS

1 X

1 X

X1

¿>

. Q1 -¡r

äÈÈ'5Þ O)(ti @o
E L(o
F <,¡
lv

Søknaden gjelder

Beskrivelse fagområde

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr.

Ringerike 1 02 251
Adresse

Øvre Klekkenvei 34b, 3514 HØNEFOSS ù

Dato
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Gjennomføringsplan

Utførelse

Grunn- og gravearbeider

Kontroll

M"ur-, tømrer-,.ventilasjon- og Mur-, tømrer-, ventilasjon- ogvatromsarbeider våtromsarbeider

Utstikning Plassering av tiltaket

Rørarbeider ut- og innvendig Utv sti kkled n i n ger/tilknytn in g
I nnvendig sanitæranlegg

Grunn- og gravearbeider

1

1

1

1

980403378
TYRI HUS AS

897819422
BERNTSEN PLAN&OPPMALI NG AS

91 1865939
RØRLEGGERMESTER LI EN AS

975846741
MAGNE BI RI NGVAD

4*, ru

t/
t+' tv

èflgrsu*:s
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X

X

X

X

Fagområde

Sjekke tetthet og materialbruk. Sjekke tetthet og materialbruk.

Foretakets navn

897819422
BERNTSEN PLAN&OPPMALI NG AS

Ansvarsområde Ca
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Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningslovens $23-3

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Ringerike 102 251 ØvreKlekkenvei34b, 3514 HØNEFOSS

Erklæringen gjelder

Foretak

Organ isasjonsnummer

980403378

Kontaktperson

Otto Vaule Olsen

Navn

TYRI HUS AS

Telefon

91 I 99556
Mobiltelefon e-postadresse

9'1199556 o2@tyrihus.no

Adresse

Postboks 1 166, 3503 HØNEFOSS

Ansvarsområde

Søker

Ansvarsområde

Ansvarlig søker

Ansvarsområdet er ikke dekket av den sentrale godkjenningen

Prosjekterende

Ansvarsområde Tiltakskl

Beregne/sjekke prosjektet mot pbl/bestemmelser, begrensninger, toleranser og forutsetninger 1

Samsvarserklæring foreligger ved

lgangsetting

Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning.

Utførelse

Ansvarsområde Tiltakskl.

Mur-, tømrer-, ventilasjon- og våtromsarbeider 1

Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning.

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf.SAK10 kap. 10 og I 1.

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold
til plan- og bygningsloven jf. SAK10 Sf 2-3.

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for
respektive del av utførelsen, jf. SAK10 S 12-4

Ansvarlig

Dato o'tr
sig natur

Dokid:
17091510
(17t3068-13)
Èrhlæ¡ing om ansvârsrelt lyr¡ HUs A

r

r

t

Erklæring og signering
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Kommunens saksnr. Vedlegg nr.

G-

Side

I avl Nullstill

Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) $ 23-3

Erklæringen skal sendes lil ansvarlig søker.
Alternat¡vt kan erklæringen sendes direKe til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.

gielder
Bygn¡ngsnr.

Postnr. Poststed

3514 Hønefoss

Poslnr. Poststsd

3330 Skotselv

E-post

Organisasionsnr.

975846747

930590t

Dokid:
17091511
(17t3068_13)
Êrhlæring om ansversrett Maone
brnngvad

DIREfrOMT
FOT BYGGWALfrfl

I Bnr.

2st
I FestenÍ. I Seksjonsnr

102
Gnr.

Eiendom/
byggested

Øwe Klekken vei 30
Adresse

I

Foretakels navn

Adresse

169
l(ontaklperson

32759837

Foreliggersentral godkjenning z E ¡" ljX-l ru.¡

Hvis ja, dekkes ansvarsomrâdene av sentral godkjenning? lf;l n"n lTll orv¡. [ñl ru.¡

Ansvansomfåde

Funksjon
(søK, PRO,
UTf; kontroll)

Beskrlv arbeidet
bretaket skal ha ansvar br

ïltaks-
klasse

Váre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer
vil breliqqe \red: (sett X)

Søknad om
Iamme-
tillatelse

Søknad om
¡gangsettings-

tillatelse/
ett-lrlnns søknad

Søknad om
midlertidig

brukstillatelse

Søknad om
ferd¡gattêst

LTTF E¡ Grunn og terreng arbeid I !
n
tr
!
n
n
n
n
!
n
!
n

tr
n
I
n
tr
!
!
!
!
tr
tr
n

tr
n
n
n
tr
n
tr
!
!
n
!
u

tr
tr
!
n
!
!
n
!
!
n
!
!

Erklæring og underskiift

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner I pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse I tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 1 1

¡¡¡ Ansvarlig uttørende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det forel¡gger loal¡tetssikret
I ,1 I produksjonsunderlag br respeK¡ve del a utførelsen f SAK10 S 124

¡-1 Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, Jf. SAK10 S 14-f ,, I og vil redegjøre for endringer som kan påvlrke uavhenglgheten jf. SAK10 512-5

AnsvarlÌg prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt,
gjennomført og kval¡tetssikret ¡ henhold til pbl jf. SAK10 512-3

5jurirT MHGt\i Ê Bi (ir cvf,D
I Underskr¡ftDato

HC Ir? tv Gv r+MAGNE BIRINGVAD

Blankett 5181 Bokmål @ Utgitt av Dl¡ektoratet lor byggkvalltet 01.01.201 6 Side 1 av 2



Opplysninger gitt i nabovarsel
Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel)

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven $ 21

Tiltak på eiendommen

Kommune

Ringerike
Gnr.

102
Bnr.

251
Adresse

Øvre Klekkenvei34b, 3514 HØNEFOSS
Eier/fester

Marthin Klækken

I
Det varsles herved om

Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode

Nytt bygg - Boligformål X Bolig l22Tomannsbolig, horisontaldelt

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapíttel 19

Formål

bolig

Dokid:
17091512
(1713068-13)
Nabovarsel

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Komm. vedtekter til plan- og bygningsloven, Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon: Det søkes om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan $ 2.1 vedr bygging i LNF-
område. Tomta ligger inneklemt mellom bebygde naboeiendommer og er tidligere fradelt med en prinsipiell
godkjenning til å bygge bolig på den.

Planstatus mv.

Gjeldende plan

Kommuneplanens arealdel
Navn på plan

Kommuneplanen

Boligen er fullstendig omtegnet siden naboene protesterte på at det skulle gis dispensasjon for utnyttingsgrad.
Det søkes likevel som normalt om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan $ 2.1 vedr bygging i LNF-omriåde.
Tomta grenser til boliger på alle fire sider og er tidligere fradelt og gitt eget bruksnummer med utgangspunkt i at
det skulle bygges en bolig på tomta.
Verken tomt eller atkomst berører dyrkbar/dyrket mark.
Eksisterende atkomst deles med 2 av nabotomtene og går over hjemmelshavers grunn.
Tiltaket er en horisontalt delt tomannsbolig med garasjer/sporlsboder i østgavlens hovedplan.

Ansvarlig søker

navn

TYRI HUS AS

Kontaktperson

navn e-postadresse Mobiltelefon

Otto Vaule Olsen o2@tyrihus.no 91199556

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn Postadresse e-postadresse

TYRI HUS AS Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS o2@tyrihus.no

Arealdisponering

Nabovarselet gjelder

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Direktoratet for byogl<valitet ByggSøklD: 118404400 Utskriftstidsdato: 06.10.2017 Side '1 av 2



Opplysninger g¡ tt i nabovarsel
Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel)

Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Ansvartissøker '\41 01 7

r\

Signatu f

Gjentas med blokkbokstaver i't -!.., ,,'i¡ V llr'l ü-ÉU.lj , A{;
\.'- :;- riro T1Ç.rä, .3;!., jl rl.. , i,. ;

j-tf 'ì : . 1 ,\ 1. ,.,: a ." a.a ',) a. -\
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KVittgfing fOf nab OVafSgl sendes kommunen sammen med søknaden

Kommune

Ringerike
Gnr.

102
Bnr.

251
Adresse

Øvre Klekkenvei34b, 3514 HØNEFOSS
Eier/fester

MaÍhin Klækken

Nabo/eiendom
åï"åå;î,iïåå

i,,ñ"ä,
Ringerike kommune, Gnr.102, Bnr. 170
Elfen M Gjerdalen, Adresse Øvre Klekken vei 36, 3514 HØNEFOSS

E Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg nr:

! Varslet er sendt på e-post Dato:_ fJ Kvittering vedlegges

n Varslet er mottatt

Dato:_ Signatu

! Samtykker itiltaket

Dato:_ Sign

Nabo/eiendom

Ringerike kommune, Gnr. 137, Bnr. 35
Solveig M Bull, Adresse Fløytingen 77,3514 HØNEFOSS

Denne del kl¡slres pá kvittering

RA 0321 9966 2NO

E Varsel er sendt rekommanded Poststedets reg.nr:

I Varslet er sendt på e-post Dato:

I Varslet er mottatt

Dato:_ Signat UT:

! Kvittering vedlegges

! Samtykker itiltaket

Dato:_ Sig

! Kvittering vedlegges

! Samtykker itiltaket

Denne cjet klrslres pá kvitter¡nc
RA 0321 9965 gN O

Nabo/eiendom

Ringerike kommune, Gnr. 102, Bnr.218
Lisbet R & Per D Jensen, Adresse Øvre Klekken vei 34, 3514 HØNEFOSS

E Varsel er sendt rekommandert Poststedets reg.nr:

! Varslet er sendt på e-post

n Varslet er mottatt

Dato

Dato: Sio Dato: Signatu

I

I For postverket

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovennevnte adressater, o
: sisn.\ K-Samlet antall sendinger

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-
post mot kvittering. Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som békrefter å ha mottatt
nabovarselet. Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse pfât varslet er mottatt. Det kan også
signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltak på eigedommen

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkl D: 1 18404400 Utskriftptidsd ato: 06.10.2017 Side 1 av 1



Otto Vaule OIsen

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Solveig Bull <solveigmbull@gmail.com>

lørdag 21. oktober 2017 23.57

Arne Lange Hellum; Per Jensen; o2@tyrihus.no

Øvre Klekkenvei 34b

Viser til mail fra Per Jensen, på vegne av oss tre naboer. Jeg ønsker å presisere enda tydeligere at vi alle
ønsker å støtte bygging av en enebol¡g med bi-leilighet (altså ikke en horisontaldelt to-mans boligl.
Innenfor 15% tomteutnyttelse, og plassert ihht tidligere avtaler med to naboer. Dette er itråd med
kommunens beslutning da tomten ble godkjent utskilt fra hovedbølet.
Jeg har forstått det slik at Thyrihus har ansvaret for å videresende alt av innspill på nabovarsel mm fra
oss naboer, til kommunen? Jeg forventer at dette skjer!
Mvh
Solveig Bull

1



Otto Vaule Olsen

Fra:

Sendt:
TiI:
Kopi:
Emne:

Vedlegg:

Per Jensen <per-jen@online.no>
lørdag 21. oktober 2017 11.46

o2@tyrihus.no

solveigm bull; sten gjerdalen; marthin.klekken@budstikka.no

Byggesak Øvre Klekken vei 34b, 3514 Hønefoss

Byggesak Øvre Klekken vei 34b, 3514 Hønefoss.eml (4,47 kB)

Tyrihus AS v/ Otto Vaule Olsen

Ref tilsendt nabovarselom bygging. datert O4. L0.2O17, poststempletOT. LO.2OLT.

Takk for tilsendt nabovarsel.

Fremsendte tegningsforslag på bolig og garasje mener vi er en god og akseptabel løsning på

bygningskropp. Vi registrerer at foreliggende forslag nå er mere itråd med kommunens beslutning om
utskillelse av tomt, og godkjennelse av å bygge Enebolig med utleieleilighet. (Ref første planutkast fra
Berntsen)

I våre merknader på tidligere fremsendte bygningsforslag, var et av våre viktige argumenter at en 2

mannsbolig med 3 utleieenheter ville avvike for mye sett i forhold til eksisterende boligmiljø, trafikk og
støykilder.
Vi er derfor meget fornøyd med at dette er hensyntatt og at det nu er en bolig med 2 boligenheter, samt
tilknyttet garasje. Vi håper dette blir den endelige og varige løsning, og at byggesaken kommer videre.

Vårt andre merknadspunkt var boligens plassering i forhold til nabogrenser. vi er også her meget fornøyd
med at dette er godt ivaretatt ifremsendt forslag.

Vårt 3 mernadspunkt var plassering av boligen på tomten. Her er vi skuffet over at boligen nu er plassert

så langt mot vest som det er mulig å komme. Her hadde vijo tidligere en enighet om at dette er den bolig-
plassering som gir mest innsyn og "overvåking" av eiendommen til Bull samt tilbake mot egen bolig.
Samtidig berøver plasseringen viktig utsikt for Gjerdalen og Jensen, her blir vår tidligere enighet om
plassering helt sett bort ifra.
Vi finner derfor å måtte opprettholde vår protest på dette punkt.
Vi mener at det ville være en fordel for alle parter å forflçte boligen noen meter mot Øst, det ville gi en
større hageflate for den nye boligen, mere tilbaketrukket fra nr L37 /35 med hensyn til stØy og innsyn,
samt at Gjerdalen og Jensen får bevart det meste av sine beste utsynsbilder.
Vi håper dette kan revurderes.

Med vennlig hilsen

Per D Jensen (sign)

Ellen Gjerdalen (sign)

1

Solveig Bull (sign)



25.8.2017 Utskrift

SITUASJONSPLAN
FOR RINGERIKE KOMMUNE

Dato 25/8-2017 Målestokk 1:500

Eier
Gnr/bnr/fnr
Adresse
Areal, beregnet
Formål
Utnyttelse
Regplan nr.
Plannavn
Godkjent
Kommuneplanformål

r02l25r-0

860.9

i : i,,.:j

:,1 -r i

/r

Ttoo

I -'¡

\

ìl

Dokid:
1 7091 51 3
(1713068-13)
Situasjonsplan

t F"=i¡i

'-lti:.'r. "t'JI
,'! --::-. I .

Andre bygg ------ Usikker eiendomsgrense

rrafikkarear 
n:ï:.,:T:r,,,,
Spillvannsledning

Felles avløpsledning

Situasjonsplanen kan ikke være eldre enn 1 år.

Tiltakshaver si natur
Dato z Sign*%.ft eL
Revideringsdato Sign

Revideringsdato Sign
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Boligspesifikasjon i Matrikkelen
Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 2005-06-1 7 nr.101. kap 2 og kap 5

Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr.

Ringerike 1 02 251
Adresse

Øvre Klekkenvei 34b, 351 4 HØNEFOSS

Boligspesifikasjon

Tilhørende eiendom

Sek-
sjonsnr

H1

H1

1

2

78,80

76,90

4

4

kjøkken 1

kjøkken 1

1 1 02

1 02

251

2511

Fest+
nr

Bnr. Gnr Bok-
stav

Tilhørende adresse

nr.Navno
E'o
I

WCbad(iøkken-
kode

rom Bruks-
ãreal

Bolignummer

Løpenr Etasje-
kode

I
I

_q1 ì u
Ërò9
=G)(O1 ..torl+eo)('l
ãoa+r-À
=Jg (^)

DireKoratet for byggkvalitet Byg g S økl D : 1 20 1 57 599 Utskriftstidsd ato: 25.1 0.20 17 Side 1 av 1



Dokid:
1 7091 51 5
(1 7t3068-1 3)
Tegninger

-
-

,2)1 - -
-< FASADE MOT SØR

FASADE MOT ØST

0

-l

i-nl

id
tal
nl

li

TYRI H U S AS

ihl lovom

*
Kommrne:

Gnr: I 02 Bnr: 25] Mål: I : I 00

RI NG FPI KF

VVanttai ?.Á, áRvnnenlass' Øvrc K

PB I I óó, 3503 HØNEFOSS
9l 19955ó / o2@lyr¡hus.no

7.330
2.4

2.1

2.42.1

.000
FASADE MOT N ORD

K GRM

5.675

/_

c

b

a

28.09,2017 02
22.06.2017 02

FASADE MOT VEST

alt

sokkel justertm

07



11x18 F 11 x1 2L 11 x1 2L

l!
@
x

LL
@
x 102'.1 5x6 L

BRA

78.8 m'z

BYA

129.1m2

11 x1 2L 11 x1 2L

co
sl
r

Garasjê

34-1 m2

Nxo

Bod

30nf

9p1 ''

o\

, CE

Kjøkken/stue

30.6 mz

N D T

Hall

9.0 m"

ñx
ñî4.9

N
z
O
-nn
T̂N

-l
ru

-C
C.r,

C/1

Ð

x
o
3
3
c
1o

¡
l
l
oJ
ù
!2

S

D
z\
Dñ
N
D
f

a.
¿)
N
3'-

st
õ--
3õ
G--\a
^Õi3a
O:r
=o=.7fñ
CT
39oø

cf)s

m2

Bod

Soverom 2

7.0m2

r Bad/vaskr1 , ô.0 m¿r'

Sòverom 3
^,^ ^uJ m'

fr

12.2m2

%
o

9)¿1

trtrtr 9p1

Kjøkkenistue

31 'l m'
1 -cd'si'.5.2

m"

11 x1 2Loc)
11 x1 2L

BRA

76.9 m'

10Ð1 11 x1 2L

N) N)
tu 90oo
PSo
N) N)oo
\!

OOt\) N)

\
o
N)

øs
O=-xq
c
@
(D

=

J
s
x

Eo

LL
@
xo

IL
@

xo

11x14 L11x14 L



Fra: Solveig Bull [solveigmbull@gmail.com] 

Til: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; Per Jensen [per-

jen@online.no]; o2@tyrihus.no [o2@tyrihus.no] 

Kopi:  
Sendt: 21.10.2017 23:56:42 

Emne: Øvre Klekkenvei 34b 

Vedlegg:  

Viser til mail fra Per Jensen, på vegne av oss tre naboer. Jeg ønsker å presisere enda 
tydeligere at vi alle ønsker å støtte bygging av en enebolig med bi-leilighet (altså ikke en 
horisontaldelt to-mans bolig). Innenfor 15% tomteutnyttelse, og plassert ihht tidligere 
avtaler med to naboer. Dette er i tråd med kommunens beslutning da tomten ble godkjent 
utskilt fra hovedbølet. 
Jeg har forstått det slik at Thyrihus har ansvaret for å videresende alt av innspill på 
nabovarsel mm fra oss naboer, til kommunen? Jeg forventer at dette skjer!  
Mvh 
Solveig Bull  



Fra: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no] 

Til: 'Marthin Klekken' [Marthin.Klekken@budstikka.no]; 'Gro Natalie Klækken' 

[grnkrist@online.no] 

Kopi: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 06.10.2017 13:49:53 

Emne: Nytt forsøk 

Vedlegg: 20171006131150247.pdf 

Hei 

Følgende nabovarsling blir sendt pr rekpost i dag... 

 

God helg! 

 

 
      Mvh 

     ?2 

Otto Vaule Olsen 

  9119 9556 

Daglig leder 

TYRI HUS AS 

 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: scanner@tyrihus.no [mailto:scanner@tyrihus.no] 

Sendt: fredag 6. oktober 2017 13.12 

Til: Otto <o2@tyrihus.no> 

Emne: 
 

This E-mail was sent from "RNPFDB821" (Aficio MP C5000). 

 

Scan Date: 06.10.2017 13:11:50 (+0200) 

Queries to: scanner@tyrihus.no 









Fra: Per Jensen [per-jen@online.no] 

Til: o2@tyrihus.no [o2@tyrihus.no] 

Kopi: solveigm bull [solveigmbull@gmail.com]; sten gjerdalen [sten.gjerdalen@online.no]; 

Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 31.08.2017 11:08:04 

Emne: BYGGESAK ØVRE KLEKKEN VEI 34B 

Vedlegg: IM6BF3~1.PDF 

TYRI HUS 
  
OVERSENDER VEDLEGG 1 TIL MAIL AV I DAG 
  
PER D JENSEN 
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Fra: Per Jensen [per-jen@online.no] 

Til: o2@tyrihus.no [o2@tyrihus.no] 

Kopi: solveigm bull [solveigmbull@gmail.com]; sten gjerdalen [sten.gjerdalen@online.no]; 

Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 31.08.2017 11:02:59 

Emne: Fw: Byggesak Øvre Klekken vei 34b 

Vedlegg:  

  
TYRI HUS AS 
  
Takk for mail av 25/8-17. 
  
Gjerdalen, Bull og jeg har nå hatt en runde på ditt siste utspill, og din skisse for løsning med 
kjellerparkering. 
  
Vi er vel enig med din egen uttalelse om at den skissen du har sendt oss ikke er ønskelig for 
noen av partene. 
  
Vi har så vurdert saken ut i fra vårt synspunkt, og har kommet frem til et prinsippforslag som 
,dersom det blir gjennomført, ikke vil medføre noen merknader fra oss 3 naboer. 
  
Oppsummert: 
  
* Bygget plasseres med pålagt avstand på 4 meter fra naboeiendommene. Unntaket er 
Jensen som har gjort avtale med Klekken om at 4 meteren skal kunne måles fra tidligere 
målebrev. 
  Det trekkes en rett linje fra ytterpunktene i Nord og Syd på Jensen sin tomt. denne danner 
basis for 4 meteren mot Jensen. (se vedlegg 1) 
  
*Utsikt for Gjerdalen og Jensen: 
Plasseres bygget så langt mot Nord på tomten at den ikke berøver Gjerdalens og Jensens 
utsikt (som tidligere enighet om)er Jensen villig til å akseptere  en byggegrense på inntil 2 m 
fra Jensens tomt i    Nordre hjørne, avtrappet fra grensepæl ved garasjehjørne til merkepæl i 
Nord.(se vedlegg 1) 
  
*Boligstørrelse: 
Vi ønsker at kommunens regel om 15 % “fotavtrykk” i forhold til tomt opprettholdes. 
Vi ønsker ikke en bolig som i størrelse har 3 adskilte boligenheter, men en enebolig med 
utleieleilighet. 
  
Vedlegger en tidligere tegning fra tomteoppmålingen som grunnlag for vedlegg1. Vedlegget 
sendes med bakgrunn i at du har en merknad i mail om at du ikke kjendte til innholdet i 
avtalen mellom Klekken og Jensen om avvik fra 4-meters grensen mot Jensens tomt. 
  
MVH 
  
for Solveig Bull    (sign) 



     Ellen Gjerdalen (sign) 
     Per D Jensen    (sign) 
  
  
  
  
  



Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no] 

Kopi: solveigmbull@gmail.com [solveigmbull@gmail.com]; per-jen@online.no [per-

jen@online.no] 

Sendt: 21.08.2017 17:50:00 

Emne: VS: Fwd: Byggesak Øvre Klekkenvei 34b 102/251 102/6 17/3068 

Vedlegg: TYRI HUS AS,utbygging 34b.docx; byggegrense for ny tomt hos marthin.docx 

Hei! 
 
Jeg viser til søknad om tillatelse til bygging på eiendom 102/252, en søknad som vi har 
registrert i vår arkivsak nr. 17/3068.  Kristine Grønlund har vært registrert som 
saksbehandler for saken helt til hun sluttet i jobben hos oss sist fredag, 18.8.17.  Før hun 
slutten hadde vi en gjennomgang av diverse saker som ikke var fullført, og når det gjaldt 
denne saken viste hun til din e-post 18.8.17 med oppsummering av saken.  Jeg tok en liten 
kikk på enkelte av dokumentene i saken, og ringte til Solveig Bull for å sjekke ut at hun 
fortsatt hadde merknader i saken.   
 
Jeg har nå mottatt en e-post 19.8.17 fra Per Jensen, og det er vedlagt 2 dokumenter.  Jeg har 
på nytt ikke tatt meg tid til å studere dokumentene, men sender dem over til deg som 
ansvarlig søker i saken siden dette har med nabomerknader å gjøre.  Mitt inntrykk er at det 
opprinnelig i saken ble gitt et inntrykk fra ansvarlig søker av at retningslinjene for 
dispensasjonsbehandling i slike LNF-områder i følge kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 sa 
maksimum 25 % BYA, mens de angir 15 %. Jeg har inntrykk av at og Jensen nå har redegjort 
for at han går i mot overskridelse av 15 %, og at vi derfor har protest både fra Bull og Jensen.  
 
Anser du, Otto, at naboene er varslet tilstrekkelig om avviket fra retningslinjene? Er det 
aktuelt å revurdere søknaden, ved å få ned antall m² BYA ved f. eks. å bygge parkering og 
boder i boligbygningen, slik at antall % BYA reduseres?   
 
Jeg  akter å viderefordele saken til en saksbehandler, men anmoder om en 
kommentar!  Rekker ikke så sette meg nærmer inn i saken i denne omgang! 
 
 
Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 

 
Fra: Per Jensen <per-jen@online.no> 
Sendt: 19. august 2017 21:43 
Til: Arne Lange Hellum 
Kopi: solveigmbull@gmail.com 
Emne: Re: Fwd: Byggesak Øvre Klekkenvei 34b 102/251 102/6  
  
  
  



Ringerike Kommune, Byggesakskontoret 
Viser til mail til Solveig Bull  fra Arne lange Hellum angående ovennevnte byggesak. Fra 
Solveig Bull har vi i dag fått opplyst at det ikke var registrert noen merknader fra oss som er 
nærmeste naboer til det omsøkte prosjekt. 
  

Merknader har vi hatt hele tiden, og en rekke møter er avholdt med utbygger. 
Se vedlagte brev fra oss skrevet og postet den 19. april 2017. Vi har ikke mottatt noe svar på 
om vårt brev er mottatt og vil bli tatt hensyn til. (Se vedlegg 1.) 
Noen av våre krav er etterkommet, bl.a at boligen er trukket tilbake på tomten og at terasse 
mot Gnr 102  bnr 170 er endret. Utbygger  fikk tilbake mulighet til avvik på 4 meters grense i 
nordre del av bygget, da det ikke var plass til 4 meters avstand til nabotomtene for den 
prosjekterte bolig.(se vedlegg 2) 
Men vår reaksjon på prosjektet er at vi har akseptert tomten bebygget med enebolig 
m/hybelleilighet som først presentert ved utskillelse av tomten i 2016. 
  

Det nye prosjektet med betydelig utvidet byggevolum til utleiebolig av 3 leiligheter ble 
presentert oss som å ligge innenfor kommunens regel som ble opplyst til 25 % av tomt. Vi 
har i samtaler med utbygger flere ganger sagt at vi aksepterer kommunens beslutning innen 
standard saksbehandling, men at vi er uenig i at det bygges en så volumiøst utleiebolig som 
avviker så mye fra våre eneboliger, dette både m.h.t miljø, trafikk og boligstørrelse i forhold 
til tomtestørrelse. 
  

Vi håper kommunen fatter en beslutning om en bolig som naturlig faller inn i eksisterende 
boligmiljø. 
  

Med vennlig hilsen 

Per D Jensen Gnr 102 bnr 218 , Lisbet Riise Jensen Gnr 102 bnr 218 og Ellen Gjerdalen Gnr 
102 bnr 170. 
  

  
  
  



 

 

TYRI HUS AS     Hønefoss 19.april 2017 

PB 1166 

3503 HØNEFOSS 

 

 

Viser til tilsendt nabovarsel om søknad til Ringerike Kommune om oppføring av bolighus på Gnr 102 

bnr 251 ,Øvre Klekken vei 34b,3514 Hønefoss, eier Marthin Klekken. 

 

Vi er blitt forevist nabovarsel og søknad om utbygging på tomten, og underskrevet disse. 

Da tomten ble utskilt til eget bruksnummer ble vi informert om at planen var å selge tomten og 

bygge en enebolig. Dette var også i.h.t. kommunens vedtak sak 15/9821-10. Enebolig med bileilighet. 

Vi hadde ingen innsigelser på dette. 

Så er vi forevist et nytt prosjekt hvor det planlegges en utbygging med 3 boligenheter, og hvor planen 

er at dette blir utleieleiligheter. 

Vi ble informert av eier om prosjektet. 

Vi har hele tiden hevdet at en utbygging av tomten må være i tråd med det regelverket som gjelder i 

Ringerike Kommune. 

På vår forespørsel til eier om det ikke var fastlagt noen % grense for hvor stort hus som kan bygges 

på en tomt, var svaret at det ikke ble praktisert  en slik regel i vår kommune, men 25 % var vanlig. 

Nå er vi blitt informert om at Ringerike Kommune har en regel som sier at en tomt kan utbygges med 

inntil 15 % av tomtens størrelse, og at pålagte biloppstillingsplasser ligger innenfor denne grensen. 

Dette ville gi en utbygging som er i tråd hva vi tidligere er forespeilet på tomten. 

Vårt samtykke til tiltaket ville derfor vært  betinget av at utbygging  skulle være i.h.t. kommunens 

regelverk, og at det ikke skulle dispenseres fra disse. Dispensasjon i denne saken oppfatter vi er fra 

LNF regelverket. 

Da vi føler oss feilinformert i denne saken, vil vi presisere hva som er forutsetningen for vår 

underskrift om aksept for utbygging. 

Med vennlig hilsen 

Per D Jensen (sign)   Lisbet Riise Jensen(sign)    Ellen Gjerdalen(sign) 

Gnr 102 bnr 218    Gnr 102 bnr 170 

 



 

 

    AVTALE 

 

Mellom eierne av Gnr/Bnr. 102/6, Marthin Klekken og av Gnr/bnr. 102/218, Per 

D Jensen og Lisbet Riise Jensen, er det inngått avtale at eierne av Gnr/Bnr 

102/218, aksepterer at bygge avstand ( 4 meter) for event. ny bolig på utskilt 

tomt Gnr/Bnr 102/251 kan regnes fra grense på målebrev  for Gnr/Bnr 

102/218,journalnr 211/1981.(Vedlegg 1) 

Det foreligger nå et nytt målebrev datert 25.april 2016, hvor grensen er justert 

rundt garasjebygg.(Vedlegg 2) 

Hønefoss 16.mai 2016 

 

Per D Jensen, Gnr/Bnr 102/218    Marthin Klekken, Gnr/Bnr 

102/6 

 

Lisbet Riise Jensen, Gnr/Bnr 102/218 

 

 



Fra: Per Jensen [per-jen@online.no] 

Til: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Kopi: solveigmbull@gmail.com [solveigmbull@gmail.com] 

Sendt: 19.08.2017 21:43:04 

Emne: Re: Fwd: Byggesak Øvre Klekkenvei 34b 102/251 102/6 

Vedlegg: TYRI HUS AS,utbygging 34b.docx; byggegrense for ny tomt hos marthin.docx 

  
  

Ringerike Kommune, Byggesakskontoret 
Viser til mail til Solveig Bull  fra Arne lange Hellum angående ovennevnte byggesak. Fra 
Solveig Bull har vi i dag fått opplyst at det ikke var registrert noen merknader fra oss som er 
nærmeste naboer til det omsøkte prosjekt. 
  

Merknader har vi hatt hele tiden, og en rekke møter er avholdt med utbygger. 
Se vedlagte brev fra oss skrevet og postet den 19. april 2017. Vi har ikke mottatt noe svar på 
om vårt brev er mottatt og vil bli tatt hensyn til. (Se vedlegg 1.) 
Noen av våre krav er etterkommet, bl.a at boligen er trukket tilbake på tomten og at terasse 
mot Gnr 102  bnr 170 er endret. Utbygger  fikk tilbake mulighet til avvik på 4 meters grense i 
nordre del av bygget, da det ikke var plass til 4 meters avstand til nabotomtene for den 
prosjekterte bolig.(se vedlegg 2) 
Men vår reaksjon på prosjektet er at vi har akseptert tomten bebygget med enebolig 
m/hybelleilighet som først presentert ved utskillelse av tomten i 2016. 
  

Det nye prosjektet med betydelig utvidet byggevolum til utleiebolig av 3 leiligheter ble 
presentert oss som å ligge innenfor kommunens regel som ble opplyst til 25 % av tomt. Vi 
har i samtaler med utbygger flere ganger sagt at vi aksepterer kommunens beslutning innen 
standard saksbehandling, men at vi er uenig i at det bygges en så volumiøst utleiebolig som 
avviker så mye fra våre eneboliger, dette både m.h.t miljø, trafikk og boligstørrelse i forhold 
til tomtestørrelse. 
  

Vi håper kommunen fatter en beslutning om en bolig som naturlig faller inn i eksisterende 
boligmiljø. 
  

Med vennlig hilsen 

Per D Jensen Gnr 102 bnr 218 , Lisbet Riise Jensen Gnr 102 bnr 218 og Ellen Gjerdalen Gnr 
102 bnr 170. 
  
  
  
  



 

 

TYRI HUS AS     Hønefoss 19.april 2017 

PB 1166 

3503 HØNEFOSS 

 

 

Viser til tilsendt nabovarsel om søknad til Ringerike Kommune om oppføring av bolighus på Gnr 102 

bnr 251 ,Øvre Klekken vei 34b,3514 Hønefoss, eier Marthin Klekken. 

 

Vi er blitt forevist nabovarsel og søknad om utbygging på tomten, og underskrevet disse. 

Da tomten ble utskilt til eget bruksnummer ble vi informert om at planen var å selge tomten og 

bygge en enebolig. Dette var også i.h.t. kommunens vedtak sak 15/9821-10. Enebolig med bileilighet. 

Vi hadde ingen innsigelser på dette. 

Så er vi forevist et nytt prosjekt hvor det planlegges en utbygging med 3 boligenheter, og hvor planen 

er at dette blir utleieleiligheter. 

Vi ble informert av eier om prosjektet. 

Vi har hele tiden hevdet at en utbygging av tomten må være i tråd med det regelverket som gjelder i 

Ringerike Kommune. 

På vår forespørsel til eier om det ikke var fastlagt noen % grense for hvor stort hus som kan bygges 

på en tomt, var svaret at det ikke ble praktisert  en slik regel i vår kommune, men 25 % var vanlig. 

Nå er vi blitt informert om at Ringerike Kommune har en regel som sier at en tomt kan utbygges med 

inntil 15 % av tomtens størrelse, og at pålagte biloppstillingsplasser ligger innenfor denne grensen. 

Dette ville gi en utbygging som er i tråd hva vi tidligere er forespeilet på tomten. 

Vårt samtykke til tiltaket ville derfor vært  betinget av at utbygging  skulle være i.h.t. kommunens 

regelverk, og at det ikke skulle dispenseres fra disse. Dispensasjon i denne saken oppfatter vi er fra 

LNF regelverket. 

Da vi føler oss feilinformert i denne saken, vil vi presisere hva som er forutsetningen for vår 

underskrift om aksept for utbygging. 

Med vennlig hilsen 

Per D Jensen (sign)   Lisbet Riise Jensen(sign)    Ellen Gjerdalen(sign) 

Gnr 102 bnr 218    Gnr 102 bnr 170 

 



 

 

    AVTALE 

 

Mellom eierne av Gnr/Bnr. 102/6, Marthin Klekken og av Gnr/bnr. 102/218, Per 

D Jensen og Lisbet Riise Jensen, er det inngått avtale at eierne av Gnr/Bnr 

102/218, aksepterer at bygge avstand ( 4 meter) for event. ny bolig på utskilt 

tomt Gnr/Bnr 102/251 kan regnes fra grense på målebrev  for Gnr/Bnr 

102/218,journalnr 211/1981.(Vedlegg 1) 

Det foreligger nå et nytt målebrev datert 25.april 2016, hvor grensen er justert 

rundt garasjebygg.(Vedlegg 2) 

Hønefoss 16.mai 2016 

 

Per D Jensen, Gnr/Bnr 102/218    Marthin Klekken, Gnr/Bnr 

102/6 

 

Lisbet Riise Jensen, Gnr/Bnr 102/218 

 

 



Fra: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no] 

Til: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 18.08.2017 12:24:51 

Emne: SV: vedr sak 17/3068 - gbnr 102/251 

Vedlegg: plantegning.pdf 

Hei, - og beklager at det i denne saken har blitt/blir litt mye att og fram… 
 
Som skrevet i epost den 16. dm, vegen blir ikke utbedret/lagt om så den uklarheten faller bort. 
 
Det har vært litt usikkerhet om hvordan «gjennomgangen» mellom hybelleilighet og hovedleilighet skulle etableres. Derfor var det tegnet litt alternativt 
med stiplet strek på dør og vegg, - for å vise mulighetene. Vedlegger den plantegninga som ble den endelige. 
 
Siden TEK 17 tillater sportsbodene her å være 2x5m2 + 1x2,5 m2 og tiltaket er presset på m2/BYA, reduseres disse følgelig til 12,5 m2. Det samme gjelder 
dermed P-areal/framtidig garasje som reduseres til 3x16 m2 -> 48 m2. Ellers er det å merke seg at boligen også ble endret i innspurten med naboene slik at 
dennes BYA ble redusert til 150,9 m2. Følgelig blir sum BYA 211,6 m2 og utnyttingsgraden 24,6 %. 
 
Merknaden fra den ene naboen går på dispensasjonssøknaden vedr BYA og noe uriktig på 3 utleieenheter. Vi mener herover å ha vist at det er snakk om 2 
enheter, da hovedplanet ikke er oppdelt. Når det gjelder søknad om disp viser vi til vårt brev av 15.dm. 
 
 
 
 
      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 



Fra: Kristine Grønlund [mailto:Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no]  
Sendt: torsdag 17. august 2017 10.08 
Til: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Emne: SV: vedr sak 17/3068 - gbnr 102/251 
 
Hei, 
 
Er litt usikker på hva som kom først av oppfølgerbrevet deres og denne mailen, så kommenterer det dere skriver om vei i brev datert 15.08.2017 her.  
«Intern veg» i SAK10 § 4.1 bokstav e nr. 10 referer til veg for eiendommens bruk. I veiledningen står det blant annet «med intern veg menes adkomstveg 
eller veg mellom forskjellige byggverk på eiendommen» (min understreking). Veien som dere nevnte i søknaden betjener imidlertid flere andre eiendommer 
innenfor gnr/bnr 102/6. Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å legge om denne veien krever det søknad og tillatelse. Legger til grunn at 
mailkorrespondansen under betyr at dette ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt. 
 
Videre skriver du i følgebrevet at «Plantegningene viser at det er en felles bod i hovedplanet, med gjennomgang til begge enheter gjennom denne». 
Tegningene vi har mottatt viser ingen slik gjennomgang. Legger ved tegningene vi har mottatt, slik at du kan se hva vi har mottatt og sende oss riktig versjon 
av tegningene. 
 
Du skriver også at dere har glemt å ta med sportsbodene i beregningen av utnyttingsgrad. Disse utgjør 15 m2. Slik jeg forstår det blir dermed areal ny 
bebyggelse, 166,4 m2 og parkeringsareal 54 m2. Sum BYA= 220,4 m2 og utnyttingsgrad 25,6 %. Ber om en bekreftelse på om dette stemmer?  
 
I søknadsskjema opererer du med parkeringsareal, men i oppfølgingsbrevet datert 15.08.17 skriver du «garasjer/p-plasser». Slik jeg forstår det er det ikke 
søkt om garasje på nåværende tidspunkt. Ber om bekreftelse på dette. 
 
Siden det er en nabomerknad til tiltaket, blir saken sendt til politisk behandling. Jeg slutter i kommunen i morgen, og det er en ny saksbehandler som vil ta 
seg av forberedelsen av dette når vi har mottatt dokumentasjon som etterspurt i denne mailen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristine Grønlund 
Byggesaksbehandler 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 
 



 
 

Fra: postmottak  
Sendt: 16. august 2017 12:37 
Til: Kristine Grønlund 
Emne: VS: vedr sak 17/3068 - gbnr 102/251 

 
 
 

Fra: Otto Vaule Olsen [mailto:o2@tyrihus.no]  

Sendt: 16. august 2017 11:07 
Til: postmottak 
Kopi: 'Marthin Klekken' 
Emne: vedr sak 17/3068 - gbnr 102/251 

 
Jeg oversender med dette slik info til kommunen. 
 
 
      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 

Fra: Marthin Klekken [mailto:Marthin.Klekken@budstikka.no]  
Sendt: onsdag 16. august 2017 10.44 
Til: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Emne: SV: svar til kommunen 
 
Hei, 
Vedr brev til kommunen.  Jeg kommer ikke til å legge ny vei så dette trenger ikke kommunen behandle. 
Marthin 



  

Fra: Otto Vaule Olsen [mailto:o2@tyrihus.no]  
Sendt: 15. august 2017 14:41 
Til: Marthin Klekken <Marthin.Klekken@budstikka.no> 
Emne: svar til kommunen 
  
Hei 
Kommunens brev i ferien får sitt oppfølgende svar… 
  
  
  
      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 

Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  





Fra: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Til: 'Otto Vaule Olsen' [o2@tyrihus.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.08.2017 10:07:44 

Emne: SV: vedr sak 17/3068 - gbnr 102/251 

Vedlegg: Øvre klekkenvei 34 b.pdf 

Hei, 
 
Er litt usikker på hva som kom først av oppfølgerbrevet deres og denne mailen, så kommenterer det dere skriver om vei i brev datert 15.08.2017 her.  
«Intern veg» i SAK10 § 4.1 bokstav e nr. 10 referer til veg for eiendommens bruk. I veiledningen står det blant annet «med intern veg menes adkomstveg 
eller veg mellom forskjellige byggverk på eiendommen» (min understreking). Veien som dere nevnte i søknaden betjener imidlertid flere andre eiendommer 
innenfor gnr/bnr 102/6. Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å legge om denne veien krever det søknad og tillatelse. Legger til grunn at 
mailkorrespondansen under betyr at dette ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt. 
 
Videre skriver du i følgebrevet at «Plantegningene viser at det er en felles bod i hovedplanet, med gjennomgang til begge enheter gjennom denne». 
Tegningene vi har mottatt viser ingen slik gjennomgang. Legger ved tegningene vi har mottatt, slik at du kan se hva vi har mottatt og sende oss riktig versjon 
av tegningene. 
 
Du skriver også at dere har glemt å ta med sportsbodene i beregningen av utnyttingsgrad. Disse utgjør 15 m2. Slik jeg forstår det blir dermed areal ny 
bebyggelse, 166,4 m2 og parkeringsareal 54 m2. Sum BYA= 220,4 m2 og utnyttingsgrad 25,6 %. Ber om en bekreftelse på om dette stemmer?  
 
I søknadsskjema opererer du med parkeringsareal, men i oppfølgingsbrevet datert 15.08.17 skriver du «garasjer/p-plasser». Slik jeg forstår det er det ikke 
søkt om garasje på nåværende tidspunkt. Ber om bekreftelse på dette. 
 
Siden det er en nabomerknad til tiltaket, blir saken sendt til politisk behandling. Jeg slutter i kommunen i morgen, og det er en ny saksbehandler som vil ta 
seg av forberedelsen av dette når vi har mottatt dokumentasjon som etterspurt i denne mailen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kristine Grønlund 
Byggesaksbehandler 



www.ringerike.kommune.no/byggesak 
 
 
 

Fra: postmottak  

Sendt: 16. august 2017 12:37 
Til: Kristine Grønlund 
Emne: VS: vedr sak 17/3068 - gbnr 102/251 

 
 
 

Fra: Otto Vaule Olsen [mailto:o2@tyrihus.no]  
Sendt: 16. august 2017 11:07 
Til: postmottak 
Kopi: 'Marthin Klekken' 

Emne: vedr sak 17/3068 - gbnr 102/251 

 
Jeg oversender med dette slik info til kommunen. 
 
 
      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 

Fra: Marthin Klekken [mailto:Marthin.Klekken@budstikka.no]  
Sendt: onsdag 16. august 2017 10.44 
Til: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Emne: SV: svar til kommunen 
 
Hei, 



Vedr brev til kommunen.  Jeg kommer ikke til å legge ny vei så dette trenger ikke kommunen behandle. 
Marthin 
  

Fra: Otto Vaule Olsen [mailto:o2@tyrihus.no]  
Sendt: 15. august 2017 14:41 
Til: Marthin Klekken <Marthin.Klekken@budstikka.no> 
Emne: svar til kommunen 
  
Hei 
Kommunens brev i ferien får sitt oppfølgende svar… 
  
  
  
      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 

Daglig leder 
TYRI HUS AS 
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Kommune:

Gnr: 1 02 Bnr: 251 Mål: I : 1 00

Rvnnentess: Øvre Klekkenvei 34 t-)

PB ì ì óó, 3503 HØNEFOSS

9l 19955ó / o2@lyr¡hus.no

il il a 07.04.2017 02 D,\TA D[sIGN SYSTE\I"





Fra: Hans Otto Larsson [Hans.Otto.Larsson@ringerike.kommune.no] 

Til: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 02.08.2017 09:44:56 

Emne: VS: SV: Byggesak Øvre Klekkenvei 34b 

Vedlegg:  

 
 

Fra: Marthin Klekken [mailto:Marthin.Klekken@budstikka.no]  

Sendt: 19. juli 2017 10:50 
Til: Otto Vaule Olsen 
Kopi: solveigmbull@gmail.com; Hans Otto Larsson 
Emne: Re: SV: Byggesak Øvre Klekkenvei 34b 

 
Hei 
Dette er misforstått.  Solveig bull har ikke trukket sin protest.  Vi legger dødt utsagnet om landbruksjord og "troner på " haugen. 
Ferie og telefoner avslått nå.  Er det noe så kontakt Otto . 
God sommer. 
Marthin Klekken  
 
Sendt fra min iPhone 
 
Den 19. jul. 2017 kl. 10.22 skrev Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no>: 

Hei 
Vi vil med dette bekrefte at forhold nevnt i vår epost/brev den 9. mai vedr tiltaket på gbnr 137/35 ikke er direkte relevante for den aktuelle 
byggesaken i Øvre Klekkenvei 34b/gbnr 102/251. 
Vi beklager følgelig at slike forhold ble nevnt. 
På denne bakgrunn og med dette perspektiv hadde tiltakshaver og nabo Solveig Bull i går en god samtale og kom til enighet om at tiltaket i 
Øvre Klekkenvei 34b/gbnr 102/251 ikke lenger var berettiget noen protest. 
  
Vi avslutter derfor med å ønske alle en god sommer. 



  
  
      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 

Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  

Fra: Otto Vaule Olsen [mailto:o2@tyrihus.no]  
Sendt: mandag 17. juli 2017 18.49 
Til: 'solveigmbull@gmail.com' <solveigmbull@gmail.com>; 'Hans Otto Larsson' <Hans.Otto.Larsson@ringerike.kommune.no> 
Kopi: 'Marthin Klekken' <Marthin.Klekken@budstikka.no> 
Emne: SV: Byggesak Øvre Klekkenvei 34b 
  
Hei 
I dag er byggesøknaden klar for innsending, - uendret i forhold til nabovarsling.  
Følgelig vil vi også svare på og redegjøre for tiltaket og søknaden mtp denne ene naboprotesten som foreligger. 
Kopi av disse eposter vil også vedlegges selve søknaden. 
  
      Mvh 

     2 

Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  

Fra: Otto Vaule Olsen [mailto:o2@tyrihus.no]  
Sendt: tirsdag 9. mai 2017 10.48 
Til: 'Marthin Klekken' <Marthin.Klekken@budstikka.no> 
Emne: SV: Byggesak Øvre Klekkenvei 34b 



  
Hei Marthin 

 Er dette et svar jeg kan/skal sende din nabo og kommunen, - sammen med en søknad? 
Ref hennes protest vedlagt herunder, - som jeg ser ikke er sendt til deg…. 
  
  
Hei 
Vi vil som ansvarlig søker for dette tiltaket kommentere/svare på denne henvendelsen selv om den er innsendt etter den fristen som loven 
angir, spesielt siden søknaden av helt andre årsaker likevel skulle sendes først i dag. 
Det som angis som en protest synes å bygge på misforståelse av tiltaket eller feiltolkning av regelverket. 

 Slik jeg forstår dette er det blitt tillatt en fradeling… Ja, fradelingen av denne tomta ble godkjent av kommunen for flere år siden. 

 og en dispensasjon for en bolig med en utleiedel på 65m2. I forbindelse med en slik fradeling, gis det en prinsipiell 

byggegodkjenning, men ingen slik spesifikk godkjenning som her beskrives. Kommuneplanen sier likevel nettopp at en slik bolig kan 
bygges, - dog da uten dispensasjon.  

 Utnyttingsgraden er på totalt, med biloppstillingsplasser, på BYA 15% av tomtestørrelsen. I LNF-områder av kommuneplanen 

er dette korrekt. I tidligere regulerte områder/boligområder er utnyttingsgraden imidlertid satt til 25% BYA i den samme planen. I 
dette aktuelle tilfelle ligger tomta midt mellom flere regulære eneboliger hvor nærmeste nabo i sør i sin tid har fått dispensasjon fra 
nevnte utnyttingsgrad. Klager må selv ha fått dispensasjon fra kommuneplanen da dette huset er oppført med en 
garasje/anneks/bileilighet som er større enn planen tillater uten dispensasjon. Vi finner det følgelig nesten upassende å klage på at 
andre skal få omtrent de samme fordeler/dispensasjoner. 

 BYA på litt i underkant av 25%, og består av tre uteie-enheter. Det riktig at omsøkt BYA er på i underkant av 25%, - slik som for 

boligområder for øvrig i kommuneplanen. Det er imidlertid IKKE riktig at det søkes om 3 utleie-enheter. Det går klart fram av 
nabovarselet som klager har signert å ha mottatt at det søkes om, sitat: «Tiltaket er en horisontalt delt tomannsbolig hvor boligen i 
hovedetasjen har en hybelleilighet.» Det kan bemerkes at hybelleiligheten av årsaker er prosjektert  med mulighet for direkte 
adkomst/gjennomgang til hovedboligen. 

 Jeg ønsker ikke tre utleieenheter, og je ønsker ikke å støtte et bebygget areal på 25%. Til de tre utleieenhetene, se over. Klagers 

egen bolig/bygning har et samlet areal på ca 270 m2 BYA. Dette er omtrent akkurat 65 m2 mer enn hva vi søker. Klagers bolig 
«troner» i to etasjer ute på en høyde av jordet, foran bakenforliggende boliger og den aktuelle tomta. For at klagers bolig skulle 
kunne bygges/få adkomst måtte i tillegg produktivt jordbruksareal deles og deler legges brakk. Så er ikke tilfelle i det nå omsøkte 
tilfelle. Boligen er trukket inn i terrenget for ikke ytterligere å ta utsikt fra nabotomtene og kan benytte eksisterende adkomst. 

På dette grunnlag ber vi kommunen vurdere vår søknad positivt og vektlegge at de to mest berørte naboer tross alt er positive til tiltaket. 
  



  
      Mvh 

     ?2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Solveig Bull [mailto:solveigmbull@gmail.com]  
Sendt: mandag 8. mai 2017 17.34 
Til: o2@tyrihus.no 
Kopi: Hans.Otto.Larsson@ringerike.kommune.no 
Emne: Byggesak Øvre Klekkenvei 34b 
  
Hei. 
  
Viser til nabovarsel levert av Marthin Klekken, som jeg undertegnet å ha mottatt, og vil med dette protestere på den prosjekterte bygingens 
størrelse, type og formål. 
Protesten kommer noe senere enn to uker, med begrunnelse i at den ble sagt muntlig, og på grunn av mangelfull og tildels misvisende 
informasjon fra utbygger. 
Slik jeg forstår dette er det blitt tillatt en fradeling, og en dispensasjon for en bolig med en utleiedel på 65m2. Utnyttingsgraden er på totalt, 
med biloppstillingsplasser, på BYA 15% av tomtestørrelsen. 
Tegningene og planskissene han viser oss naboer har et BYA på litt i underkant av 25%, og består av tre uteie-enheter. 
Informasjonen to andre naboene har fått fra utbygger er at 25% av tomtestørrelsen kan bebygges.  
  
Jeg ønsker med dette å peke på at vi ikke får samme informasjon fra kommunen og utbygger. 
Jeg ønsker ikke tre utleieenheter, og je ønsker ikke å støtte et bebygget areal på 25%. 
Dette har jeg informert Marthin Klekken om når han var her. 
  
Dersom det blir tegnet et nytt forslag med et hus, med en uteiedel på 65%, som holder seg innenfor et BYA på 15%, vil jeg ta stilling til det 
da. 
  



Med vennlig hilsen 
Solveig Bull 
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Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) $ 23-3

Erklæringen skal sendes lil ansvarlig søker.
Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi

Erklæringen gjelder

Eiendom/
byggested

cnr. lBnr. lFestenr lSeksjonsnr.r02 25I
Bygningsnr lBolignr. lKommune

Ringerike
oo'öìÏt. Klekkenvei t3"B'r¿ I to"lltåonefoss

Foretak
Foretakets navn

Berntsen Pl-an e Oppmåling AS
Organisasjonsnr

891 8r9422
Adresse

Vinterroveien 3c
Postnr. I Poststed

35r7 Hønefoss
Kontaktperson

Trond Berntsen
Telefon Mob¡lteleton

91554041
E-post

teodolitGonline . no

Foreligger sentral godkjenning ? x Ja Nei

Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning? X Hell Delvis Nei

Ansvarsområde

Funksjon
(sØK, PRO,
UTF, kontroll)

Beskriv arbeidet
foretaket skal ha ansvar for

Tiltaks-
klasse

Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer
vil foreliooe ved: (sett X)

Søknad om
ramme-
t¡llatelse

Søknad om
igangsettings-

tillatelse/
ett-trinns søknad

Søknad om
midlertidig

brukstiliatelse

Søknad om
ferdigattest

KTR

)ordinatpros j ektering bolig
ssering av tiftak
Toleranseklasse 2 i hht ge

Uavhengiq kontroll våtrom
)datan
og lu

)rm
:ttetthe

Erklæring og underskrift

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAKl 0 kap. 10 og 1 1

5;1 Ansvarlig prosjekterende erklærer al prosjekler¡ngen skal være planlagt,
| "l gjennomførl og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK1 0 $12-3

¡-ç1 Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret
| "l produksjonsunderlag tor respektive del av utførelsen jf SAK10 g 1 2-4

Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 S 14-1 ,
og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK10 512-5

X

Berntsen

Trond
o=Berntsen Plan & O

Tron
Gjentas med

Dato

2r.01 .11
Digitally signed by Trond Berntsen

DN: cn=Trond Berntsen,

ou=Hønefoss,

email=teodolit@online.no, c=NO
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Kommunens saksnr. Vedþgg nr.
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Side
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Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) $ 23-3

Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker.
Alt€rnat¡vt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendl en kopi.

Elendom/
byggested

Gnt lBnr.
251

I Festenr. I Seksjonsni.

rcz
Bygningsnr. l Bolignr lKommune

Ringerike
Adrossg

Øvre Klekkenvei 34 B
Pælnr.

3sl4
I Poslsleú

I'[øncfoss

Rørleggermestel Lien AS
Foretakels navn Orgmisasjonsnr,

9 r I 865939

Soknedalsveien ll
Adresss

351 I
Poslnr- I Postslêd

Ilønefoss
Kontaklperson

Alexander Lien
fêlelon

9269603s
Mobilt6folon

a lexander@or leggenn esterlien.no
Efosl

Foroligger sentral godkjenning z E ¡ u [ñl ruui

Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av senhat godkjenning? @ H*ft [l]ll o"Vi" llll ruu¡

Ansvarsområr

Funksjon
(SøK, PRO,
UTE kont¡.oll)

Beskriv aúeidet
fÖretaket skaì ha ansvar for

ïltaks-
klasse

Våre samsvarserklæringer/kontrolferklæringer
vilToreligge ved: (sett X)

Søknad om
famme-
tillatelse

Søknad om

þangseltings"
llllâlêlse/

ett-lrlnns søknad

Søknad orn
midlerlidig

brukslillalelse

Søknad om

ferdigattest

P RO

U TF

ws arbeidel'

vvs arboider

tr
tr
tr
x
u
u

tr
tr
f,
n

tr
E
n
n

n

n

u n

tr
x
!
tr
n
tr
tr
tr
n
u
tr

underskrift

Foretâket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at dol kan modføre reaksjoner dersom det gis uriklige opplysninger.
Forelaket forplikter seg ti[ â slille med nødvendig kompetanse i tiltaket if. SAK10 kap. 10 og l1

¡çq Ansvarlig prosJeklerende erklærer at prosjekteringen skal være planlagl,
I /\ lgiennomført og kvalitetssikret I henhold tlt pbljf. SAK10 912-3

Anwârl¡g utførende erklærer at ârbeidet ikke skal starte før det foreligger la/alitelssikrel
produksjonsundêrlag fôr respektive del av ulførelsen jl SAK1 0 $ 12-4X

Ansvarlig konlrollerende erkleerer
og vil redegiøre lor endringer som kan

jf. sAKlo s r4-1 ,
f. sAKlo S12-5

I Underskrif

01 ,08.1 7

Dåto

G¡enlss med blokkbokstavêr

ALE XAN D ERLI EN
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss    postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no  

 

Marthin Klækken  
Øvre Klekkenvei 30 
 
3514 HØNEFOSS 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/3068-2 25548/17 GNR 102/251  01.08.2017 

 

Søknad om bygging av enebolig VEDRØRENDE Gnr/bnr 102/251 - Øvre Klekkenvei 

34 
 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 
Vi bekrefter at vi 20.07.2017 har registrert søknaden din. 
 
Saksbehandler for saken er ennå ikke valgt, men undertegnede har foretatt en foreløpig 
gjennomgang av saken. 
 
I søknadsskjemaet har dere skrevet at det skal bygges to boenheter. Imidlertid viser 
tegningene tre boenheter. «Hybelen» oppfyller alle krav i SAK10 § 2.2 for hva som regnes 
som egen boenhet, da den har alle hovedfunksjoner, egen inngang, og plantegningene 
ikke viser noen innvendig dør/trapp som forbinder den med en av de andre boenhetene. 
 
Hvis dere ønsker å opprettholde planene sånn som de er sendt inn, må dere foreta en ny 
runde med nabovarsling der det presiseres at det søkes om tre boenheter. En søknad om 
tre boenheter på eiendommen vil kreve politisk behandling i HMA, vi har ikke undersøkt 
hvordan rådmannen vil innstille i en slik sak på nåværende tidspunkt. Alternativt må dere 
endre prosjektet slik at det bare blir to boenheter på eiendommen.  
 
Kommunen hadde også ønsket at dere hadde forsøkt å gå i nærmere dialog, avholdt 
befaring eller lignende med naboen som har merknader. Der det foreligger 
nabomerknader, vil saken oftere anses for å være av prinsipiell karakter, slik at vedtak 
ikke kan fattes på delegert myndighet, men må fremlegges for politisk behandling i HMA. 
Selv om vi ikke har mulighet til å kreve at dere går i ytterligere dialog med naboen, vil det 
være i deres interesse å kunne fremme saken uten merknader. Dette fordi en eventuell 
behandling i HMA vil føre til markant lengre saksbehandlingstid. I forbindelse med 
tilbakemelding på dette brevet, ber vi om en kommentar på om det foreligger ytterligere 
dialog med nabo Bull, og om hun fortsatt opprettholder sin nabomerknad.  
 
I kommentaren til nabomerknaden skriver dere videre en del om tillatt BYA på 25 % i 
boligområder. Vi gjør oppmerksom på at hele området, også omkringliggende boliger, er 
avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan. Grensen på 25 % BYA gjelder i områder 
avsatt til boliger, jf. kommuneplanbestemmelsens § 1.1.2, og er ikke relevant for 
behandling av søknader i LNF-områder. 
 
Tiltaket overskrider videre maksimal T-BYA og %-BYA etter kommuneplanbestemmelsens 
§ 2.1. Selv om disse grensene ikke er juridisk bindende, vil de veie tungt i vurderingen av 
om det kan innvilges dispensasjon fra byggeforbudet etter § 2.1. Kommunen savner derfor 
en nærmere begrunnelse for avviket i dispensasjonssøknaden. Det avgjørende for om en 
dispensasjon kan innvilges, er om hensynene bak byggeforbudet blir «vesentlig 



 

 

 

2 

tilsidesatt», jf. § 19-2 (2). En overskridelse av BYA-grensene taler for at hensynene bak 
byggeforbudet blir «vesentlig tilsidesatt», og dere bør dermed gi en nærmere begrunnelse 
for hvorfor dere mener at dette likevel ikke er tilfellet. 
 
Ut fra innsendte tegninger, kan vi ikke se at det er planlagt sportsbod som oppfyller 
kravene i TEK10 § 12-10 (1) bokstav b. Dette må redegjøres for. 
 
På et av situasjonskartene er det tegnet inn en omlegging av veien over gnr/bnr 102/6. Vi 
kan ikke se å ha mottatt noen søknad for denne veiendringen. Det er kun «intern veg» 
som er unntatt fra byggesaksbehandling etter SAK10 § 4-1. Da denne veien benyttes som 
adkomstvei til flere gnr/bnr er den ikke en intern veg, og omlegging krever særskilt søknad 
med ny nabovarsling etc. 
 
 
Det tas forbehold om at det ved behandling av saken kan avdekkes feil og/eller 
mangler, eller bli behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og 
dokumentasjon for tiltaket er søkers/tiltakshavers ansvar. 
 
Regning for gebyr blir sendt til den som vil ha arbeidet gjennomført (tiltakshaver).  
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig 
søker. 
 

Tidsfrister  
 
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker. Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Saken legges i bero til tilleggsdokumentasjon vi har bedt om er mottatt. 
 
Giroblankett for behandlingsgebyr blir sendt i forbindelse med vedtaket. Størrelsen på 
gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det tas også gebyr 
dersom saken avslås. Dersom det må dispenseres fra arealplan, kommuneplan, 
reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter, veglov 
eller andre aktuelle lover, påløper det ekstra gebyr. Betalingsreglementet finner du på 
kommunens hjemmesider. 
 
Dersom det er spørsmål til saken, kan henvendelsen rettes til saksbehandler. (Se under). 
Ved eventuell henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på den aktuelle 
eiendom. Du kan sende epost til postmottak@ringerike.kommune.no dersom du ikke får kontakt. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt. 

 
Med hilsen 

 
Hans Otto Larsson for Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
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Saksbehandler: Kristine Grønlund 
E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
 
Saksbehandler slutter i kommunen 18. august. Etter dette må all kommunikasjon sendes direkte 
til postmottak, slik at den kan bli fordelt til ny saksbehandler.  
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) 520-3, jf. S20-1

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.$ 21-7 annel ledd, oppfylles ikke.
Tiltaket skal prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10, i henhold til overgangsbestemmelsen i TEK17 S 17-2
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr.

Ringerike 1 02 251
Adresse

Øvre Klekkenvei34b, 3514 HØNEFOSS

Tiltakets art

Søknadstype

Ettrinnssøknad
Tiltakstype

Nytt bygg - Boligformål
Næringsgruppekode

X Bolig

Bygningstypekode

122

Formål

bolig

Tiltakshaver
Partstype Navn

privatperson Marthin Klækken

e-postadresse

Marthin. Klekken@budstikka.no

Adresse Telefon

Øvre Klekkenvei 30, 3514 HØNEFOSS 95196056

Dokid:
1 7061 608
(1713068-1)
Søknad om bygging av eñebolig

Ansvarlig søker

Navn Organisasjonsnummer Adresse Kontaktperson Telefon

TYRI H US AS 980403378 Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS Otto Vaule Olsen 91199556

Mobiltelefon e-postadresse .

91199556 o2@tyrihus.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere

Antall ,

1

Søkers vurder¡ng av merknader

Se eget skriv/epost som også vedlagt. I tillegg vedlegges to positive merknader fra de mest berørte naboer.

Følgebrev
Det søkes om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan $ 2.1 vedr bygging i LNF-område. Tomta er ligger
mellom to bebygde boligtomter og er tidligere fradelt med eget bruksnummer og verken tomt eller atkomst (felles
med nabotomtene) berører dyrkbar/dyrket mark.
Tiltaket er en horisontalt delt tomannsbolig hvor boligen i hovedetasjen har en hybelleilighet.
Utvendige boder vil bli etablert i forbindelse med biloppstillingen i nord-østre hjørnet av tomta.

Plan-og bygningsloven Kapittel l9
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: Komm. vedtekter til plan- og bygningsloven, Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Det søkes om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan $ 2.1 vedr bygging i LNF-område. Tomta ligger inneklemt
mellom to bebygde boligtomter og er tidligere fradelt med eget bruksnummer og verken tomt eller atkomst (felles
med nabotomtene) berører dyrkbar/dyrket mark.

Planstatus mv.

Type plan

Kom muneplanens arealdel

Navn på plan

Kommuneplanen

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkl D: 1 201 57 599 Utskriftstidsd ato: 17 .07 .2A17 Side I av 3

Søknaden gjelder

Dispensasjonsøknad

Arealdisponering



Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) 520-3, jf. S20-1

Regu leringsformål

LN F

Beregningsregel angitt i gjeldende plan
o/oBYA

Grad av utnytting iht. gjeldende plan

15%

Tomtearealet

Byg geområde/grunneiendom

- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler

= Beregnet tomteareal

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan

Areal eksisterende bebyggelse
- Areal som skal rives

+ Areal ny bebyggelse

+ Parkeringsareal

= Sum areal

Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .

Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

m'?BYA

0,00

151,40

18,30

133,10

Bolig

0,00

183,30

0,00

183,30

860,90 m2

0,00 m,

860,90 m2

21 5,23 m'
0,00 m,

0,00 m,

151,40 m2

54,00 m2

205,40 m2

23,86

m'BRA

Annet

0,00

15,00

0,00

15,00

I alt

0,00

198,30

0,00

198,30

Eksisterende bebyggelse

Ny bebyggelse

Av dette åpne arealer

Sum

Antall bruksenheter

Bolig Annet

00
20
00
20

I alt

0

2

0

2

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 2

Flom
Byggverket skal I KKE plasseres iflomutsatt område

Skred
Byggverket skal I KKE plasseres i skredutsatt område

Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven S 28-1)

Det foreligger I KKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold

Bygningsopplysninger

Krav til byggegrunn

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: 120157599 Utskriftstictsdalo: 17.07.2017 Side 2 av 3



Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) 520-3, jf. S20-1

ny/endret adkomst.
adkomst til privat veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel. Tinglyst erklæring foreligger

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser annens grunn.
Tinglyst erklæring foreligger

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Avløpsanlegg krysser annens grunn. Tinglyst erklæring foreligger

Overvann
Takvan n/overvann føres til terreng

Adkomst
Tiltaket gir
Tomta har

Tilknytning til veg og ledningsnett

Løfteinnretninger

Løfteinnretninger
Det er I KKE løfteinnretn
Det planlegges I KKE en

inger som omfattes av TEK i bygningen
slik innretning

Merknader fra ByggSøk

Kontroll av søknaden viser at følgende sider mangler obligatorisk informasjon:
Parter - Nabo/gjenboer - Legg til nabo

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven.

En er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 1 1 .

Ansvarlig søker

d
Tiltakshaver

Dato

sig natur
L, L, ././L/u/

D

Sign atur

Gjentas med blokkbokstaver

6TTè tw={ ç a L;
Gjentas med blokkbokstaver

ç^ ñ cùf+ i r'ñ( I'Lt¿rc úaw W

Direktoratet for byggxvalitet ByggSøklD: 120157 599 Utskriftstidsd alo: 17 .07 .2017 Side 3 av 3

Erklæring og signering
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F,ggg.""k

Yb tzt
150t l1øn"Çc,s"

l1ør.{o"", l7.o7.l 7
Dokid:
1 7061609
(17t3068_1)
Følgebrev
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Opplysninger gitt i nabovarsel
Sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel)

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven $ 21-3

Tiltakstype Næringsgruppekode Bygningstypekode Formål

Nytt bygg - Boligformål X Bolig l22Tomannsbolig, horisontaldelt bolig

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel l9
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: Komm. vedtekter til plan- og bygningsloven, Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon: Det søkes om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan $ 2.1 vedr bygging i LN F-
område. Tomta ligger inneklemt mellom to bebygde boligtomter og er tidligere fradelt med eget bruksnummer og
verken tomt eller atkomst (felles med nabotomtene) berører dyrkbar/dyrket mark.

Planstatus mv.

Gjeldende plan

Kommuneplanens arealdel
Navn på plan

Kommuneplanen

Det søkes om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan $ 2.1 vedr bygging i LNF-område. Tomta er ligger
mellom to bebygde boligtomter og er tidligere fradelt med eget bruksnummer og verken tomt eller atkomst (felles
med nabotomtene) berører dyrkbar/dyrket mark.
Tiltaket er en horisontalt delt tomannsbolig hvor boligen i hovedetasjen har en hybelleilighet.
Utvendige boder vil bli etablert i forbindelse med biloppstillingen i nord-østre hjørnet av tomta.

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Ansvarlig søker

navn

TYRI HUS AS

Kontaktperson

navn

Otto Vaule Olsen
e-postadresse

o2@tyrihus.no
Mobiltelefon

91 199556

Dokid:
1 706161 1
(1713068-1)
Nabovarsel

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søkeritiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn Postadresse e-postadresse
,

TYRI HUS AS Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS o2@tyrihus.no

Direktoratet for byggk'1¡.¡qi et ByggSøklD: 118404400 Utskriftstidsdato:23.03.2017 Í,'!rlrt 1 ai't''

Tiltak på eiendommen

Kommune

Ringerike
Gnr. Bnr.

1 02 251
Adresse

Øvre Klekkenvei 34b, 3514 HØNEFOSS
Eier/fester

Marthin Klækken

Det varsles herved om

Arealdisponering

Nabovarselet gjelder

I t

T



Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med:søk1 -n

Kommune Gnr. Bnr.

Ringerike 102 251

Adresse Eierifester

Øvre Klekkenvei 34b, 3514 HØNEFOSS Marthin Klækken

t

l
Nabo/eiendom

Íp

n Varsel er sendt rekommandert

n Varslet er sendt på e-post

Poststedets reg.nr:_

Dato:_ [-,f Kvitteri n g ved le g ges

Efsamtykker itiltaketÉ Varslet er mottatt

o^ro, T'f )ol r sisnrtr,. (l 4 a, ¿^ '/a l?
^tu,,{¿ A % ¿n ¿^-Sign

i
t

i

Nabo/eiendom

{o¿,/er g

! VarselersendtrekommandertPoststedetsreg.nr:-

! Varslet er sendt på e-post Dato:- n Kvittering vedlegges

i

_i

Y: : wu; i: , Æ Samtykker itiltaket

nuturt
(&

Nabo/eiendom

!.sr/aç
n Varsel er sendt rekommanded

n Varslet er sendt på e-post

Poststedets reg .nr:

Dato:- ! Kvittering vedlegges

T'-IotT
(Þ

Dato Signatu

þVarstetpr mottatt

o,n"=,18f V''1 7 sisnatu

n Samtvkker itiltaket ñ.
o,ao. fu@-signur*,(W.

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-
post mot kvittering. Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt
habovarselet. Ved personlig overilevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også
signeres på at man gir samtykke tiltiltaket.

Tiltak på eigedommen

Direktoratet for liyggkr.raii'et ByggSøklD: 118404400 Utskriftstidsdato:23.03.2017 Sride, 1 av 2



Otto Vaule Olsen

TiI:
Kopi:
Emne:

solveigmbull@gmail.com; Hans Otto Larsson

'Marthin Klekken'

SV: Byggesak Øvre Klekkenvei 34b

Hei

I dag er byggesøknaden klar for innsending, - uendret iforhold til nabovarsling.

Følgelig vil vi også svare på og redegjøre for tiltaket og søknaden mtp denne ene naboprotesten som foreligger
Kopi av disse eposter vil også vedlegges selve søknaden.

Mvh

óttu Vaul. ólsen

9119 9556

Daglig leder

TYRI H U S AS

Fra: Otto Vaule Olsen [mailto:o2@tyrihus.no]
Sendt: tirsdag 9. mai 2OL7 10.48

Til:'Marthin Klekken' <Marthin. Klekken @budstikka.no>
Emne: SV: ByggesakØvre Klekkenvei 34b

Hei Marthin
- Er dette et svar jeg kan/skal sende din nabo og kommunen, - sammen med en søknad?

Ref hennes protest vedlagt herunder, - som jeg ser ikke er sendt til deg....

Hei

Vi vil som ansvarlig søker for dette tiltaket kommentere/svare på denne henvendelsen selv om den er innsendt etter
den fristen som loven angir, spesielt siden søknaden av helt andre årsaker likevel skulle sendes først i dag.

Det som angis som en protest synes å bygge på misforståelse av tiltaket eller feiltolkning av regelverket.
. $l; L¡eg forst¿år Jette er Jet b/¡tt t¡llatt en {raJelíng... Ja, fradelingen av denne tomta ble godkjent av

kommunen for flere år siden.

. og en díspensalfo, {o, ", bol,g ,"J
"n

utleíeJelpå 6rm2.I forbindelse med en slik fradeling, gis det en

prinsipiell byggegodkjenning, men ingen slik spesifikk godkjenning som her beskrives. Kommuneplanen sier

likevel nettopp at en slik bolig kan bygges, - dog da uten dispensasjon.

o (,f øgttíngsgraden er pá totalt, ,. J b/oppstíl/íngsplasse7 på fi YA t ¡ø av tomtestørelsen.l LN F-

områder av kommuneplanen er dette korrekt. I tidligere regulerte områder/boligområder er
utnyttingsgraden imidlertid satt til25% BYA i den samme planen. I dette aktuelle tilfelle ligger tomta midt
mellom flere regulære eneboliger hvor nærmeste nabo i sør i sin tid har fått dispensasjon fra nevnte
utnyttingsgrad. Klager må selv ha fått dispensasjon fra kommuneplanen da dette huset er oppført med en
garasje/anneks/bileilighet som er større enn planen tillater uten dispensasjon. Vi finner det fØlgelig nesten
upassende å klage på at andre skal få omtrent de samme fordeler/dispensasjoner.

c fi YA pe /ítt í urJ"rLant av 2/%, og Lestår av tre uteíe-enheter. Det riktig at omsøkt BYA er på i underkant

av 25o/o, - slik som for boligområder for Øvrig i kommuneplanen. Det er imidlertid I KKE riktig at det søkes om
3 utleie-enheter. Det går klart fram av nabovarselet som klager har signert å ha mottatt at det sØkes om,

sitat: <Tiltaket er en horisontalt delt tomannsbolig hvor boligen i hovedetasjen har en hybelleilighet.> Det
kan bemerkes at hybelleiligheten av årsaker er prosjektert med mulighet for direkte adkomst/gjennomgang
til hovedboligen.

1



. J"g ønuL", iLL. tre ut/eíeenhetet, ogje ønsLer iLLe å støtte et beÍrgget area/ på 2r%.1i1de tre

utleieenhetene, se over. Klagers egen bolig/bygning har et samlet areal på ca 270 m2 BYA. Dette er omtrent
akkurat 65 m2 mer enn hva visøker. Klagers bolig <troner)) ito etasjer ute på en høyde av jordet, foran
bakenforliggende boliger og den aktuelle tomta. For at klagers bolig skulle kunne bygges/få adkomst måtte i

tillegg produktivt jordbruksareal deles og deler legges brakk. Så er ikke tilfelle i det nå omsøkte tilfelle.
Boligen er trukket inn i terrenget for ikke ytterligere å ta utsikt fra nabotomtene og kan benytte
eksisterende adkomst.

På dette grunnlag ber vi kommunen vurdere vår søknad positivt og vektlegge at de to mest berørte naboer tross alt
er positive til tiltaket.

Mvh

@z
Otto Vaule Olsen

91 t 9 9556
Daglig leder
TYRI HUS AS

----Opprinnelig melding----
Fra : Solveig Bu ll Imailto:solveiem bull@email.com]
Sendt: mandag 8. mai 2Ot7 17.34

Til: o2@tvrihus.no
Kopi : Ha ns.Otto. La rsson@ringerike.komm une.no
Emne: Byggesak Øvre Klekkenvei 34b

Hei

Viser til nabovarsel levert av Marthin Klekken, som jeg undertegnet å ha mottatt, og vil med dette protestere på den
prosjekterte bygingens størrelse, type og formå1.

Protesten kommer noe senere enn to uker, med begrunnelse i at den ble sagt muntlig, og på grunn av mangelfull og

tildels misvisende informasjon fra utbygger.
Slik jeg forstår dette er det blitt tillatt en fradeling, og en dispensasjon for en bolig med en utleiedel på 65m2.
Utnyttingsgraden er på totalt, med biloppstillingsplasser, på BYA 1 5%av tomtestørrelsen.
Tegningene og planskissene han viser oss naboer har et BYA på litt i underkanlav 25To, og består av tre uteie-
enheter.
lnformasjonen to andre naboene har fått fra utbygger er at25% av tomtestørrelsen kan bebygges.

Jeg ønsker med dette å peke på at vi ikke får samme informasjon fra kommunen og utbygger
Jeg ønsker ikke tre utleieenheter, og je ønsker ikke å stØtte et bebygget areal pâ 25%.

Dette har jeg informert Marthin Klekken om når han var her.

Dersom det blir tegnet et nytt forslag med et hus, med en uteiedel pâ 65%, som holder seg innenfor et BYA pâ t5%,
viljeg ta stilling til det da.

Med vennlig hilsen

Solveig Bull

2



Avtale

7.4. L7.

Ref. kartskisse vedlagt.

Ny grenselinje mellom nr t7O og nr 6 er tegnet inn på kart og skalvære ny grenselinje, denne er

kvittert på av partene.

Denne avtalen kan tinglyses om ønskelig, i så fall bærer nr I7O kostnadene ved dette.

L
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Retur til:
ANSVARLIG SØKER
TYRI HUS AS
PB 1166

3503 HØNEFOSS

RINGERIKE KOMMI-]NE
v/BYGGESAKSAVD.
PB 123

3502 HØNEFOSS

VEDR. DISPENSASJON OG BYGGESØKNAD GNR 102 BNR 251, ØVRE
KLEKKENVEI 348 I RINGERIKE KOMMUNE.

Jeg har i dag mottatt nabovarsel/sett tegninger, kart og søknad om dispensasjon i denne saken

og vil med dette bekrefte at jeg ikke har innvendinger i forhold til søknaden.

Øu¿ -fs
S

¿ch
Nabo/hiemmelshaver
GNp./îL,BNr. /VÔ

Yr ---ze /?
Dato



Retur til:
ANSVARLIG SØKER
TYRI HUS AS
PB l166
3503 HØNEFOSS

RINGEzuKE KOMMUNE
vÆYGGESAKSAVD.
PB 123

3502 HØNEFOSS

VEDR. DISPENSASJON OG BYGGESØKNAD GNR 102 BNR 251, ØVRE
KLEKKENVEI 348 I RINGERIKE KOMMUNE.

Jeg har i dag mottatt nabovarsel/sett tegninger, kart og søknad om dispensasjon i denne saken

og vil med dette bekrefte at jeg ikke har innvendinger i forhold til søknaden.

Jeg er også oppmerksom på og aksepterer atbygget kommer ca2-2,5 meter fravär felles
grense. Ref revidert situasj onsk art datert 7 I 4-17 .

/lçr ø ö5 T, - ,1 , , t
Sted

loL

Dato

(

GNR

ò lir;<ru.

BNR

2t{



ô

AXirìrñlË

il¡[dorm e{efiTe arGnr/&rîtr" W3{6,ffiûaffft[ra ffi$ddrem og av 6nrlbnr. LA7.í2L8, Per

D Sbnsen q tistet ffise ferßen, rn dffInngåttä\r1ã1e at eierne av GnrÆnr

tO2l2L8, aksepterer at bygge avstand ( 4 meter) for event ny bolig på utskilt

tomt Gnr/Bnr tO2/25L kan regnes fra grense på målebrev forGnr/Ënr

102/ 2L&,iourna ln r zt! I98L (Ved legg 1)

Detforeligger nå et nytt målebrev datert Z5.april 2t1.6, hvargrensen eriustert
rundt ga rasjebyeg. {Ved legg 2}

Hf,nefoss 20]:6

f,
Èer D

N
Gnr/snr1 O43r8

rw6

Lisbet Riise Jensen, Gnr/Bnr 7þ2Í218

Marthin Klekken, Gnr/Bnr



Gjennomiøringsplan

Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Ringerike 1 02 251 Øvre Klekkenvei34b, 351 4 HØNEFOSS

cõ

-oc\'t g
s@. E(o(o õ

-f-Uc-YcocÐ b

ðRÈ EO-5ie-

Beskrivelse fagområde

Prosjektering

Fagområde

Arkitektonisk utforming og
bygningsstatikkÊfysikk

Koordinatprosjektering av bolig

Utv stikkledninger/tilknytning
lnnvendig sanitæranlegg

Beskrivelse av ansvarsområde. hentet fra
søknad/erklæring om ansvarsrett

Beregne/sjekke prosjektet mot
pbl/bestemmelser, begrensninger,
toleranser og forutsetninger

Beregneisjekke prosjektet mot
pbl/bestemmelser, begrensninger,
toleranser og forutsetninger

Beregne/sjekke prosjektet mot
pbl/bestemmelser, begrensninger,
toleranser og forutsetninger

Foretakets navn

980403378
TYRI HUS AS

89781 9422
BERNTSEN PLAN&OPPMALI NG AS

91 1865939
RØRLEGGERMESTER LI EN AS
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Gjennomføringsplan

Utførelse

Kontroll

X

X

x

X

980403378
TYRI HUS AS

89781 9422
BERNTSEN PLAN&OPPMALI NG AS

91 1865939
RØRLEGGERMESTER LI EN AS

975846741
MAGNE BI RI NGVAD

Mur-, tømrer-, ventilasjon- og Mur-, tØmrer-, ventilasjon- og
våtromsarbeider våtromsarbeider

Utstikning Plassering av tiltaket

Rørarbeiderut-oginnvendig Utvstikkledninger/tilknytning
Innvendig sanitæranlegg

Grunn- og gravearbeider Grunn- og gravearbeider

Fagområde Ansvarsområde o
a
th
(E
YøI
(E

=tr

Foretakets navn (D
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Sjekke tetthet og materialbruk. Sjekke tetthet og materialbruk. 1 89781 9422
BERNTSEN PLAN&OPPMALI NG AS
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Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningslovens $23-3

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse

Ringerike 1 02 251 Øvre Klekkenvei34b, 3514 HØNEFOSS

Foretak

Organ isasjonsnummer

980403378

Kontaktperson

Otto Vaule Olsen

Navn Adresse

TYRI HUS AS Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS

Telefon Mobiltelefon e-postadresse

91 199556 91199556 o2@tyrihus.no

Ansvarsområde

Søker

Ansvarsområde

Ansvarlig søker

Ansvarsområdet er ikke dekket av den sentrale godkjenningen.

Prosjekterende

Ansvarsområde

Beregne/sjekke prosjektet mot pbl/bestemmelser, begrensninger, toleranser og forutsetninger

Samsvarserklæring foreligger ved

lgangsetting

Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning.

Utførelse

Ansvarsområde Tiltakskl.

Mur-, tømrer-, ventilasjon- og våtromsarbeider 1

Ansvarsområdet er ikke dekket av sentral godkjenning.

Dokid:
1 7061 61 3
(1713068-1 )
Erklæring om ansvarsrett Tyri Hus Al

Tiltakskl.

I

Erklæringen gjelder

T

Erklæring og signering

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og 1 1 .

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt, gjennomført og kvalitetssikret i henhold
til plan- og bygningsloven jf. SAK10 S12-3.

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke
respektive delav utførelsen, jf. SAK10 S 12-4

skal starte før det foreligger kvalitetssikret produksjonsunderlag for

Ansvarlig

Dato

signatur

,+ ( T

.., I / ¡,i:ì,
i'l l't'
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Side

1 avl
l(ommunsns saksnr. Vedlegg nr.
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\ !¡!o Ë ¡ - ñår ç:]J r vùÈ

)

Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) $ 23-3

Erklæringen skal sendes lil ansvarlig søker.
Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.

)

l l ¡ 1 r
DIRE(TORAIEI
FOR SYCCXVAItrEI

Erklærlngen g¡elder

Eiendom/
byggested

Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr.

t02 25t
Bygn¡ngsnr. I Bol¡gnr llGmmune

Ringerike
Adrss€

Øwe Klekken vei 30
Postnr. I Poststod

351 4 Hønefoss

Foretak
Foretakets navn

Magne Biringvad
Organisas¡onsnr.

97s846741
Adrosso

Sønjuveien 169
Postnr. I Postst6d

3330 Skotselv
Kontaldperson

Magne Biringvad
Tslsbn

32759837
Mobiltelêfon

93059085
E-post

Foreligger sentral godkienning r E ¡ " lml ru"¡

Hvis ¡a, dekkes ansvarsområdene av sentratgodkjenning? [[]l H"n l El o"v¡ r [ñl rur¡

Ansvarcområde

Funksjon
(søK, PRO,
UTE kontroll)

Beskriv arbeidet
foretaket skal ha ansvar br

Tiltaks-
klasse

Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer
vilbreligge ved: (sett )0

Søknad om
ramme-
tillatelse

Søknad om
igangsettings-

tillatels€/
ett-trinns søknad

Søknad om
midlertidig

brukstillatelse

Søknad om
fordigattest

I TTF Grunn og terreng arbeid I tr
!
I
n
¡
n
n
n
!
n
tr
¡

tr
tr
tr
tr
¡
tr
tr
u
!
!
n
n

E
tr
n
tr
tr
tr
tr
tr
n
!
n
n

EI

n
tr
tr
tr
tr
n
!
!
¡
!
tr

Erklærlng og undenskrlft

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å st¡lle med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAKI0 kap. 10 og 1'l

¡--1 Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt,
I I gjennomført og kvalitetssikret ihenhold til pbl jf. SAK10 $12-3

¡¡¡ Ansvarlig utførende erklærer at arbeidot ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret
I ,1 I produks¡onsunderlag for respektive del av utlørelsen jf SAK10 $ 124

¡-1 Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 S 14-1,
I I og vil rcdegjørê for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAKl0 $12-5

Datro I Undenkrift

SjurirT M H r; tVÊ Bi Ri TVG Vf, D
Y, l a G M l ì B I Ri tvcvfi r)

Gjentas msd blokkbokstaver

M AGN E BI RI N GVAD

Blankett 5f 81 Bokmål @ Utgltt av Dlrsktoratet for bygglsalltet 01 .01.2016 Side 1 av 2
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DIREKfOUTET
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Side

Erklæring om ansvarsrett (forts.)
etter plan- og bygninþsloven
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Funksjon
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UTF, kontroll)

Søknad om
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igangsettings-
t¡llatelee/

Søknad om
m¡dlertidig

brukstillatelse

vil ved:
Beskriv arbeidet

foretaket skal ha ansvar for
Tiltaks-
klasse
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31.1.:"10'17 Utskrift

r y SI TU ASJON SP LAN
FOR RIN GERIKE KOMMUNE

Daro 3Il L-201 7 Målestokk 1:fú9

Eier
Gnr/bnr/fnr
Adresse
Areal, beregnet
Formål
Utnyttelse
Regplan nr.
Plannavn
Godkjent
Kommuneplanformål

L02l25L-0

860.9

-.i,'t I

:i

t, I ,aÅ

3rçs
o
\a

\ I

i

I
Dokid:
1 7061 61 5
(1 71 3068-1 )
SituasjonsPlan

''' :i 'r

....-rj

m Bygninger Nøyaktig eiendomsgrense
i Andre bygg Usikker eiendomsgrense

Trafikkareal Vannledning

- --- -- Overvannsledning

Spillvannsledning

Felles avløpsledning

Situasjonsplanen kan ikke være eldre enn 1 år,

-)+--.
Tilt¿kshaver

Dato

u'/t,4+
Sign

o?-
Sign

eL
Revideringsdato

y'u,w
Revideringsdato Sign

http://kart.ringerike.kommune.no/ContenVprintDynaLeg.asp?Left=573a'44.82949778&Bottom=6670994.232503975&RighT=573224.5594977799&Top=667107... 111



31.1.2017
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Utskrift

r y SI TU ASJON SPLAN
FOR RINGERIKE KOMMUNE

r I
*t.1:.,

'J.

Õ

i:: :

| ..''

lffil Bygninger Nøyaktig eiendomsgrense

Andre bygg Usikker eiendomsgrense

Trafikkareal

-

Vannledning

Overvannsledning

Spillvannsledning

Felles avløPsledning

Sítuasjonsplanen kan ikke være eldre enn 1år.

Tiltakshaver natur

Dalo 3I| L-20L7 Målestokk I:I407

Eier
Gnr/bnr/fnr 1021251-0
Adresse
Areal, beregnet 860,9 - i
formål -

^ Ônri"¿tcfrT a"'dT{Ìiltér4 n*5

Utnyttelse
Regplan nr.
Plannavn
Godkjent
Kommuneplanformål

\
\

\
\
\

!',.:*--_

Å

I

rl
U

I:1',r." ì ìl

1ì

Dato

'%'tt
Sign

e¿
Revideringsdato Sign

Revideringsdato Sign

http://kart.ringerike.l.:ommune.no/ContenlprintDynaLeg.asp?Left=573119.7787430662&Bottom=6670913.3/;6183215&Right=573358.96874306628.Top=6671 1t1



F ASADE M OT N ORD
F ASADE M OT ØST

F ASADE M OT VEST

Dokid:
1 7061 61 6
(1 7t3068-1 )
ïegninger

t
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F ASADE M OT SØR

RI NGFRI KFTYRI H U S AS

*
Kommune:

Gnr: 1 02 Bnr: 251 Mål: I : 1 00

Rvnnentess: Øvre Klekkenvei 34 t-)

PB ì ì óó, 3503 HØNEFOSS

9l 19955ó / o2@lyr¡hus.no

il il a 07.04.2017 02 D,\TA D[sIGN SYSTE\I"





I

Dokid:
1 7061 61 7
(1 71 3068-1 )
Bilde

0 1 0 20 30m

Målestokk I : 1500 ved A4 utskrift
Utskr¡ftsdato: 09.05.2017

Kartet viser en presentasjon av valgt type

gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
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Sum:

Markslag (AR5) 13 klasser
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4154-10   Arkiv: GNR 317/366  

 

Rive eksisterende bolig og bygge ny bolig 

Gnr/bnr 317/366 - Bjørklundsgate 4 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak byggegrensen i 

arealplankartet og det regulerte arealformålet ikke tilsidesettes i vesentlig grad. 

 

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

arealplankartet.  

 

3. Viderebehandling av saken, inkludert fremtidig saksbehandling av søknad om tillatelse 

delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

  

 

Utskrift sendes til 

Statens vegvesen region sør, postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL. 

Ola Landmark, Ringåsveien 22, 3512 HØNEFOSS. 

Sivilarkitekt Sverre Moe AS, postboks 3140, 3501 HØNEFOSS. 

 

 

Sammendrag 

Byggesaksavdelingen ved Ringerike kommune mottok 07.11.2017 en henvendelse fra 

tiltakshaver Ola Landmark, med anmodning om en uttalelse på om nåværende bolig på 

eiendom gnr/bnr 317/366 kan rives og om det kan oppføres en ny bolig på samme sted.  

 

Tiltakshaver ble informert om at eiendommen er regulert til friområde park og idrettsplass, det 

er derfor nødvendig med dispensasjon fra det regulerte formålet. Tiltakshaver ble også 

informert om at eiendommen ligger i en regulert veitrase og at det måtte innhentes en skriftlig 

uttalelse fra Statens vegvesen. Det ble 25.01.2018 mottatt en mail med anmodning om å 

behandle saken etter foreliggende grunnlag, i en telefonsamtale bekrefter tiltakshaver at dette 

er ment som en dispensasjonssøknad. Det er mottatt en skriftlig uttalelse fra Statens vegvesen 

som er negative til tiltaket. 

 

 



- 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 64-02 «Hønefoss sentrum», vedtatt av 

Fylkesmannen i Buskerud 20.12.1976. Eiendom gnr/bnr 317/366 ligger i et område som 

hovedsaklig er regulert til friområder park og idrettsplass jfr. vedlagt arealplankart.  

 

Boligen på eiendom gnr/bnr 317/366 er delvis i strid med regulert byggegrense. Den 

nordvestre delen av eiendommen ligger også i en regulert veitrase som fremdeles er gjeldende, 

«Vesttangenten».  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ola Landmark – gnr/bnr 317/366: 

Tiltakshaver er interessert i å finne ut hvilke reelle muligheter det er for ham å få tillatelse til 

riving av den tomannsboligen som nå er plassert på eiendommen, og senere få tillatelse til 

oppføring av en enebolig på tomten. Tiltakshaver presiserer at nåværende tomannsbolig er i 

svært dårlig stand, og at det derfor er ønskelig å rive og føre opp en ny bolig med en etasje og 

kjeller. 

 

Videre informerer tiltakshaver at bygget skal tilpasses nærliggende bygninger slik at det 

nyoppførte bygget vil harmonere med omgivelsene. Bygget skal plasseres i fotavtrykk til 

eksisterende bygning, og skal slik det er tenkt inneholde en etasje og en kjeller.  

 

Tiltakshaver har i tillegg orientert om at dersom Vesttangen skal realiseres etter at det er bygd en ny 

bolig, og dersom det kommer et krav om rivning i forbindelse med realiseringen aksepteres det en 

erstatning som tilsvarer takst på eksisterende bygning som ble gitt i 2013. Taksten følger som 

vedlegg, markedsverdien ble satt til kr. 2 700 000,-.  

 

Statens vegvesen: 

Bygningsmyndigheten ved Ringerike kommune mottok en uttalelse fra Statens vegvesen datert 

14.12.2017. Statens vegvesen fraråder kommunen å tillate nybygg på eiendom gnr/bnr 

317/366. Statens vegvesen begrunner dette med at nybygget er i konflikt med gjeldende 

regulering for «Vesttangenten», og at det foregår områderegulering. 

 

Vegvesenet presiserer at dersom det gis tillatelse til bygging vil vedtaket påklages til 

Fylkesmannen. 

 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra byggegrensen fastsatt i reguleringsplanen og arealplankartet. 

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

§ 19-2 angir vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket. 

 

For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt, for det første kreves det at 

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

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

vurdering».  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part skal parten tilkjennes dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 

36 første ledd. 

 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Det tas saksbehandlingsgebyr for saken, gebyrene kommer som inntekt til kommunen.  

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Det ble i forbindelse med det omsøkte tiltaket sendt brev til Statens vegvesen med anmodning 

om en uttalelse i saken. Statens vegvesen er negative til tiltaket og vil påklage saken til 

Fylkesmannen i Buskerud dersom Ringerike kommune godkjenner det omsøkte tiltaket. 

 

Dispensasjonsspørsmålet er ikke oversendt til Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse siden 

dette blir en bolig til erstatning for en eksisterende bolig. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener saken utsettes til befaring 

 

Alternativ 2 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak byggegrensen i 

arealplankartet og det regulerte arealformålet tilsidesettes i vesentlig grad.   

 

2. Søknad om dispensasjon fra fastsatt byggegrense avslås med henvisning til plan- og 

bygningsloven § 19-2.  

 

3. Se orientering om klageadgang.  

 

Alternativ 3 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener saken bør utsettes til 

områdereguleringen er vedtatt.  

  

 

 

 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Etter rådmannens vurdering berører saken spørsmål av prinsipiell betydning, saken vil danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra angitt byggegrense i 

reguleringsplan nr. reguleringsplan nr. 64-02 «Hønefoss sentrum». 

 



- 

Saken vil danne presedens ved at det i tilsvarende saker, vedrørende riving og oppføring av ny 

bebyggelse vil kunne bli vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

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 ikke 

tilsidesettes i vesentlig grad. For det andre må fordelene med å gi dispensasjon være klart 

større enn ulempene.  

 

Vilkår 1 – «Hensynene bak bestemmelsen må ikke tilsidesettes i vesentlig grad»:  

Det søkes i denne saken om dispensasjon fra det regulerte arealformålet og byggegrensen 

fastsatt i arealplankartet.  

 

Formålet med byggegrensen er å avsette arealer for å kunne realisere vegtraseen 

«Vesttangenten». Det regulerte arealformålet er park og idrettsplass, hensynet bak 

arealformålet er å sette føringer samt legge til rette for at området benyttes til park eller 

idrettsplass.  

 

Ved vurderingen av om dispensasjonssøknadene kan godkjennes bør det legges vekt på at det 

er en tomannsbolig i dag og at reguleringsplanen er av eldre dato. Gjeldende reguleringsplan 

og arealplankart er vedtatt av Fylkesmannen i Buskerud 20.12.1976. Rådmannen har forståelse 

for at tiltakshaver i denne saken har behov for å gjøre endringer da nåværende bolig er i svært 

dårlig forfatning.  

 

Etter rådmannens vurdering er det også noe usikkert om veien «Vestanngenten» noen gang vil 

realiseres. Det er heller ikke gjennomført noe tiltak, eller gitt noen føringer i nyere tid på at 

eiendommen vil avsettes til park eller idrettsplass. Sannsynligheten for at veien og 

arealformålet vil realiseres er liten, etter rådmannens vurdering er dette et moment som taler 

for å godkjenne dispensasjonssøknadene.  

 

Rådmannens samlede vurdering er at en dispensasjon fra fastsatt arealformål og regulert 

vegtrase, ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bestemmelsen søker å ivareta.  

 

Vilkår 2 – «Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene»:  

Et gammelt hus i dårlig stand kan etter rådmannens vurdering virke skjemmende. En fordel 

med å godkjenne det omsøkte tiltaket er at en ny bolig trolig vil være en estetisk finere løsning. 

Rådmannen mener det også er positivt at det blir færre boenheter som ligger i strid med 

gjeldende regulering på eiendommen, da det er ønskelig å rive tomannsboligen og føre opp en 

enebolig.  

 

Ved rådmannens vurdering av om dispensasjonsøkanden bør godkjennes er det lagt stor vekt 

på at tiltakshaver aksepterer en erstatning som tilsvarer taksten på eksisterende bygning fastsatt 

i 2013, dersom Vesttangenten skal realiseres etter at nybygget er reist. Rådmannen kan med 

dette ikke se at det omsøkte tiltaket er til vesentlig ulempe ved en eventuell fremtidig 

realisering av Vesttangenten. Til orientering nevnes det at rådmannen på nåværende tidspunkt 

ikke har kontaktet tinglysingsmyndigheten for å ta rede på om og hvorledes en slik betingelse kan 
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settes, og hvilke konsekvenser en slik betingelse vil kunne ha for en eventuell tredjeparts rettigheter. 

Dette vil gjøres før eventuelle tiltak iverksettes.  

 

Statens vegvesen viser også til at de stiller seg negative til tiltaket fordi det pågår 

områderegulering. Det er i forbindelse med saken sendt en forespørsel om uttalelse til 

planavdelingen. Planavdelingen kan for øyeblikket ikke si noe konkret om hvilken innvirkning 

områdereguleringen vil ha for eiendom gnr/bnr 317/366. Områdereguleringen er for øyeblikket 

ikke vedtatt, men rådmannen kan ikke se at en godkjennelse av dispensasjonssøknadene vil 

være til vesentlig ulempe for videre arbeid med områdereguleringen.  

 

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. Oversiktskart og situasjonsplan 

2. Reguleringsplan og arealplankart 

3. E-post fra Sverre Moe, datert 25.01.2017 

4. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 14.12.2017 

5. Takst 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Nilam Ilyas 

 

 

 

















Fra: Sivilarkitekt Sverre Moe AS [svmoe@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: ola.landmark@dnb.no [ola.landmark@dnb.no] 

Sendt: 25.01.2018 11:25:05 

Emne: P523-BJØRKLUNDSGATE 4 - 317/366 I RINGERIKE - FORHÅNDSAVKLARING 

Vedlegg: P523-S0.1 SITUASJONSPLAN-GNR.317 BNR.366 RINGERIKE-180125.pdf 

Fil: P523/SOK/P523-FK-RK-180125 

 
 
Ringerike kommune 
 
Kopi: Ola Landmark 

 
Jeg er engasjert av Ola Landmark som eier av 317/366 i Ringerike for bistå med avklaringer og eventuell søknad om riving av eksisterende boligbygg i to 
etasjer + underetasje og oppføring av ny bolig i en etasje + underetasje. Nytt bygg er tenkt med tilnærmet samme plassering og «fotavtrykk» som 
eksisterende bebyggelse og uten vesentlige terrenginngrep.  
 
Jeg har mottatt kopi av byggesakskontorets brev av 29.11.17 til Statens vegvesen. Jeg har også fått kopi av e-poster mellom Ola Landmark og kommunens 
byggesaksbehandler Nilam Ilyas, 18.12.17-04.01.18. 
 
Tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsplan. Byggsakskontoret har uttalt seg positivt til tiltaket, men i svaret av 14.12.17 fra SVV varsler SVV om at et 
eventuelt positivt vedtak i Ringerike kommune vil bli påklaget til Fylkesmannen.  
 
Min vurdering er at storsamfunnets interesser, her v/Statens vegvesen, er at dersom det skulle gis byggetillatelse i strid med den planlagte veien, vil dette øke 
kostnadene til grunnerverv ved en eventuell gjennomføring etter planen. Ola Landmark er villig til å bære risikoen med dette ved at en autorisert takst av 
eksisterende bebyggelse, indeksregulert til det aktuelt tidspunktet, legges til grunn ved et eventuelt grunnerverv etter gjeldende reguleringsplan. Da mener jeg 
at storsamfunnets interesser er ivaretatt, og at vegvesenet, og eventuelt Fylkesmannen, dermed må kunne gi sitt samtykke. 
 
Jeg mener at denne saken kan behandles av Ringerike kommune og overordnede myndigheter på prinsipielt grunnlag uten at Ola Landmark må bruke 
ressurser på utarbeidelse av ytterligere søknadsdokumenter. Etter en positiv prinsippavgjørelse vil det bli innsendt full søknadsdokumentasjon for tiltaket med 
tinglyst erklæring om takst ved eventuelt grunnerverv etter gjeldende reguleringsplan. 
 
På vegne av tiltakshaver mener jeg at Ringerike kommune kan behandle saken på det foreliggende grunnlag.  
 
 
 
 



Sverre Moe 
Sivilarkitekt Sverre Moe as 
Osloveien 10 

PB 3140 
3501 HØNEFOSS 
9096 0926 

 

 
Vedlegg: S0.1 SITUASJONSPLAN – 1:500, 25.01.18 

 



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 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: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/21 341 8 - 2 Arne Hellum 1 4.1 2.201 7

Gnr. 31 7 bnr. 366 - Bjørkelundsgate 4 - dispensasjon

Vi viser til forespørsel om dispensasjon for å rive en tomannsbolig og bygge en enebolig og

garasje r i regulert område for «Vesttangenten» i Hønefoss.

Vi vil fraråde kommunen å tillate nybygg i Bjørkelundsgate 4. Dette er i konflikt med

gjeldene reg u ler ing for «Vestta ngenten». Det er også i et område hvor det pågår

områderegulering . Hvis kommunen tillater bygging vil vi påklage dette til Fylkesmannen.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Sen ioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling
- verdi- og lånetakst

BJØRKELUNDSGATEN 4
Bjørklunds gate 4
3513 HØNEFOSS
Gnr. 317 Bnr. 366
RINGERIKE KOMMUNE

SERTIFISERT TAKSTMANN AUTORISERT FORETAK
Gjermund Tandberg Semmen GO Takst AS
DNV-2011-TM 1-581571957 Gjermund Tandberg Semmen

Vikersundgata 31. 3370 Vikersund
gjermund@gotakst.no, tlf.: 97090797
Org.nr: 996 384 950

Oppdrag Bef.dato Vedlegg
476 30.07.2013 3



Gnr. 317 Bnr. 366
BJØRKELUNDSGATEN 4 - Bjørklunds
gate 4, 3513 HØNEFOSS
RI NGERI KE KOM MUNE

AUTORI SERT FORETAK
GO Takst AS
Gjermund Tandberg Semmen
Vikersundgata 31. 3370 Vikersund
gjermund@gotakst.no, tlf.: 97090797
Org.nr: 996 384 950

Om rapporten
BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER
Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i
eiendomsbransjen.

Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av
et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de
byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt
eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har
betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det
blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er
ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke
var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før
rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler.
Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning.

OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter.
Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN
Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs
sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne
type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for
sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

KLAGEORDNING
Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre.
Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet.
Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en
tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.

RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995
(tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd
med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med
NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side:
NITO Takst 30.07.2013
NTF, Norges TakseringsForbund

E t t e r t r y k k f o r b u d t
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Gnr. 317 Bnr. 366
BJØRKELUNDSGATEN 4 - Bjørklunds
gate 4, 3513 HØNEFOSS
RI NGERI KE KOM MUNE

AUTORI SERT FORETAK
GO Takst AS
Gjermund Tandberg Semmen
Vikersundgata 31. 3370 Vikersund
gjermund@gotakst.no, tlf.: 97090797
Org.nr: 996 384 950

- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er
kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til
befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.

LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av
bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt
og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg
gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk
levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er
generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte
minimumskrav.

TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det
anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger
og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se
"Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som
bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

TAKSTMANNEN HAR FÅTT I OPPDRAG AV EIERS REPRESENTANT Å UTARBEIDE BOLIGSALGSRAPPORT OVER
EIENDOMMMEN.
Vurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning og er utført i henhold til gjeldende instruks.
Vurderingen av eiendommens markedsverdi bygger på den kjennskap takstmannen har til omsetning av tilsvarende eiendommer i
området.
Låneverdien er takstmannens skjønnsmessige vurdering av en forsiktig fastsatt markedsverdi på lang sikt.
Referansenivået ved tilstandsvurderingen er gjeldende forskrifter på oppføringstidspunktet og eventuelt gjeldende forskrifter på
tidspunktet for ombygging eller rehabilitering. I tillegg kan bygningsdelenes alder være et referansenivå og/eller håndverksmessig
utførelse.
Referansenivået er angitt under den enkelte bygningsdel i etterfølgende beskrivelse.
Juridiske forhold er ikke vurdert av takstmann.
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Rapportsammendrag

Sammenfattet annen beskrivelse
Eiendommen ligger sentralt ved Nordre Torv i Hønefoss sentrum. Tilbaketrukket fra hovedgate og grenser
mot regulert friområde. Kort vei til skoler, butikker og servicetilbud.

Tomten har biloppstillingsplass for 3-4 biler i front av garasje. Adkomsten til parkering og garasjen er fra
Nordre Torv via naboeiendom. Det forutsettes at adkomsten er tinglyst. Svakt skrånet terreng vendt mot
syd med plen omkring bygningen. Garasjen er dels under terrenget og har terrasse på taket.

Bygningen er registrert og opprinnelig bygget som en horisontaldelt tomannsbolig. Hver etasje er senere
delt som to leiligheter.
En av leilighetene i 2. etasje var ikke tilgjengelig for besiktigelse på befaringsdagen, og romfordeling er
derfor antatt.

Teknisk stand på pipe/ildsteder og elektrisk anlegg er ikke vurdert.
Alle opplysninger det refereres til i rapporten er gitt av eiers representant i form av
egenerklæring/fremviste dokumenter, og/eller i muntlig form under befaring. Takstmannen forutsetter at
opplysningene er korrekte og bygger deler av rapporten på dette.
Eventuelle søknadspliktige arbeider og ferdigattester er ikke dokumentert. Taksten forutsetter at dette er
ivaretatt av eier.
Det er nedgravd en oljetank på eiendommen. Denne er tilknyttet oljekamin i 1. etasje. Tilstand, størrelse
og tankens materiale er ikke kjent.
Nedgravde oljetanker representerer en forurensningsfare, og lekkasje fra en slik tank kan medføre store
kostnader. Det er krav til at slike tanker trykkprøves regelmessig, og forholdet anbefales derfor undersøkt
nærmere.

Konklusjon tilstand
TOMANNSBOLIG

210 - Grunn og fundamenter, generelt Tilst.grad: 2
Det er registrert fuktopptak og saltutsalg innvendig i kjeller. Med tanke på eventuell drenerings alder er
dette normalt.
Fundamentering av tram/altan ved inngang er skadet som følge av frost og forvitring. TG 3. Terrenget mot
baksiden av bygningen heller mot grunnmuren, og er lagt tett opp mot vinduer på gavlsider.
Tilstand er satt på grunnlag av fuktinnslag i murer og generell alder på drenering/konstruksjon.
Konsekvens: Fundamenter ved inngang må påregnes nye. Slik forholdet er i dag har kjelleretasjen
begrenset bruksområde på grunn av fukt. Det bør påregnes tiltak med drenering og fuktsikring.
Terrengutformingen bør endres slik at overflatevann ikke belaster muren og vinduer.

224 - Frittbærende dekker Tilst.grad: 2
Det er ikke endret konstruksjon siden byggeåret. Det er derfor svak brann/lydisolering mellom
etasjene/enhetene, samt varmeisolerende egenskaper mot loft.
Tilstand er satt på grunnlag av konstruksjonens alder sett opp mot dagens forskriftskrav.
Konsekvens: Det må påregnes utbedring av konstruksjonens brann- og lydmotstand. Varmetap mot
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kaldtloft vil ha betydning for inneklima og fyringsutgifter.

225 - Yttervegger Tilst.grad: 2
Utvendig panel er slitt og preget av manglende vedlikehold/alder. Maling har flakket av og overflatene har
utvasking av ligning og cellulose på utsatte områder.
Tilstand er satt på grunnlag av alder og utidsmessighet.
Konsekvens: Veggene vil ha en svak varmeisolerende effekt sett i forhold til dagen standard. Det må
påregnes oppgradering av konstruksjonen, og trolig vil det være hensiktsmessig med ny utvendig luftet
kledning.

227 - Takkonstruksjoner Tilst.grad: 1
Taktekket er lagt om, men det er ikke kjent om undertak er skiftet ut. Takrenner som ikke er skiftet ut er
preget av alder. Siden loftrommene ikke er isolert vil etasjen betraktes som et kaldtloft. Det er noe
begrenset utlufting av loftet.
Tilstand er satt på grunnlag av alder og konstruksjonens utidsmessighet.
Konsekvens: Om etasjen skal bevares som kaldtloft bør utluftingen bedres. Ved eventuell innredning av
loft må dagens forskriftskrav til brann og rømningsvei følges.

233 - Vinduer Tilst.grad: 3
Karmer og rammer er generelt preget av alder og manglende vedlikehold. Trolig er vinduene fra byggeåret
og har dermed oppnådd forventet levetid.
Tilstandsgraden er satt på grunnlag av alder og vedlikeholdsbehov.
Konsekvens: Det bør påregnes utskifting av samtlige vinduer. Rehabilitering vil ikke være hensiktsmessig.

250 - Overflater, generelt Tilst.grad: 2
Generelt er mye av overflatene modne for rehabilitering. Stedvis preget av bruk, alder og slitasje.
Badene med flisoverflater har ikke dokumentert membranløsning og det er usikkert hvordan dette er
utført. Besiktiget bad i 2. etasje har ikke sluk i gulv og er derfor ikke godkjent som våtrom etter dagens
krav.
Tilstand er satt på grunnlag av overflatenes alder.
Konsekvens: Det må påregnes rehabilitering på mye av innvendig overflater om man skal tilfredsstille
dagens krav til standard.

262 - Balkonger, terrasser ol. Tilst.grad: 3
Altan over inngang er preget av manglende vedlikehold og har stedvis symptomer på råte.
Tilstand er satt på grunnlag av alder og skadesymptomer.
Konsekvens: Det er risiko for at deler av konstruksjonen må skiftes ut.

265 - Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Tilstand av pipe og ildsted er ikke vurdert av takstmann. En kontroll av pipeløp innvendig krever
spesialutstyr, og utføres av det Kommunale brann- og feievesen eller av autoriserte foretak.
Det er opplyst om pålegg fra feier. Forholdet er ikke utbedret og har fått utsettelse.

272 - Kjøkkeninnredning Tilst.grad: 2
Innredningene er preget av bruk og har stedvis slitasje og småskader. En av innredningene er trolig fra
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byggeåret, mens to er skiftet ut i ettertid.
Tilstand er satt på grunnlag av alder og gjelder for de to eldste innredningene.
Konsekvens: Det bør påregnes utskifting av de to eldste innredningene. Det vil normalt ikke være
hensiktsmessig med reparasjoner på innredninger som har oppnådd en alder på 20 år eller eldre.

300 - VVS-installasjoner, generelt Tilst.grad: 3
Røranlegget er i stor grad fra byggeåret. Det betyr at mye av anlegget har oppnådd en forventet levetid.
Innvendig avleiring i rør vil begrense kapasiteten og kunne føre til funksjonssvikt. Dagens bruk av
anlegget er i tillegg langt over hva det er dimensjonert for.
Tilstand er satt på grunnlag av anleggets alder.
Konsekvens: Det må påregnes vesentlig ombygging av røranlegget for å tilfredsstille bruk fra 4 enheter.
Mye av utstyret er av eldre dato og modent for utskifting.

400 - Elkraft, generelt
Tilstand på det elektriske anlegget er ikke vurdert som følge av at dette ikke er takstmannens fagområde.
Det er ikke opplyst om det foreligger krav eller pålegg fra Det lokale eltilsyn.

GARASJE

200 - Bygning generelt Tilst.grad: 3
Bærende konstruksjoner er skadet av frost, fukt og telebelastninger. Innvendig puss og deler av bærende
betong har forvitret slik at armering er avdekket. Bygningen har hatt stor fuktbelastning fra tak og terreng
over tid.
Tilstand er satt på grunnlag av kravet om fuktsikring og konstruksjoners stabilitet.
Konsekvens: Løs puss og betong faller ned fra tak og det frarådes bruk av eller opphold i garasjen.
Rehabilitering av bygningen vil kreve omfattende tiltak.

Markeds- og låneverdi
Tilleggsdel til boligsalgsrapporten

I teknisk verdi er det gjort fradrag for avvik fra dagens gjeldende byggeforskrifter, samt eventuelle
vedlikeholdsmangler, tilstandssvekkelser og skjulte feil.
I markedsverdien er verdien av tomta slik den fremstår på befaringsdagen medtatt.

Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr 2 700 000

Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr 2 300 000

Vikersund, 12.08.2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gjermund Tandberg Semmen
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rekvirent
Rekvirert av: Bjørklundsgate 4 DA

Besiktigelse, tilstede
Dato: 30.07.2013 - Lars Landmark Eiers representant

- Gjermund Tandberg Semmen Takstmann

Dokumentkontroll
Dokumenter fremvist: Situasjonskart Dato 30.07.2013 Utskrift fra nett

Gårdsregnskap
EDR Dato 30.07.2013 Eiendomsdata.no
Eiers egenerklæring Dato 09.08.2013

Andre dok./kilder: Eiers representant

Kommentar til egenerklæring
Takstmannens
kommentar til
egenerklæringen:

Det er ikke funnet avvik mellom eiers egenerklæring og registreringer ved
befaring.
Polise/avtalenr. er ikke opplyst.

Vedlegg
Nr Dokument/beskrivelse Ant. sider
1 EDR 2
2 Eiers egenerklæring 3
3 Situasjonskart 1

Eiendomsdata
Matrikkeldata: Gnr. 317 Bnr. 366

Hjemmelshaver: Bjørklundsgate 4 DA

Tomt: Eiet tomt. Areal 565,4 m²

Konsesjonsplikt: Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Adkomst: Adkomst fra offentlig vei.

Vann: Kommunal vannforsyning. Opplysninger gitt av eiers representant.

Avløp: Eiendommen er tilknyttet kommunalt avløpsnett. Opplysninger gitt av eiers
representant.

Regulering: Eiendommen ligger i regulert område.
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Forsikringsforhold
Forsikringsselskap: If Skadeforsikring AS.

Kommentar: Forsikringspolise er ikke fremvist/dokumentert. Takstmannen forutsetter at
eiendommen er forsikret.

Bygninger på eiendommen

Tomannsbolig
Byggeår: 1949. Opplysninger hentet fra Eiendomsdata.no

Ombygd: Bygningen er ombygget til fire leiligheter etter byggeåret.

Garasje
Byggeår: 1949. Opplysninger hentet fra Eiendomsdata.no

Arealer
AREALBEREGNING
Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden ”Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger”. Retningslinjene har
NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning
og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og ”Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger” eller annen
tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. ”Takstbransjens retningslinjer for
arealmåling av boliger” utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og www.ntf.no.

De viktigste presiseringene er:
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til
annen bruksenhet og/eller fellesareal.
- Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger.

Måleverdige AREALER
Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med
byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

MARKEDSFØRING
Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis.

Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM)
Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn.
En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører.

For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler.
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Tomannsbolig - arealer
Etasje Bruttoareal

BTA m²
Bruksareal BRA m² Anvendelse

Totalt Primær Sekundær
P-rom S-rom

Kjeller 127 110 110 Gang m/trapp, wc, 8 kjellerrom
Arealet er oppmålt av takstmann.

1. etasje 127 118 118 Hall m/trapp, 2 kjøkken, 2 stuer, 2 bad/wc, 2
soverom, spisestue, gang og entré
Arealet er oppmålt av takstmann.

2. etasje 127 118 118 2 Stuer, 2 soverom, 2 kjøkken, 2 bad/wc, entré,
gang og felles trapperom
Arealet er oppmålt av takstmann.

Loft 68 66 66 2 loftrom (innredet), mellomgang/loftrom og
div. kott
Arealet er oppmålt av takstmann. Det gjøres
oppmerksom på at arealene for etasjen ikke
tilfredsstiller forskriftenes krav om rømningsvei
for rom beregnet på varig opphold.

Sum bygning 449 412 236 176

Tomannsbolig - romfordeling
Etasje Primærrom Sekundærrom
Kjeller Gang m/trapp, wc 8 kjellerrom
1. etasje Hall m/trapp, 2 kjøkken, 2 stuer, 2 bad/wc, 2

soverom, spisestue, gang, entré
2. etasje 2 stuer, 2 soverom, 2 kjøkken, 2 bad/wc, entré,

gang, felles trapperom
Loft 2 loftrom (innredet) Mellomgang/loftrom, div. kott

Garasje - arealer
Etasje Bruttoareal

BTA m²
Bruksareal BRA m² Anvendelse

Totalt Primær Sekundær
P-rom S-rom

1. etasje 53 46 46 Plass for 3 biler
Arealet er oppmålt av takstmann.

Sum bygning 53 46 46

Garasje - romfordeling
Etasje Primærrom Sekundærrom
1. etasje Plass for 3 biler

Beskrivelser - Tomannsbolig

Bygning generelt

Bygning, generelt

Beskrivelse: Bygningen er bygget etter den skikk som var vanlig på
oppføringstidspunktet, og det er ikke foretatt vesentlige endringer av
konstruksjonen siden byggeåret. Bygningens konstruksjoner har av denne
grunn blant annet redusert varmeisolerende effekt sett i forhold til dagens
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krav. Det må påregnes oppgraderinger for å tilfredsstille dagens krav til
standard og funksjonalitet. Bygningens konstruksjoner kan som følge av
alder, bruk og slitasje, ha skjulte feil og mangler som er vanskelig å
oppdage ved befaring. Generelt er bygningen å betrakte som et
rehabiliteringsobjekt.

Overflater, generelt

Beskrivelse: Overflater innvendig er med varierende alder. Gulver er dels med
parkett/laminat, og dels med belegg. Innvendig yttervegger og delevegger
er kledd dels med malt panel, og dels med plater. Himlinger er i hovedsak
kledd med malte plater. To av baderommene har fliser på gulv og
vegger/brystning, og et har belegg på gulv og panelvegger.

Påkostninger: Det er opplyst at et av badene i 1. etasje er pusset opp etter vannskade i
senere tid.

Vurderinger: Generelt er mye av overflatene modne for rehabilitering. Stedvis preget av
bruk, alder og slitasje.
Badene med flisoverflater har ikke dokumentert membranløsning og det er
usikkert hvordan dette er utført. Besiktiget bad i 2. etasje har ikke sluk i
gulv og er derfor ikke godkjent som våtrom etter dagens krav.
Tilstand er satt på grunnlag av overflatenes alder.
Konsekvens: Det må påregnes rehabilitering på mye av innvendig
overflater om man skal tilfredsstille dagens krav til standard.

TG: 2

Grunn og fundamenter
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunn og fundamenter, generelt

Beskrivelse: Grunnmurer og fundament i støpt betong med sparestein. Innvendig er
murene isolert med Tresonitt og pusset.
Det antas at byggegrunn består av stein og grusmasser. Utvendig drenering
er trolig fra byggeåret og murene er ikke fuktsikret mot terreng. Støpte
fundamenter og tram ved inngang.

Vurderinger: Det er registrert fuktopptak og saltutsalg innvendig i kjeller. Med tanke på
eventuell drenerings alder er dette normalt.
Fundamentering av tram/altan ved inngang er skadet som følge av frost og
forvitring. TG 3. Terrenget mot baksiden av bygningen heller mot
grunnmuren, og er lagt tett opp mot vinduer på gavlsider.
Tilstand er satt på grunnlag av fuktinnslag i murer og generell alder på
drenering/konstruksjon.
Konsekvens: Fundamenter ved inngang må påregnes nye. Slik forholdet er
i dag har kjelleretasjen begrenset bruksområde på grunn av fukt. Det bør
påregnes tiltak med drenering og fuktsikring. Terrengutformingen bør
endres slik at overflatevann ikke belaster muren og vinduer.

TG: 2
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Veggkonstruksjon og utvendige fasader
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra
bakkenivå.

Yttervegger

Beskrivelse: Yttervegger er oppført i bindingsverk som utvendig er kledd med
lektepanel. Liggende panel i gavler. Med tanke på byggeåret er
konstruskjonen trolig ikke isolert i vesentlig grad.

Vurderinger: Utvendig panel er slitt og preget av manglende vedlikehold/alder. Maling
har flakket av og overflatene har utvasking av ligning og cellulose på
utsatte områder.
Tilstand er satt på grunnlag av alder og utidsmessighet.
Konsekvens: Veggene vil ha en svak varmeisolerende effekt sett i forhold
til dagen standard. Det må påregnes oppgradering av konstruksjonen, og
trolig vil det være hensiktsmessig med ny utvendig luftet kledning.

TG: 2

Vinduer og dører
Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig
valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig
funksjonstestet.

Vinduer

Beskrivelse: Vinduer med doble glass i karmer og rammer av tre. I hovedsak to- fags
vinduer.

Vurderinger: Karmer og rammer er generelt preget av alder og manglende vedlikehold.
Trolig er vinduene fra byggeåret og har dermed oppnådd forventet levetid.
Tilstandsgraden er satt på grunnlag av alder og vedlikeholdsbehov.
Konsekvens: Det bør påregnes utskifting av samtlige vinduer.
Rehabilitering vil ikke være hensiktsmessig.

TG: 3

Takkonstruksjon
Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner

Beskrivelse: Saltak i plassbygget bærende konstruksjon av tre. Taket er tekket med
betongtakstein. Takrenner og nedløp i stål og sink. Piper over tak er i murt
teglstein. Loftrommet er uisolert, trolig også innredede rom.

Påkostninger: Taktekket er trolig lagt om på 1990- tallet.

Vurderinger: Taktekket er lagt om, men det er ikke kjent om undertak er skiftet ut.
Takrenner som ikke er skiftet ut er preget av alder. Siden loftrommene
ikke er isolert vil etasjen betraktes som et kaldtloft. Det er noe begrenset
utlufting av loftet.
Tilstand er satt på grunnlag av alder og konstruksjonens utidsmessighet.
Konsekvens: Om etasjen skal bevares som kaldtloft bør utluftingen bedres.
Ved eventuell innredning av loft må dagens forskriftskrav til brann og

TG: 1
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rømningsvei følges.

Merknad: Taket og tekking er kun besiktig fra terreng. Det anbefales at taktekket
undersøkes nærmere og at tekkingen generelt kontrolleres regelmessig for
skader.

Terrasse, balkonger, trapper ol.
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Balkonger, terrasser ol.

Beskrivelse: Terrasse over garasjetak og altan fra trappegang i 2. etasje.

Vurderinger: Altan over inngang er preget av manglende vedlikehold og har stedvis
symptomer på råte.
Tilstand er satt på grunnlag av alder og skadesymptomer.
Konsekvens: Det er risiko for at deler av konstruksjonen må skiftes ut.

TG: 3

Piper og ildsteder
Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Beskrivelse: Piper i murt teglstein. Til pipene er det knyttet oljekamin og vedovner.

Vurderinger: Tilstand av pipe og ildsted er ikke vurdert av takstmann. En kontroll av
pipeløp innvendig krever spesialutstyr, og utføres av det Kommunale
brann- og feievesen eller av autoriserte foretak.
Det er opplyst om pålegg fra feier. Forholdet er ikke utbedret og har fått
utsettelse.

Merknad: Det bør undersøkes nærmere hva pålegget omfatter før videre bruk av
piper.

Etasjeskillere
Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative
avvik.

Frittbærende dekker

Beskrivelse: Dekke mot kjeller er i støpte konstruksjoner med tilfarergulv. Dekket
mellom leilighetene og mot loft er i trebjelkelag som trolig er isolert med
leire/sagflis.

Vurderinger: Det er ikke endret konstruksjon siden byggeåret. Det er derfor svak
brann/lydisolering mellom etasjene/enhetene, samt varmeisolerende
egenskaper mot loft.
Tilstand er satt på grunnlag av konstruksjonens alder sett opp mot dagens
forskriftskrav.
Konsekvens: Det må påregnes utbedring av konstruksjonens brann- og
lydmotstand. Varmetap mot kaldtloft vil ha betydning for inneklima og
fyringsutgifter.

TG: 2
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Rom under terreng
Undersøkelsen omfatter visuell kontroll og fuktmålinger av tilfeldige valgte punkter på tilgjengelig flater. Risikokonstruksjoner er
benevnt, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om
annet ikke er nevnt.

Nedenstående rom ligger under terreng. Ev. bygningsdeler og beskrivelser for disse er beskrevet under de
andre gruppene.

- Kjeller: Gang m/trapp, wc, 8 kjellerrom

Kjøkken
Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for
eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Kjøkkeninnredning

Beskrivelse: Kjøkkeninnredninger med varierende alder. Fronter med malte eller
laminerte overflater. Benkebeslag i stål.

Vurderinger: Innredningene er preget av bruk og har stedvis slitasje og småskader. En
av innredningene er trolig fra byggeåret, mens to er skiftet ut i ettertid.
Tilstand er satt på grunnlag av alder og gjelder for de to eldste
innredningene.
Konsekvens: Det bør påregnes utskifting av de to eldste innredningene.
Det vil normalt ikke være hensiktsmessig med reparasjoner på
innredninger som har oppnådd en alder på 20 år eller eldre.

TG: 2

VVS (ventilasjon, varme og sanitær)
Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

VVS-installasjoner, generelt

Beskrivelse: Røranlegget er i hovedsak fra byggeåret med noe sporadisk utskifting og
endringer ved ombygging/etalering av bad.
Avløpsrør i støpejern og plast. Tilførsel i kobber, plast og jern.
Varmtvannsberedere med varierende alder.
Stikkledninger er ikke vurdert.
På badene er det dusj, toalett og servant. Et med badekar, og et med
dusjkabinett.

Vedlikehold ol: Eiers representant opplyser at avløpsledning har gått tett og er spylt opp.

Vurderinger: Røranlegget er i stor grad fra byggeåret. Det betyr at mye av anlegget har
oppnådd en forventet levetid. Innvendig avleiring i rør vil begrense
kapasiteten og kunne føre til funksjonssvikt. Dagens bruk av anlegget er i
tillegg langt over hva det er dimensjonert for.
Tilstand er satt på grunnlag av anleggets alder.
Konsekvens: Det må påregnes vesentlig ombygging av røranlegget for å
tilfredsstille bruk fra 4 enheter. Mye av utstyret er av eldre dato og modent

TG: 3
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for utskifting.

Elektrisk anlegg
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag
anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt
nedenfor.

Elkraft, generelt

Beskrivelse: Eldre fordelingstavler med skrusikringer.

Vurderinger: Tilstand på det elektriske anlegget er ikke vurdert som følge av at dette
ikke er takstmannens fagområde.
Det er ikke opplyst om det foreligger krav eller pålegg fra Det lokale
eltilsyn.

Beskrivelser - Garasje

Bygning generelt

Bygning generelt

Beskrivelse: Vegger, gulv og tak og fundamenter er i støpt betong og sparestein.
Innvendig er murene isolert med Tresonitt og pusset. Taket er tekket med
sveiset takmembran. Porter i tre.

Påkostninger: Taket er tekket om i senere år.

Vurderinger: Bærende konstruksjoner er skadet av frost, fukt og telebelastninger.
Innvendig puss og deler av bærende betong har forvitret slik at armering er
avdekket. Bygningen har hatt stor fuktbelastning fra tak og terreng over
tid.
Tilstand er satt på grunnlag av kravet om fuktsikring og konstruksjoners
stabilitet.
Konsekvens: Løs puss og betong faller ned fra tak og det frarådes bruk av
eller opphold i garasjen. Rehabilitering av bygningen vil kreve omfattende
tiltak.

TG: 3

Verdi
Tilleggsdel til boligsalgsrapporten

Utleievurdering
Areal Totalt Faktisk Faktisk Årsleie Ansatt

Bygg/etasje BTA utleibart utleid Årsleie pr m² Årsleie Anmerkning

Tomannsbolig
Kjeller 127 127
1. etasje 127 127 127 843 107 061
2. etasje 127 127 127 843 107 061
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Loft 68 68
Sum 449 449 254 214 122

Garasje
1. etasje 53
Sum 53
Totalt 502 449 254 214 122
Takstmannens ansatte årsleie tilsvarer Kr 17 844 pr mnd.

Årlige kostnader
Årlige kostnader Ansatte vedlikeholdskostn.: 50 000

Sum kostnader Kr: 50 000
Årlige kostnader utover vedlikehold er ikke
vurdert.

Ansatt årsleie: Netto ansatt årsleie Kr: 164 122

Teknisk verdi bygninger
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg):

Tomannsbolig 5 320 000
Sum normale byggekostnader: 5 320 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): 3 455 000
Teknisk verdi bygninger: 1 865 000

Tomteverdi
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består
av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad
fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt
opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en
vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.
Normal tomteverdi: 850 000

Teknisk verdi inkludert tomteverdi
Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: 2 715 000

Markeds- og låneverdi
Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: 2 700 000

Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: 2 300 000

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Bef.dato: Side:
NITO Takst 30.07.2013
NTF, Norges TakseringsForbund

E t t e r t r y k k f o r b u d t

16 av 16



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4978-2   Arkiv: K40  

 

 

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 - 

2022  
 

Forslag til vedtak: 

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 – 2022 vedtas, jf. 

forskrift 8. januar 2016 nr. 12. 

 

  

Sammendrag 

Kommunen er gjennom forskrift pålagt å vedta målsetninger for forvaltningen av 

hjorteviltartene som det er åpent jakt for. Dette er ikke gjort tidligere i Ringerike kommune 

grunnet arbeidspress og prioriteringer på landbrukskontoret. Rådmannen ønsker å inkludere 

retningslinjer for valdledere, jaktledere og jegere for å bidra til forståelse for hvilke oppgaver 

som skal løses og hvem som har ansvaret for å løse dem. Mål og retningslinjer finnes i 

vedlegget «Kommunale mål og retningslinjer». 

 

Innledning / bakgrunn 

I 2016 vedtok Klima- og miljødepartementet en ny forskrift om forvaltning av hjortevilt. I § 3 

kommer det fram at kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort og 

rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Disse målene skal ta hensyn til opplysninger om 

beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av 

viltulykker på veg og bane. Målene skal være konkrete og etterprøvbare. 

 

Beskrivelse av saken 

I § 1 i hjorteviltforskriften kommer det fram at formålet med forskriften er at 

hjorteviltforvaltningen skal ivareta bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold, 

samt at det skal legges til rette for lokal og bærekraftig forvaltning. Hensikten med kommunale 

mål for hjorteviltforvaltningen er å diskutere forvaltningsspørsmål med rettighetshaverne og 

andre med interesser i utmark. De skal også etablere en bredest mulig faglig og politisk 

forankret plan, som sammen med sentrale lover og forskrifter er styrende for 

hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune. Målene brukes blant annet som juridisk grunnlag 

når kommunen skal godkjenne flerårige bestandsplaner. 

 



- 

Kommunen har et overordnet ansvar for verdier og interesser knyttet til opplevelsesverdier, 

biologisk mangfold, trafikkproblemer, skader på jord- og skogbruk og andre skader/ulemper. 

Det kommunale ansvaret ligger derfor hovedsakelig i regulering av størrelsen på de ulike 

hjorteviltbestandene. Kommunen har også ansvar for å ivareta jaktretthavernes rettigheter og 

rettssikkerhet, gjennom å fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak. 

 

Jakt er en viktig del av friluftslivet, men det som er spesielt med jakt er ressursforvaltningen av 

artene det jaktes på. Det er jegerne som i praksis står for forvaltningen av hjorteviltet. For at 

forvaltningen skal lykkes med målene er man avhengig av at jegerne gjennomfører en målrettet 

jakt, basert på detaljert bestandsplanlegging og en årlig avskytningsplan. Mål og eventuelle 

tiltak skal være lokalt forankret gjennom kommunale målsetninger og bestandsplaner. 

 

Mål og retningslinjer finnes i vedlegget «Kommunale mål og retningslinjer». Det legges opp til 

at planen skal revideres hvert fjerde år, men planen kan tas til revidering før dette dersom det 

skulle bli behov for justering. 

 

Juridiske forhold  

Kommunen er pålagt å vedta målsetninger for forvaltningen av de arter det er åpnet jakt for 

gjennom forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt. Det er åpnet for jakt på 

elg, hjort og rådyr i Ringerike kommune. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Viltnemnda behandlet først saken i møte 12.12.17, og vedtok å sende saken på høring til 

berørte parter og interessegrupper. Dette ble gjort 15.12.17. Høringsfrist ble satt til 10.01.18. 

Det ble mottatt seks høringsuttalelser. Uttalelsene ble behandlet i nytt viltnemndsmøte 

19.02.18 (opprinnelig dato for møtet var 24.01.18, men dette ble utsatt). Uttalelsene tas med i 

den videre prosessen, og ligger som vedlegg til saksframlegget. 

 
 

Rådmannens vurdering 

Dokumentet «Kommunale mål og retningslinjer» starter med en oversikt over hva som er 

kommunens, valdets og jaktfeltets ansvar og oppgaver. Hensikten med disse retningslinjene er 

å gjøre det klart og tydelig hvem som sitter med hvilket ansvar. Kommunens kontaktperson i 

valdet er valdleder, og oppgavene til valdleder kan dermed virke noe omfattende. En del av 

punktene dreier som mot valdet som enhet, og betyr ikke nødvendigvis at valdleder sitter med 

hele ansvaret alene. 

 

Målsetningene for elg er detaljert, fordi kommunen har et godt datagrunnlag gjennom mange 

år, og tar for seg beitegrunnlaget, bestandssammensetning og framtidig avskytning. 

Målsetningen for hjort er lite detaljerte grunnet lite og mangelfull rapportering, og det er 

generelt for lite kunnskap om rådyrbestanden til å kunne lage detaljerte målsetninger. Det 

forventes derimot at det blir en knekk i rådyrbestanden på grunn av årets harde vinter. 

 

Avslutningsvis er det en side med alle tidsfrister som jegere, jaktledere, valdledere og 

kommune må forholde seg til. Dette vil fungere som et enkelt og nyttig oppslagsverk, i tillegg 

til at det blir lettere for jegere å rettighetshavere å se hvilke frister de har å forholde seg til. 

 

 

 



- 

Vedlegg 

Kommunale mål og retningslinjer 

Høringssvar Ramberget jaktlag 

Høringssvar fra Fylkesmannen i Buskerud 

Høringssvar fra vald 16 - Rognlihøgda Tuftinåsen 

Høringssvar vald 6 - Holleia Nord 
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KOMMUNALE MÅL OG RETNINGSLINJE R
FOR

HJORTEVILTFORVALTNIN GEN
I

RINGERIKE KOMMUNE

2018 - 2022



FORORD
I 2016 vedtok Klima - og miljødepartementet ny f orskrift om forvaltning av hjortevilt . I § 1
kommer det fram at formålet med forskriften er at hjor t e viltforvaltningen skal ivareta
bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold, samt at det skal legges til rette for
lokal og bærekraftig forvaltning. I § 3 kommer det fram at kommunen skal vedta mål for
utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Disse
målene skal ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestands utvikling, skader på
naturmangfold, jord - og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

Hensikten med kommunale mål for hjorteviltforvaltningen er å diskutere forvaltningsspørsmål
med rettighetshaverne og andre med interesser i utmark. Målene skal være konkrete og
etterprøvbare. De skal også etablere en bredest mulig faglig og politisk forankret plan, som
sammen med sentrale lover og forskrifter er styrende for hjorteviltforvaltningen i Ringerike
kommune. Målene brukes blant annet som juridisk grun nlag når kommunen skal godkjenne
flerårige bestandsplaner.

Det er opp til kommunen selv hvordan målene forankres i kommunen. Vi anser det som mest
hensiktsmessig at målsettingen e revideres ved behov hvert fjerde år av landbruks kontoret i
samarbeid med Vil tnemnd a , i tillegg til en fortløpende vurdering dersom behov oppstår .

M ål og retningslinje r for hjorteviltforvaltning i Ringerike kommune i 2018 – 2022 ble
utarbeidet av landbrukskontoret, og ble sendt på høring til alle vald ledere , lokale
interesseorganis asjoner , nabokommuner og fylkesmannen i Buskerud . Høringsforslagene ble
bearbeidet, og et nytt utkast ble utarbeidet. Dokumentet ble politisk behandlet i Viltnemnda,
Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning og Formannskapet før de t ble endelig ved tatt av
K ommunestyret.

Vedtatt av Ringerike kommune dato. måned 2018

«Ringerike kommune vedtar mål og retningslinjer for forvaltnin g av hjortevilt i Ringerike
kommune i perioden 2018 – 2022 . Vedtaket hjemles i Forskrift om forvaltning av hjortevi lt §
3.»
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1. ORGANISERING AV VALD OG BESTANDSPLANOMRÅ DER

1.1 KOMMUNENS ANSVAR

- Behandle søknader om nye vald eller endringer i vald , bestandsplanområder og
bestandsplaner innen 15. juni , jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 11, 14 og 16

- Bidra til at valdene organiseres som bestandsplanområder med naturlige grenser og
med bestandsplan godkjent av kommunen.

- Informasjon ut til v aldene
- Samle inn og registrere sett og skutt data fra valdene og legge dette på

Hjorteviltregisteret , om det ikke er ført elektronisk
- Tildele kvoter til alle vald med grunnlag i kommunens målsetting, godkjente

bestandsplaner, målrettet avskytning og bestan denes utvikling. Kvote tildeles
enkeltvaldene årlig , jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 18 og 20

- Tilrettelegge for at rapporteringsrutiner og ettersøk skjer som beskrevet i f orskrif t om
utøvelse av jakt og fangst k ap. 8 j akt på og avliving av st orvilt

- Organisering og administrering av fallviltmannskap, fallviltstatistikk og tiltak for
redusering av viltpåkjørsler

- Årlig tildele midler ved søkn ad til det kommunale viltfondet . Søknadsfrist er 1. mai og
1. november

- Oppfølging av brudd på viltlov og t ilhørende forskrifter
- Stimulere til etablering av be itetakster i vinterbeiteområder
- Kommunen koordinerer beitetaksering når hele kommunen skal takseres
- Behandle søknader om skadefelling, jf. naturmangfoldloven § 18 og forskrift om

skadegjørende vilt
- Planarbeid og biotopbevaring

1.2 VALDET OG VALDLEDERS ANSVAR

- Oppnevne valdansvarlig representant. Vedkommende opptrer på vegne av
jaktrettshaverne ovenfor kommu nen i saker som berører valdet , jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 9

- Overvåke viltbestand en og ressursgrunnlaget i sitt område og forvalte bestandene i
henhold til valdets og kommunens målsetninger samt gjeldende lovverk , jf. viltloven
og forskrift om forvaltning av hjortevilt

- Innen 1. mai skal endringer som har skjedd med valdets grenser, ei e ndomsforhold og
tellende areal i løpet av siste jaktår melde s til kommunen , jf. forskrift om forvaltning
av hjortevilt § 11

- Organisere og administrere jakta slik at den utføres med grunnlag i gjeldende lovverk,
forskrifter, kommunale målsetninger og godkje nt bestandsplan /tildelt kvote

- Utarbeide bestandsplan for hjortevilt med inntil fire års varighet, jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 15. Planen skal behandle og definere mål der minimum
følgende punkter skal være med:

Oversikt over innmeldt areal, jaktfelt og valdets avgrensning på kart
Rutiner for innsamli ng/rapportering (sett elg, vektrapporter , tannprøver mm. )
Avskytingsplan med årlig kvote
Målsetninger med alders - og kjønnssammensetning, bestandsstørrelse,
beitegrunnlag mm.
Forebyggende tiltak for å hindre uakseptable skader og ulemper på andre
samfunnsinteresser, for eksempel ved gjennomføring av beiteregistreringer
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- Foreta justeringer for å oppnå målsetninger og være innenfor avskytningsplan for
perioden. 20 % avvik aksepteres

- Utarbeide planer for viltstelltiltak og gjennomføre dette i samarbeid med lokale
aktører , jf. veileder til forskrift om forvaltning av hjortevilt kap. 2

- Bør o vervåke beiteskad er på skog gjennom beitetakster , jf. veileder til forskrift om
forvaltning av hjortevilt ka p. 2

- Sende inn oversikt over jaktl edere til kommunen før jakt på elg og hjort starter hvert
år , jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 26a

- Se til at samjakt utøves på de områder dette er naturlig. Det skal også vises hensyn til
andre intere ssegrupper da alle har rett til å utøve friluftsliv

- Foreta kontroll av at skutt e dyr stemmer med tildelt kvote
- Bidra til god kommunikasjon mellom kommunens fallviltmannskap og jaktutøver e
- O pplærin g og informering av jaktlederne
- Samle inn sett - elg/ sett - hjort skjemaer for valdet på de artene man har fellingstillatelse

på , og sende dette til kommune senest 1 4 dager etter jaktas slutt , jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 32

- Bidra til å innføre elektronisk innrapportering av sett - elg/ sett - hjort vi a
www.settogskutt.no , og kontrollere/godkjenne registreringene som er oppført

- Sende inn fellingsrapport til kommunen innen 14 dager etter e ndt jakt , jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 32

- Sende inn ta nnposer for elg og hjort senest 14 dager etter endt jakt , jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 32

- Betale fellingsavgift på f elte dyr til kommunens viltfond, jf. forskrift om kommunale
viltfond m.m. § 6. Regning utarbeides av kommunen med grunnlag i
felli ngsrapportene og sendes valdene

1.3 J AKTLAGET OG J AKTLEDERS ANSVAR

- Utnevne ansvarlig jaktleder for jakt på elg og hjort, jf. forskrift om utøvelse av jakt,
felling og fangst § 26a

- L ede og organisere jaktutøvelsen , og påse at den foregår på en human og forsvarlig
måte i tråd med gjeldene lover og forskrifter. Den enkelte jeger er selv ansvarlig for
selve jaktutøvel sen og egen og andres sikkerhet

- Sørge for at a lle som jakter har tilgang til godkjent ettersøkshund til ettersøk av
påskutt vilt. Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom
skriftlig avtale være sikret tilgang på ettersøkshund som kan være på stedet innen
maks 4 timer etter påskytingen , jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 4
og 23

- Har et særlig ansva r ved skadeskyting i forhold til riktig prosedyre og kommunikasjon
m ed kommunens ettersøkspersonell , jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
§ 27

- Fylle ut sett - elg/ sett - hjort skjema er og slaktevektskjema er , og levere dette til
valdansvarlig ve d jaktas slutt , før 14 dager etter endt jakt

2. MÅL FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT
Kommunens hovedoppgave er å ivareta viltets interesser.

Kommunen har et overordnet ansvar for verdier og interesser knyttet til opplevelsesverdier,
biologisk mangfold, trafikkp roblemer, skader på jord - og skogbruk og andre skader/ulemper.
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Det kommunale ansvaret ligger derfor hovedsakelig i regulering av størrelsen på de ulike
hjorteviltbestandene. Kommunen har også ansvar for å ivareta jaktretthavernes rettigheter og
rettssikker het, gjennom å fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak.

Jakt er en viktig del av friluftslivet, men det som er spesielt med jakt er ressursforvaltningen
av artene det jaktes på. Det er jegerne som i praksis står for forvaltningen av hjorteviltet. For
at forvaltningen skal lykkes med målene er man avhengig av at jegerne gjennomfører en
målrettet jakt , basert på detaljert bestandsplanlegging og en årlig avskytningsplan . Mål og
eventuelle ti ltak skal være lokalt forankret gjennom kommunale målsetninger og
bestandsplaner.

2.1 ORGANISATORISKE MÅL

- Ringerike kommune skal bidra til samarbeid innen forvaltningen av hjortedyrene på
tver s av vald, kommuner og regioner

- Det skal legges til rette for samarbeid i bestandsplanområder mellom vald i og utenfor
kommunen der dette er naturlig ut fra bestandsdynamiske forhold

- Fragmentering av dagens valdstruktur er uønsket . For å sikre en helhetlig forvaltnin g
er det ønskelig med vald/ bestandsplanområder som utgjør store nok områder til at det
kan godkjennes bestandsplaner for områd et , jf. F orskrift om forvaltning av hjortevilt

- Vald som ikke har bestandsplaner for elg oppfordres til å utarbeide dette , og eventu elt
inngå i bestandsplanområder eller slå seg sammen med nabovald for å få stort nok
tellende areal til å imøtekomme are alkravet i forskr ift

- V aldene bør samor dne forvaltningen av elg, hjort og rådyr på områdene de disponerer
- Ved privatrettslig konflikt i valdene bør det være dialog mellom partene for å finne

løsninger begge parter kan leve med. Eventuelt kan det søkes tilk nytning til andre
nabovald slik at det etableres større forvaltningsenheter

2.2 HOVEDMÅL FOR HJORTEVILTFORVA LTNINGEN

- Forvaltning en av hjorteviltbestandene skal gi sunne dyr i god kondisjon
- Det skal tilstrebes en optimal kjønns - og alderssammensetning med hensyn til

produksjon
- B estandsstørrelsene skal tilpasses bæreevne , skader på innmark og skog og konflikter

med øvrig friluftsliv
- A ntallet trafikkdrept vilt skal holdes på et minimum
- Hjorteviltbestandene skal ikke representere en trussel mot annet biologisk mangfold
- Kommunen skal b idra til å ta vare på og sikre viktige trekkruter og leveområder for

hjortevilt

2.3 ELG

2.3.1 Beitegrunnlag

Vinterbeite t har tatt seg opp de siste årene, men kvaliteten på sommerbeite t er fremdeles
under det som er optimalt. Plante a rtene ROS, furu og bjørk tåler et vedvarende beitetrykk på
om lag 35 % før beitetilgangen reduseres betydelig. Tallene det er referert til her er beitetrykk
og ikke beiteskader.

- Elgbestanden skal tilpa sses beitegrunnlaget i kommunen
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- B eitegrad en på ROS - ar tene skal reduseres og ikke overstige 50 %
- Beitegraden på b jørk skal reduseres og ikke overstige 35 %
- Beitegraden på furu skal ikke overstige 35 %
- Beiting på gran bør ikke forekom me

2.3.2 Bestands sammensetning

Svært skjeve kjønnsforhold er uønsket da det kan medføre uønskede effekter som forsinket
kalvetidspunkt. Kroppsvekt og kondisjon til elgkuene er avgjørende for tidspunktet for
kjønnsmodning og reproduksjon. Slaktevektene til kalver og ungdyr avhenger i stor grad av
tetthetsavhengige faktorer som bestands tetthet og mattilgang. Langsiktige endringer i kalve -
og ungdyrsvektene skyldes ofte et redusert mattilbud som følge av økt tetthet. Klima og
avskytingsstrategi vil være medvirkende faktorer.

- Forholdet mellom sett ku og okse skal ikke overstige 1,6 :1
- Antallet kalveførende kyr økes og holdes jevnt over 55 %
- Gjennomsnittlig slaktevekt på kalv bør ikke være lavere enn 65 kg
- Gjennomsnittlig slaktevekt økes med 5 kg. pr dyregruppe fr am til 2028 , med

forbehold om klimaeffekten

2.3.3 Framtidig avskyting

Mål for el gbestandens kjønns - og alderssammensetning ligger til rettighetshavernes
ansvarsområde, og avskytingsprofilene finnes i b estandsplanene for elg 2016 - 2020 . Vald
uten godkjent bestandsplan tildeles kvote på dyr som innenfor en gitt periode skal gi
tilnærme t lik avskytingsprofil som storvaldenes bestan d splaner. Dette med hensyn til kjønn,
alder og bakgrunnsareal bak hvert tildelte dyr.

- Langsiktig mål: Å rlig uttak økes jevnt med bestandens størrelse, og jevnes ut ved et
uttak på om lag 500 dyr årlig . Uttaket av stammen differensieres i tråd med lokale
forhold

- Kategorien ungdyr fjernes fra avskytingsprofilen og inngår i kategoriene ku eller okse,
til en forenkling for jegeren

- Vektklasser fjernes
- Uttak av mindreverdige dyr stimuleres
- K alveavskytingen økes for å redusere belastningen på vinterbeitene
- H øyproduktive elgkyr spares
- E ldre okser spares , spesielt i de n første uka i jakta

2.4 HJORT

Datagrunnlaget er for lite til å kunne lage detaljerte mål .

- Hjortebestanden skal forvaltes slik at den gir en høstbar ressurs
- H jortebestanden skal forvaltes slik at beiteskader på økonomisk viktige treslag som

gran og furu er minimale
- Øke kvaliteten og andelen førte sett hjort - skjema og fellingsrapporter
- Raskere rapportering
- Det innhentes mer kunnskap om hjortebestanden
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2.5 RÅDYR

Datagrunnlaget er for lite til å kunne lage detaljerte mål.

- Årlig uttak skal være med på å redusere antallet trafikk påkjørsler
- Det innhentes mer kunnskap om rådyrbestanden
- Bedre organiseringen av valdstrukturen
- Raskere rapportering

2.6 IRREGULÆR AVGANG

Anta llet hendelser vil avhenge av snømengder og temperatur. Viltpåkjørsler og annen
irregulær avgang håndteres av kommunens fallviltmannskap. Fallvilt og dets verdi tilfaller det
kommunale viltfondet. Viltfondet kan etter søknad gi støtte til tiltak som minime rer antallet
viltpåkjørsler.

- Gjennomføre trafikksikringstiltak, som for eksempel skilting, når kommunen blir gjort
oppmerksom på vilttrekkområder dannet på grunn av store snømengder eller andre
klimatiske forhold

- Antallet hjortepåkjørsler bør ikke overstige 5 % av jaktuttaket
- Antallet elgpåkjørsler bø r ikke overstige 5 % av jaktuttaket
- Antallet rådyrpåkjørsler bør reduseres, og skal ikke overstige 30 % av jaktuttaket

2.7 A NDRE INT ERESSER

Hjorteviltet betyr mye for lokal verdiskapning , i form av kjøtt o g som grunnlag for jakt og
andre opplevelsesbaserte aktiviteter.

- Det skal legges til rette for a t hensynet til andre interesser blir godt ivaretatt i
forvaltningen av hjortevilt

- Det skal kunne drives småv ilt - og storviltjakt samtidig i områder hvor dette er naturlig
- Jakt skal ikke drives slik at den forårsaker uakseptable ulemper på andre

friluftsaktiviteter

2.8 UFORUTSET T E SITUASJONER

2.8.1 S krantesjuke

Chronic Wasting Disea se (CWD), også kalt skrantesjuke, er en dødelig og smittsom
prionsykdom som er påvist på v illrein i Nordfjella, samt enkelte tilfeller på hjort og elg i
Trøndelag og Møre og Romsdal . Sykdommen spres ved kontakt mellom hjortedyr og miljøet
de beveger seg i. Skrantesjuke hos elg antas å være en atypisk versjon av skrantesjuke som
opptrer sporadis k (opp står uten smitte), og som regel rammer eldre individer. Det er per dags
dato ikke påvist tilfeller av skrantesjuke i Ringerike kommune. Dersom det b lir påvist tilfeller
av skrante sjuke i kommunen bør følgende tiltak settes i gang:

- Følge Mattilsynets tilrådninger
o Tilrettelegge for reduksjon av bestander av elg, hjort og rådyr
o Vurdere hvor mye besta ndene bør reduseres, enten ved økt jaktuttaket generelt

eller ved økt uttak av eldre hunndyr
o Regulere bestandstettheten ved å justere antallet fellingstillat elser i hele eller

deler av kommunen ved å bruke forskrift om forvaltning av hjortevilt § 7,
fortrinnsvis for ett år
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o B idra til at søknader om dispensasjon fra forskrift om midlertidige tiltak for å
begrense spredning av skrantesjuke , som omhandler forbud mot fôring og
utsetting av slikkesteiner til ville hjortedyr, minimeres ved å tilrettelegge for
andre tiltak enn fôring

2.8.2 Sykdommer som følge av klimaendringer

Klimaet i Norge er i endring. Både kjente og ukjente sykdommer forårsaket av endringer i
klimaet kan spre seg blant bestandene av elg, hjort og rådyr. Dette kan for eksempel
sykdommer knyttet til flått og hjortelusflue, og eventuelt andre sykdommer vi ikke er kjent
med som kan ha negativ virkning på hjorteviltbestandene. Stor bestandstetthet vil vanli gvis
føre til økt smittespredning. Bestandstettheten til elg, hjort og rådyr må avpasses etter
situasjonen.

3. A NNET UTTAK AV VILT - SKADEFELLING
Naturmangfoldlovens § 18 punkt b åpner for at kommunen kan gi tillatelse for uttak av vilt
for å avverge skade p å avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom. Dette
skal skje via søknad til kommunen ved landbrukskontoret. Slike problemer skal hovedsakelig
løses innenfor ordinære jakttidsrammer. Det blir stilt krav til at grunneier har prøvd ut
avbø tende tiltak for å avverge eller hindre skade eller redusere predasjon før en eventuell
skade fellingstillatelse gis , jf. forskrift om felling av skadegjørende vilt § 1 punkt 2 . Hver
søknad vurderes ut fra dens gitte forhold. Det skal så langt som mulig tas hens yn til
yngletidsfredningen ved skadefellinger. Informasjon om skadefelling og hva en søknad om
skadefelling må inneholde fins på kommunens hjemmesider under « Land bruk » og « Vilt » .

4. V ARIGHET OG REVIDERIN G
De kommunale forvaltningsmålene for hjortevilt bør være forutsigbare og stabile, men skal
samtidig kunne oppdateres i takt med utviklingen i hjorteviltbestandene. Mål og retningslinjer
oppdateres ved behov hvert fjerde år, i tillegg til en årlig fortløpend e vurdering. Dette gjøres
med tanke på tilegning av ny kunnskap og uforutsette endringer om hjortevilt bestandene.
Dette gjelder spesielt for hjort og rådyr, j f. kapittel 2.4 og 2.5 .
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5. TIDSFRISTER

Sak Tidsfrist Hvem
Fremme forslag om nytt minsteareal 15. januar Parter med interesse
Fastsettelse av forskrift om minsteareal 15. mars Kommunen
Rapportere fallvilt til SSB via Hjorteviltregisteret 31. mars Kommunen
Trekke eiendom ut av vald 1. april Jaktrettshaver
Trekke godkjenning av vald* 1. april Kommunen
Trekke vald ut av bestandsplanområde 1. april Valdansvarlig
Trekke godkjenning av bestandsplanområde 1. april Kommunen
Trekke godkjenning av bestandsplan 1. april Kommunen
Trekke kvotefri jakt på rådyr 1. april Kommunen
Søknad om godkjenning av vald 1. mai Valdansvarlig
Melding om endringer i valdet 1. mai Valdansvarlig
Søknad om godkjenning av bestandsplanområde 1. mai Bestandsplanområdets representant
Melding om endringer i bestandsplanområdet 1. mai Bestandsplanområdets representant
Søknad om godkjenning/endring av bestandsplan 1. mai Valdansvarlig eller bestandsplanområdets representant
Søknad om kvotefri jakt på rådyr 1. mai Valdansvarlig eller bestandsplanområdets representant
Behandle søknad om vald 15. juni Kommun en
Behandle søknad om bestandsplanområde 15. juni Kommunen
Behandle søknad om bestandsplan 15. juni Kommunen
Behandle søknad om kvotefri jakt på rådyr 15. juni Kommunen
Utsending av fellingstillatelse på elg, hjort og rådyr 15. juni Kommunen
Rapportere sett elg og sett h jort til kommunen 14 dager etter endt jakt Jaktleder/valdansvarlig
Rapportere fellingsresultat til kommunen 14 dager etter endt jakt Valdansvarlig
Levere tannposer til kommunen 14 dager etter endt jakt Jaktleder/valdansvarlig
Registrere papirskjema for sett elg og sett hjort i Hjorteviltregisteret 30 dager etter endt jakt Kommunen
Rapportere fellingsresultat til SSB 30 dager etter endt jakt Kommunen

*Kommunen kan trekke tilbake valdgodkjenning og kreve ny søknad også ett er 1. april dersom det foreligger tvil som berører rettsforhold i valdet



Gunnar Ekrem 
Vestre Ådal 788 
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Høring - Kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen 
Saksnummer 17/4978 
 
Det virker flott på papiret, men virker det like godt i praksis.  
 
1.1. 
Hva mener kommunen med: Tilrettelegge for at rapporteringsrutiner og ettersøk skjer 
som beskrevet i Forskrift om utøvelse av jakt og fangst. Kap. 8. 
 
Hvordan definerer kommunen grove brudd på viltlov og tilhørende forskrifter? I 2017 
ble en person bøtelagt for en rimelig stor sum for feilaktig avlivning av en skjør.  
 
1.2. 
En valdansvarlig person er nødvendigvis verken jeger eller skytter. Det kan derfor by 
på problemer om denne person skal tilrettelegge opplæring av jaktledere. 
Her kunne kommunen komme med tiltak og tilrettelegging for valdlederkurs, slik at 
alle valdledere snakket samme språk. De kunne selv holde kurs for jaktleder, eller at 
de tok et kurs av annen arrangør. 
Kursing er viktig i denne sammenheng. Det er et stort spekter av lover og regler, som 
de færreste setter seg godt nok in i på frivillig basis. 
 
1.3. 
Jeg håper kommunen kan tilrettelegge et samarbeid med ettersøksekvipasjer slik at 
flere hunder kan brukes på hjortevilt gjennom hele året. En gruppe med både 
etablerte ettersøksjegere og nye ekvipasjer som ønsker å bidra med sine 
ettersøkshunder. Selvfølgelig med dagens krav til kurs for fører og hund, bl.a. 
Videregående ettersøkskurs 2. En samarbeidsgruppe med åpne grenser for å øke 
kvaliteten på ettersøk og sikre rask og human avliving av dyr som lider. 
Dette blir en ren vinn-vinn situasjon. Ekvipasjene vil få en mulighet til å trene både 
sporhunder og løshunder, og en kombinasjon av disse, gjennom året. Noe som igjen 
sikrer effektive jakt-ettersøk. 
 
Vennlig hilsen 
 
Gunnar Ekrem 
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Uttalelse til forslag til kommunale mål og retningslinjer for 
hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 
 

Ringerike kommune har sendt på høring forslag til kommunale mål og retningslinjer for 
hjorteviltforvaltningen i perioden 2018-2022. Dokumentet har konkrete og etterprøv-
bare mål, spesielt for elg. Dette gir kommunen og rettighetshavere et godt styrings-
verktøy for å utvikle og bedre valdorganiseringen, og utarbeide bestandsplaner. 
 

Hjorteviltforskriften setter krav om at kommunene skal vedta mål for utviklingen av 
bestandene av elg, hjort og rådyr. Målene skal være konkrete og etterprøvbare.  
 
Kommunen har utarbeidet et solid dokument med forslag til mål og retningslinjer for 
forvaltningen av hjortevilt. Innholdsmessig oppfatter Fylkesmannen utkastet å være i tråd med 
hjorteviltforskriften § 3 og retningslinjene til denne. 
 
For elg er det angitt konkrete og etterprøvbare mål om dyras kondisjon, bestandens 
produktivitet og kvaliteten på beitene. For hjort og rådyr anser kommunen at kunnskaps-
grunnlaget er for lite til mer detaljert mål. Det bør da være et uttalt mål om å innhente mer 
kunnskap.  
  
Kommunen angir egne organisatorisk mål. Dette er positivt. Kommunen har en viktig rolle i å 
stimulere jaktrettshavere til god organisering og egnet valdstruktur. En viktig faktor for å 
sikre en god og langsiktig forvaltning av hjortvilt er nettopp at denne utføres på bestandsnivå, 
og da i store nok enheter. Det fordrer god organisering blant rettighetshaverne og en hensikts-
messig valdstruktur. Ved forvaltningen av elg og hjort skal bruk av bestandsplan skal være 
hovedregelen. Det er i første rekke rettighetshavernes ansvar å planlegge avskytingen i 
forbindelse med bestandsplaner. Disse skal baseres på de kommunale målene. Det er derfor 
viktig at kommunen involverer rettighetshavere og andre berørte interesser i utviklingen av 
målsettingene og framtidig rullering av disse. 
 
Det er positivt at kommunen påpeker at det skal utøves samjakt, og at jaktutøvelse ikke skal 
medføre uakseptable ulemper for andre friluftsaktiviteter. Dette er spesielt viktig ved lang 
jakttidsramme for hjortevilt som i inneværende jakttidsperiode.  
 
Dokumentet berører ikke uforutsette situasjoner, som f. eks. sykdomsutbrudd og eventuelle 
tiltak det kan medføre. God sunnhetstilstand i hjorteviltbestandene er et overordnet mål slik 



2 av 2 

kommunen også har anført som ett av sine hovedmål. Hjorteviltforskriften gir imidlertid 
ingen entydige føringer om å beskrive eller håndtere sykdomssituasjoner som del av sine 
kommunale mål og retningslinjer. I lys av den nye og alvorlige situasjonen i Norge der 
skrantesjuke, eller chronic wasting disease (CWD), er påvist på hjortevilt, bør utfordringer 
med alvorlige sykdommer generelt og skrantesjuke spesielt omtales. Skrantesjuke er en 
smittsom og for dyr dødelig prionsykdom. Mattilsynet har innført nasjonale restriksjoner 
(forskrift) med forbud mot blant annet utlegging av fôr og saltsteiner til vilt. I tillegg er det 
innført lokale restriksjoner med særlige pålegg i definerte områder med utbrudd, blant annet i 
Nordfjellaregionen. I tillegg ble det i 2017 utført undersøkelse av alle felte dyr under jakta i 
en utvidet sone, inkludert Sør-Aurdal kommune som grenser til Ringerike. Videre skal 
villreinen i deler av Nordfjella saneres, og Miljødirektoratet har samtidig anbefalt 
kommunene i de berørte områdene om å redusere bestandene av øvrig hjortevilt for å minske 
spredningsfaren. Situasjonen er skremmende, tiltakene omfattende og framtidig utvikling 
usikker. Retningslinjene bør omtale situasjonen og ta høyde for eventuell framtidig bestands-
reduksjon som følge av dette.  
 
I tillegg har Fylkesmannen følgende konkrete merknader: 
 
Kapittel 1.1, 9. strekpunkt – prinsipielt bør alle lovbrudd følges opp. Et signal om kun å følge 
opp «grove» brudd er lite heldig. Vi anbefaler derfor at begrepet «grove» utgår. Det vil 
likevel være naturlig at kommunen vurderer det enkelte tilfelle.   
 
Kapittel 1.2 – vi anbefaler at det gis en fullstendig oversikt over ulike tidsfrister. Rettighets-
havernes (valdansvarlige eller bestandsplanområdets representant) ansvar og tidsfrist (1. mai) 
etter hjorteviltforskriften §§ 10, 11, 13, 14, 15 og 20 bør nevnes. Se for øvrig vedlegg 3 i 
Miljødirektoratets veileder M478/206 til hjorteviltforskriften.  
 
Kapittel 1.3, 1. strekpunkt – ansvarlig jaktleder utpekes av jaktlaget, jamfør forskrift om 
utøvelse av jakt, felling og fangst § 26a. tredje ledd. Overskriften på kapittelet bør kanskje 
endres til Jaktlagets og jaktleders ansvar. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Helge Nordby 
fagsjef 
 

  Even Knutsen 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Dokumentet blir bare 
sendt elektronisk. 
 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
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Vedlegg:  

Til Viltnemnda i Ringerike 
 
Elgvald 16 har følgende innspill til høringsforslag om endring av minsteareal for elg: 
Vi deler kommunens syn og vurdering på målet og hensikten med å sette et minsteareal. Feil minsteareal øker risikoen for feil og skjev avskyting både i 
antall og kjønn/alder. Vald 16 praktiserer i praksis allerede, ifm gjeldende bestandsplan, et minsteareal på ca 4000 da/fellingstillatelse. Dette har vi gjort 
med samme begrunnelse lokalt som kommunen gjør kommunalt. Sånn sett treffer vald 16 sitt mål og praksis kommunens mål og ønske om praksis. 
 
Men, Ringerike er ikke som vald 16. Det er langt mer variert mhp elgtetthet enn som så. Vi tror og antar at synet på økt minsteareal fra 2500 da til 4000 da 
ikke er likt i alle områder og vald i kommunen. Er det riktig at kommunen setter ETT minsteareal for alle vald/arealer i hele kommunen? Burde vi (kommune 
og forvaltere) ha et minsteareal som var tilpasset elgens naturlige områder? Og da sette/tillate forskjellige minsteareal slik at det passer med hvordan «elg-
verden» ser ut? Burde vi ikke like mye se på og sette minsteareal på tvers av administrative grenser (kommune, fylke, eiendom, …..)? 
 
Elgvald 16 har følgende innspill/kommentarer til høringsforslag på kommunale mål og retningslinjer: 
I det store og hele synes vi de beskrevne mål og retningslinjene er riktige og bra. Men det er et par punkter vi ønsker at kommunen øker fokus: 
Pkt 1.1 om organisering av ettersøk: det er mange godkjente ettersøksekvipasjer i kommunen. Men en godkjent ekvipasje er ikke nødvendigvis en veldig god 
ekvipasje. Det, heldigvis, få ettersøk som hver gjennomsnittshund går etter at den ble en godkjent ettersøkshund. Og med hund som med mennesker så 
trengs det trening for å bli flink. Vi synes kommunen bør jobbe for å i økende grad profesjonalisere ettersøksordningen. Vi tror det er bedre med færre 
veldig gode enn veldig mange passe gode ettersøksekvipasjer. Vi mener ikke at dette skal erstatte egne valds ettersøksekvipasjer, men komplettere og 
kunne tilby denne tjenesten for de som ønsker dette. Og motivere flest mulig vald/jaktfelt til å benytte seg av ordningen. 
Pkt 2.1 om organisatorisk mål: vald 16 ønsker at kommunen i økende grad skal jobbe for, motivere og tilrettelegge for økt samarbeid på tvers av 
eiendommer, vald, kommune- og fylkesgrenser. Områder bør avgrenses av hjorteviltets naturlige områder og begrensninger, dvs avgrensningen kan/bør 
være naturlige store hindere som innsjøer, fjellpartier, større veier/jernbane uten viltpassasjer, …. Vi tror mange ønsker og er innstilt på et slikt samarbeid, 
men det stopper fort i mangel på kunnskap/kompetanse, en motor som driver prosessen framover. 
 



Mvh 
Leder i elgvald 16 
Ole Espen Strømmen 
Ree Gård  
Lundealleen 61 
3534 SOKNA 
OES-STRO@ONLINE.NO 
Mob:  99 21 30 27 
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Høring ll - Kommunale mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen

Soknedalen vest

1.1 Kommunens ansvar

Det kommer íkke klart fram hvem som tar ansvar for/koordinerer beitetaksering. Her må

innsamling og bearbeiding beskrives bedre, slik at valdene har klare føringer på de praktiske

oppgavene. Beitetaksering er særs viktig grunnlag for å holde en riktig størrelse på elgstammen

lokalt.

Uttrykket <faste overvåkningsflater> forvirrer noe, da ungskog vokser raskt ut av aktuell

beitestørrelse og sammensetning av planteslag. Takseringsareal må derfor revideres jevnlig.

1.2 Valdets ansvar

Tilsvarende klargjpring om be¡tetaksering som i pkt. 1.L - kommunens ansvar.

¡ Oppsynsvirksomhet: Det er uklart for oss hva som ligger i uttrykket. Valdleder har ingen

myndighet for oppsynsvirksomhet eller gi sanksjoner.

o Valdlederens oppgaver som beskrevet i forslag til forskrift virker svært omfattende. Vi savner

koordinering som kommunen ville bidratt med iflere av disse oppgavene.

2.x Hovedmål for hjorteforvaltningen

Det er motstr¡dende målsettinger i forslaget;

Ärlig avskyting skal økes til om lag 500 dyr, mens beitetrykk skal holdes nede. I og med at

elgstammen ikke er jevnt fordelt over kommunen -vilden nødvendige økningen gi

uakseptabelt beitetrykk og andre samfunnskader (trafikk- og innmarksbeite-) i de

lokalområdene som elgen foretrekker.

Det er derfor nØdvendig å differensiere uttak av stammen i tråd med lokale forhold.

Dette kan oppnås gjennom forskjellige minsteareal eller bruk av $7.

Mindreverdige dyr og nedklassing;

Målet er å stimulere til uttak av <mindreverdige> dyr, men samtidig fjernes ungdyrsegmentet

og muligheten for nedklassing av små dyr. Dette bidrar ikke til Økt uttak av små dyr.

KiØnnsbalanse;

Vi mener at 45% kalv er vel hØyt og likedan 25% ku.

--/ n,

û'tr't/^W1
Otto Tandberg /

Dokid:
1 8002076
(17t4978-3)

¡
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Ønsker hermed å komme med innspill i saken. Vi har ikke blitt gjort kjent med høringa, eller høringsfristen. Som skogeier sender jeg derfor noen innspill: 
 
-Jeg er sterkt uenig å øke minstearealet for elg. Beitegraden på furu bør ikke overstige 30 %. Jaktinntektene er for meg ubetydelig i forhold til 
skadeomfanget i furuskog vinterstid. Elgen er en negativ økonomisk ressurs, med alle merkostnadene den fører med seg. 
 
-Ei viltnemd kan ikke bestå av kun jegere. De som kun har jaktintresse i elgforvaltningen kan ikke sitte med flertallet. 
 
- I min eiendom 291/1 ser jeg behovet for høyere avskytning av elg, og rask innvilgelse av søknader om skadefelling av elg. 
 
-År etter år spiser/ødelegger elgbestanden en betydelig del av furuforyngelsen min. Dette er svært uheldig, pga redusert produksjon og kvalitet i 
furubestandene, i tillegg må vi bruke betydelige summer til planting av gran på furumark. Dette gir inntill 30 % reduksjon i skogpoduksjon, i tillegg kommer 
råte i gran, som fører til redusert pris på tømmer som igjen gir et enda dårligere økonomisk utbytte. Altså redusert produksjon og pris, samt merarbeider 
med suppleringsplanting, økt omløpstid med mer. 
 
-I min skogeiendom er den største utfordringa trekkelg på vinteren. Derfor er det viktig for meg, med enkel og rask behandling av søknad om skadefelling av 
elg.  
 
-Minner om skogbruksloven sier at søknader om skadefelling av elg skal behandles umiddelbart, noe annet er lovbrudd som kan anmeldes. 
 
Lars Magne Rustad 
Aschimlinna 147 
2760 BRANDBU  
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Arkivsaksnr.: 18/755-2   Arkiv: K01  

 

 

Søknad om tillatelse til frakt av byggematerialer med snøscooter, hytte ved 

Vestre Bjonevann  
 

Forslag til vedtak: 

 

Det gis tillatelse til å bruke snøsooter til å frakte materialer, jfr. § 6 i forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag, på følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder Svein-Arne Dalane og frakt av materialer over Vestre Bjonevann til 

hytte (gnr. 290 bnr. 77). 

2. Tidsrom: Perioden 09.04.2018 frem til isløsning. 

3. Det forusettes at berørt(e) grunneier(e)er varslet og har gitt samtykke til kjøringen og 

at søker er kjent med risikoen som er forbundet med å kjøre med motorfartøy på islagt 

vann. 

4. Det skal føres logg/kjørebok. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Svein Arne Dalen søker om tillatelse til å benytte seg av snøscooter til å frakte materialer over 

Vestre Bjonevann til sin hytte for skifte av tak. Det er snakk om en strekning på ca 700 meters 

kjørelengde, og det er snakk om ca to dagers kjøring. Rådmannen anser omsøkt kjøring som 

rasjonell og skånsom, og anbefaler derfor at det gis tillatelse til omsøkt kjøring. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen mottok, via e-post den 20.02.2018, søknad om tillatelse til frakt av materialer. Det 

ble søkt om kjøring et par dager i tidsrommet 20.03.2018 – 08.04.2018. På grunn av at 

søknaden kom inn så nært opp til skrivefristen for møtet i HMA i mars, ble saken først 

forberedt til april-møtet for HMA. Rådmannen foreslår ut fra dette å gi tillatelse til omsøkt 

kjøring lenger utover i april. 

 

 

Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag reguleres av motorferdselloven med sentral og lokal 

forskrift. 



- 

 

Alternative løsninger 

HMA finner ikke omsøkt kjøring å falle inn under bestemmelsene i Forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag § 6, og gir derfor ikke tillatelse til omsøkt 

kjøring. 

 

Rådmannens vurdering 

Vi mener å ha god kunnskap om motorferdselen og hvilke konsekvenser den kan ha for 

naturverdiene i området. Transport med snøscooter er en forbigående forstyrrelse som ikke 

setter varige spor etter seg. Det er ikke fare for ukjente negative konsekvenser for 

naturverdiene knyttet til omsøkt kjøring. Transport vinterstid etterlater få spor og er den beste 

metoden for transport i utmark. Kjøringen er antatt å foregå over to dager og rådmannen anser 

ikke det som uforsvarlig med tanke på vesentlige skader eller ulemper på naturen.  

Da det pr i dag ikke er noen gyldige løyver for leiekjøring i området, må søker låne eller leie en 

snøscooter selv for å foreta kjøringen. 

 

 

Vedlegg 

Søknad om motorisert ferdsel m/ beskrivelse 

Kart 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Navn på veier i Hønefossområdet  
 

Forslag til vedtak: 

1. Tonettes vei 

2. Benterudbredden 

3. Tanberglia 

4. Tanbergstubben 

5. Kaldbekkveien 

 

 

  

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på flere veier i Hønefossområdet i forbindelse med flere 

utbyggingsprosjekt og ønske om å få tildelt adresse til to bygg.   

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan 

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  



- 

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av sakene: 
I brev til berørte parter, historielag, og ved å legge informasjon ut på kommunens internettside 

har Oppmålingsavdelingen bedt om forslag til adressenavn på veiene.  

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene til uttale. Stedsnavntjenesten sin rolle er i 

henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. 

Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

 

Beskrivelse av adresseparsellene: 

 

1. Tonettes vei  

Adresseparsellen tar av fra Bånntjernveien og går inn i planområdet Nerbytunet.  

I brev datert 17.01.2017 (17/265-1) og et eget brev til Ringerikshus AS datert 

30.01.2017 (17/265-3) ba kommunen om forslag til adressenavn. Det kom kun inn ett 

forslag til adressenavn. Else Marie Bogen hjemmelshaver av gnr./bnr. 103/12 foreslo i 

telefon 24.11.2017 Tonettes vei som adressenavn. Hun begrunnet navneforslaget med 

at Tonette Askilsrud fødd 25.07.1871 og død i 1965 hadde vært en streng og djerv 

husfrue på gården, og det kunne være passende å kalle opp veien etter henne. Navnet 

er lett å skrive, oppfatte, huske og har en forankring til stedet.  

 

Stedsnavntjenesten skriver i brev datert 24.02.2017 (17/265-5) at de ikke har 

merknader til navneforslaget Tonettes vei, men de mener det blir ganske likt Anettes vei 

i Heradsbygda, og foreslår Tonettesvingen for å gjøre disse to navnene mindre like. 

 

Oppmålingsavdelingen mener forslaget er godt begrunnet, og er ikke bekymret for at 

det er for stor likhet mellom Tonettes vei og Anettes vei og foreslår derfor Tonettes vei 

i tråd med Else Marie Borgen sitt forslag.  



- 

 
 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Tonettes vei. 

 

2. Benterudbredden  

Adresseparsellen tar av fra Gigstads vei og går ned og inn i det nye boligfeltet på 

Benterud som ligger sørvest for den nye barneskolen.  I brev datert 04.08.2017 

(17/3157-1) ba kommunen om forslag til adressenavn. I e-post fra styreleder Geir Dahl 

datert 07.09.2017 (17/3157-2) i Eikli borettslag skriver han at styret i borettslaget har 

diskutert forslaget uten å gi et formelt felles forslag. Men de har diskutert at et 

alternativ er at eksisterende Gigstads vei også omfatter denne adresseparsellen, og et 

annet alternativ at Benterudplassen gis som navn. Sistnevnte navn er et kjent navn på 

folkemunne som det vil være fint å bevare for fremtiden gjennom adressenavnet. 

Tronrud eiendom foreslår i brev datert 11.09.2017 (17/3157-4) navnet 

Benterudstranda. De begrunner det med at intensjonen er å knytte boligprosjektet mot 

elven, og at det er en liten badeplass ved elva i nordvestre del av byggeområdet. 

 

Stedsnavntjenesten har i brev datert 20.09.2017 (17/3157-6) ingen merknader til 

skrivemåten av navnene Benterudplassen, Benterudstranda og Benterudbredden, som 

Oppmålingsavdelingen ba de vurdere. 

 

Oppmålingsavdelingen anbefaler Benterudbredden som adressenavn siden boligene 

ligger til Storelvas elvebredd, og det er derfor naturlig å bruke «-bredd» i stedet for «–



- 

strand». Benterudplassen er også et godt navn, men det blir å flytte navnet bort fra der 

det egentlig ble brukt, ved den nye barneskolen. Det er heller ikke ønskelig at veien blir 

en sidevei til Gigstads vei, siden boligprosjektet er samlet og homogent med en felles 

vei inn til boligfeltet.   

 
Rådmannen går inn for at veien får navnet Benterudbredden. 

 

3. Adressenavn i planområdet Tanberglia 

Det skal tildeles adressenavn til 2 veier innenfor planområdet. Markert med henholdsvis 

rød og svart strek i kartet. Oppmålingsavdelingen ba i brev datert 17.01.2017 (17/266-

1) om forslag til adressenavn. Finn Hansen foreslo i telefon 23.01.2017 (17/266-2) 

adresenavnene Utsiktsveien og Tanberglia. Det første begrunnet med at det er flott 

utsikt fra området, og det andre navnet er knyttet til ryggen i området. Block Watne 

v/Frank Engejordet foreslår i e-post datert 26.01.2017 (17/266-3) at hovedveien inn i 

området tildeles navnet Tanberglia.  Som navn på den andre veien foreslås Liastubben 

eller Tanbergstubben. Han skriver at det er ønskelig at dette navnet henger sammen 

med navnet på hovedveien inn i boligområdet. 

 

Stedsnavntjenesten skriver i sin tilråding datert 03.04.2017 (16/5535-21) at Tanberg er 

vedtatt skrivemåte og skal brukes som førsteledd. Men siden veien går ved 

Tanbergmoen spør de om det ikke hadde blitt riktigere å bruke Tanbergmo som 

førsteledd for alle navnene. Som alternative navn foreslår de derfor Tanbergmolia og 

Tanbergmostubben.Både Tanberglia, Tanberglistubben og Tanbergstubben har riktig 



- 

skrivemåte. Skal en bruke Liastubben vil Listubben være riktig skrivemåte for dette 

navnet.  

Adress 

 

Oppmålingsavdelingen synes argumentet til Stedsnavntjenesten er godt, men er kjent med 

at det er planlagt utbygging videre østover med plannavnet Tanberghøgda. En ønsker 

derfor å reservere førsteleddet «Tanbergmo» på veier i dette området. 

Oppmålingsavdelingen foreslår derfor adressenavnet Tanberglia på hovedveien inn i 

boligfeltet, og Tanbergstubben på avstikkeren tegnet med svart strek. 

 

Rådmannen går inn for at hovedveien i boligfeltet får navnet Tanberglia. 

 

Rådmannen går inn for at stikkveien får navnet Tanbergstubben. 

 

4. Kaldbekkveien 

I e-post datert 11.10.2017 (17/4090-1) ønsker Glitre Energi Produksjon AS v/Arnfinn 

Baksvær at kommunen tildeler adressenavn på veien fra krysset der Hofsfossveien og 

Begnaveien møtes rett sør for E-16 broen som krysser Ådalselva og inn til Hensfoss 

kraftstasjon. De foreslår enten å videreføre Hofsfossveien eller å benytte Begnaveien 

som adressenavn på veien. Sistnevnte navn foreslår de som mest relevant i forhold 

betegnelse på området.  

 

Oppmålingsavdelingen sendte 30.10.2017 (17/4090-2) ut et brev til kjentfolk, eiere og 

historielag der det ble bedt om forslag til adressenavn. I brevet ble det nevnt at en 

ønsket å beholde Begnaveien som adressenavn innenfor eksisterende boligfelt. Det en 

ønsket tilbakemelding på var eventuell forlengelse i bruken av adressenavnet 

Hofsfossveien eller et nytt adressenavn på veien. Grethe Borgersrud skriver i e-post 

datert 05.11.2017 (17/4090-3) at det langs denne veien i eldre tid lå i alt 5 tresliperier.  

På Hen var det tre tresliperier; Hen Træsliberi, og Bratli og Møllefoss tresliperier, de to 



- 

siste underlagt Hen Træsliberi. På vestsiden av Ådalselva, tvers overfor Hen - lå Ådal 

Træsliberi. Noen hundre meter nedenfor -ved Svinefoss/Begnafossen - lå Bægna 

Træsliberi. På dette grunnlag foreslår hun Sliperiveien. Dette navnet er allerede i bruk i 

kommunen og kan derfor ikke brukes. Treklyngen Holding AS v/Rolf Jarle Aaberg 

skriver i e-post datert 27.11.2017 (17/4090-6) at de i samråd med grunneierne Anne 

Bang Lyngdal og Follum Eiendom AS foreslår navnet Kallebekkveien.  Navneforslaget 

henviser til den lokalt velkjente vannkilden Kallebekk som ligger i området. De skriver 

videre at de er klar over at det er flere stavemåter er i bruk for vannkilden, m.a. 

Kaldbekk, Kallbekk og Kallebekk, men forslag er basert på historiske kart der 

skrivemåten Kallebekk blir brukt. 

 



- 

Stedsnavntjenesten foreslår i brev datert 19.02.2018 (17/4090-7) at de fra lokale 

informanter har fått opplyst at «…dette navnet har uttalen /’kallbækk/, og at dette er et 

sted der man kan (kunne) hente seg kaldt og rent drikkevann. I samsvar med disse 

uttaleopplysningene og navnets opphav, tilrår vi derfor skrivemåten Kaldbekkveien».  

 

Oppmålingsavdelingen velger å følge Stedsnavntjenestens tilråding til skrivemåte og 

anbefaler at veien tildeles adressenavnet Kaldbekkveien.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Kaldbekkveien. 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene og områdene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får 

muligheten til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller 

andre foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneiere, kjentfolk og Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene.  

 
Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under oppgitt 

journalnummer.  

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 Ringerike kommune, 22.02.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1019-1   Arkiv: GNR 295/1  

 

 

Tildele adressenavn i hyttefeltene Vikersetra og Fisketjern  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Vikersetra 

2. Fisketjern 

 

 

  

 

Det skal tildeles adressenavn til veier innenfor hyttefeltene Vikersetra og Fisketjern på 

Vikerfjell.  

 
 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 



- 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan 

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av sakene: 
I brev til berørte parter, historielag og DNT Ringerike har Oppmålingsavdelingen bedt om 

forslag til adressenavn på veiene (17/3152-1). I dette brevet foreslo Oppmålingsavdelingen 

henholdsvis Vikersetra og Fisketjern som adressenavn. 

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene til uttale. Stedsnavntjenesten sin rolle er i 

henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. 

Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

 

1. Vikersetra  

Det nye hyttefeltet ligger øst for Vikersetra. Oppmålingsavdelingen foreslår at veien inn 

til Vikersetra, og veiene inn i selve det nye hyttefeltet får samme adressenavn. Det 

begrunnes med at de har samme avkjøring fra Vikerseterveien og antall adresser som 

skal tildeles (se kartutsnitt under). Bjørn Gran-Henriksen støtter navneforslaget 

(17/3152-2). Andre tilbakemeldinger er ikke kommet. 

 

Stedsnavntjenesten skriver i brev datert 28.02.2018 (17/3152-4) at de ikke har 

merknader til navneforslaget Vikersetra.  I begrunnelsen skriver de at «Vikersetra er 

tilrådd skrivemåte for seternavnet i SSR, og herredsregisteret (1941) har registrert 

uttalen  /vi:`kəṛṣę:´tra/».  

.   



- 

 

 

 

Rådmannen går inn for at veiene tildeles adressenavnet Vikersetra. 

 

2. Fisketjern  

Hyttefeltet ligger ved sørøstre bredd av Fisketjern. Veien inn i feltet tar av fra 

Vikerseterveien. Oppmålingsavdelingen foreslår at hovedvei og stikkvei i hyttefeltet gis 

samme navn (se kartutsnitt under). Bjørn Gran-Henriksen støtter navneforslaget 

(17/3152-2). Andre tilbakemeldinger er ikke gitt. 

 

Stedsnavntjenesten skriver i brev datert 28.02.2018 (17/3152-4) at de ikke har 

merknader til navneforslaget Fisketjern.  I begrunnelsen skriver de at «Fisketjern er 

eneste godkjente skrivemåte for naturnavnet i SSR, og herredsregisteret (1946) har 

registrert uttalen  /fis`kəᶄęnn/ ».  



- 

 
 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Fisketjern. 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og matrikkelforskriften § 51 og Lov om 

stadnamn av 18.05.1990.  

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene og områdene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får 

muligheten til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller 

andre foreninger som anses å ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter de 

innkomne uttalelsene, og tilrådingen fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene.  



- 

 
Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under oppgitt 

journalnummer. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Trᶄond Olav Vassdal 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4161-18   Arkiv: PLN 404  

 

 

0605_404 - Detaljreguleringsplan for Gunbjørrud - 2.gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

1. 0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse overlappes av ny plan 

 

  

 

Sammendrag 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa og vil legge til rette for 36 nye tomter i områder, med 

kjøreveg til tomtene. Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i 

kommunedelplanen for Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og 

framkommelighet. Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til 

offentlig ettersyn er vurdert og til dels innarbeidet. Rådmannen anbefaler at planen vedtas.  

 

 

Beskrivelse 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa. Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse som er i 

tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter 

tomter i området og kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått å 

legge til rette for 36 nye tomter i områder, med kjøreveg til tomtene. Adkomsten til 

hytteområdet vil skje via Ringerudsetervegen.  

Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for 

Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet.    

Tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i 

NVE atlas. Derfor er det satt inn et bestemmelsesområde med rekkefølgekrav til vurdering av 

snøskredfare og eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates fradeling av disse tomtene. 

 



- 

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Tomter som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men hvert å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene.  

 

Innenfor planområdet tillates høyder for ramloft/oppstugu på tomtene 1-3, 15-24, 28, 29,30 og 

32. 

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette grunnet området er forholdsvis bratt, og hyllene 

som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil 

bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt 

for landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget, og for muligheten for uteplass etc. utafor 

hyttene på utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense 

på 2 m fra formålsgrensen. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18, 20, 25, 27, 30 og 35. 

Adkomstveger til de første 27 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.  

Adkomsten ned til platået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt.  Tomtene her nede har 

imidlertid en fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt 

best mulig i terrenget av hensyn både til terreng, landskap og visuelle forhold samt 

opparbeidelseskostnader. Vegtraseen vil medføre skjæring og fylling, men området ligger godt 

skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord og tilrettelegges for etablering av stedegen 

vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.  

Det åpnes for at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved 

opparbeidelse for å kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal 

ikke berøre tomtegrenser eller areal for avløpsanlegg. 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplanen for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planarbeidet ble påbegynt høsten 

2011, men ble lagt på vent med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt krysset mellom 

fv172 og E16 ved Ringmoen. Med daværende regelverk som tilsa gyldigheten på 

reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å avvente en løsning på 

vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/ sommer 2016 ble det endelig 

avklaringer i forhold til kryss-spørsmålet og planarbeidet ble gjenopptatt. Nytt oppstartmøte 

ble ikke vurdert å være nødvendig.  

 

 

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 09.10.2017, sak 61/17. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  



- 

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Det er lagt inn hensynsone i området hvor det er fare for utløpsområde for snøskred. 

 Endring § 5 rekkefølgebestemmelser punkt 2. Informasjonstavle og container i 

kryssområdet mellom fv 172 og Ringerudsetervegen skal flyttes ut av frisiktsonen på 

16 x 115 m. Ringerudsetervegen skal asfalteres minimum 10m inn fra fv 172. 

  Endring § 5 rekkefølgebestemmelser punkt 3. Før det tillates fradeling på tomtene 1, 

2, 3, 4, 7, 8 og skal det gjennomføres vurdering fra en fag- ekspert om fare for 

snøskred. Dersom vurderingen tilsier at tiltak er nødvendig skal disse gjennomføres 

før fradelingen tillates på tomtene. 

 Supplering § 2.1 punkt 5. Utforming. Lengderetningen på ny bebyggelse skal følge 

høydekotene. Breddene på ny bebyggelse på tomtene 7, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 31, 

32 og 34 skal ikke overstige 6 m.   

 

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 12.10.2017 – 27.11.2017. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

 

 

Kommuneoverlegen, datert 14.11.2017 

Kommuneoverlegen kommer med anbefalinger om at det innarbeides følgende punkt i 

detaljreguleringsplanen; 

- Veianlegg, fellesarealer, lekearealer og gangveier må ferdigstilles før først fritidsbolig er 

oppført. 

- Opparbeidelse av felles uteplass, lekeareal o.l. Lekeplass i området for tomt 1-27 og 

mellom tomt 6-22. 

- Etablering av turveier, gang- og sykkelvei til nærmeste friluftsområder, anbefales tidlig i 

utbyggingen.  

 Forslagstillers kommentar: All infrastruktur kan ikke opparbeides før etablering av 

fritidsbebyggelse, dette medfører for store investeringer. Området er myrlendt og ikke 

så godt egnet for felles uteplass. I stedet foreslås tomt 6 endret til akebakke og felles 

uteareal. Det er ønskelig med etablering av turveier, men dette settes ikke som 

rekkefølgekrav. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 



- 

 

Buskerud fylkeskommune, datert 23.11.2017 

Vi mener at planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete kulturminner og vi har 

følgelig ingen merknader til planen. 

 Forslagstillers kommentar: Tas til orientering. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til orientering. 

 

 

 

Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.11.2017 

Deler av det aktuelle planområdet er bratt og utfordrende å planlegge med tanke på nye hytter 

og vei ned til de aktuelle hyttene. Det anbefales at hyttetomtene 28-36 med tilhørende veg blir 

tatt ut av planforslaget. Det er uheldig å åpne opp for hytter i dette landskapsområdet. 

Viser til Meld. St. nr 18 om friluftsliv, lovgrunnlag vedrørende hensyn til vassdrag, 

landskapskonvensjonen mv. Blant annet med tanke på bygging i bratt terreng. Mener det er et 

godt plangrep å punktfeste hyttene i kartet for å sikre god terrengtilpassing. Positivt med 

bestemmelser som begrenser høyden på pilarer og fyllinger. 

Det bør stilles krav i bestemmelsene om at det ikke er lov med oppføring av hytter i terreng 

som er brattere enn 1:4. I terreng mellom 1:4 – 1:6 bør det være krav om lengderetningen på 

hyttene skal følge høydekotene og at bredden på hyttene ikke skal overstige 6 meter. Dette for 

å redusere terrenginngrepet mest mulig.  

Fylkesmannen viser til at utredningen i forhold til skred i område med tomtene 1-4 og 7-9 

burde vært utredet som en del av detaljreguleringsplanen. Det er positivt med en bestemmelse 

ift dette, men bestemmelsen må suppleres med krav om tiltak ved eventuell fare for snøskred. 

Anbefaler også en egen hensynsone, fare for snøskred  

 Forslagstillers kommentar: Tomtene som er anbefalt å ta ut utgjør den beste delen av 

planen og det er vesentlig for tiltakshaver at denne opprettholdes i planen. Det er riktig 

at området er delvis bratt og krevende. Plassering av hyttene er gjort etter befaringer i 

terrenget. Det stilles krav til at lengderetninger på hyttene skal følge høydekotene. I 

tillegg er det fastsatt tomter hvor hyttene skal ha maksimal bredde i tråd med 

merknaden fra Fylkesmannen. Tomt 6 som er en av de bratteste tomtene tas ut og 

etableres som akebakke og felles uteplass.                                                                   

Det settes inn i bestemmelsene krav til tiltak dersom skredvurderingen tilsier det. Det er 

også lagt inn en hensynssone i revidert plankart. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

 

 

Statens vegvesen, datert 27.11.2017 

Adkomst til hyttene skal benytte Ringerudsetervegen som tar av fv. 172. Statens vegvesen 

mener at avkjøringen er for dårlig. Frisiktsonene skal være 6 x 115 meter. Det er plassert 

informasjonstavle og containere i frisiktsonen. Det bør ses på stigning og overvann inn mot 

vegen, samt at veien inn mot fylkesveg bør asfalteres. 

Statens vegvesen forutsetter at det blir lagt inn i rekkefølgebestemmelsene og at det skal lages 

en plan for utbedring av avkjørsel. Planen må godkjennes av Statens vegvesen. 

 Forslagstillers kommentar: Det foreslås en bestemmelse om at informasjonstavle og 

container som er etablert skal flyttes lengre inn i adkomstvegen før det gis tillatelse til 



- 

tiltak på tomter i området. Det blir også et punkt hvor det står at det skal asfalteres 

minimum 10m fra fv 172 og inn til Ringerudsetervegen.  

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt delvis til følge og innarbeidet i det 

reviderte planforslaget. 

 

 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse.  

 

 

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 jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

  

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Med bakgrunnen til de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser rådmannen 

at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehandling er ivaretatt. 

 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Gunbjørrud på Vikerfjell. Ved at 

planen kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, 

styrke næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet. 



- 

Dette selv om det blir gitt faglige råd fra både Fylkesmannen i Buskerud og Statens Vegvesen.  

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

vurdert og til dels innarbeidet. 

 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Plankart 

3. Reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer fra ar plan & landskap as, datert 

23.02.2018 

6. Høringsuttalelser 

a. Kommuneoverlegen, datert 14.11.2017 

b. Buskerud fylkeskommune, datert 23.11.2017 

c. Fylkesmannen i Buskerud, datert 22.11.2017 

d. Statens vegvesen, datert 27.11.2017  

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Gunbjørrud snitt 

10.Gunbjørrud VA plan 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Utsn¡tt fra Ringerike kommune sine kartsider, kommunedelplaner - innhold

Ringerudseterveien

Veslefjell ll

Planområdet

Dokid:
1 6072649
(1 6t41 61 -1 )
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Reguleringsplan for Veslefjell ll. Øvre adkomst til Gunbjørrud er ikke lenger aktuell da det eikke er
område for fritidsbebyggelse i okommuneplanen så hØyt i terrenget.
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DETALJREGULERING FOR:

1. Bebyggelse og anlegg

SIGN. DATO

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Gunbjørrud

RINGERIKE KOMMUNE
MILJØ- OG AREALFORVALTNING

TEGNFORKLARING

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift

PBL § 12-6 Hensynssoner

PBL § 12-5 Arealformål
Linjesymboler

Punktsymboler

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN:

Areal- og byplankontoret
Miljø- og arealforvaltning
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PLAN ID:

0605_404

MÅLESTOKK: 1:1000 (A1)

Forslagstiller:
AR Plan & Landskap AS
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud hyttefelt

Utarbeidet av Ringerike kommune/ konsulent, 11.09.2017
Sist revidert 2 7 .02.2018

1 .gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 09.10.2017
Høring og offentlig ettersyn i p e r i o d e n 1 2 . 1 0 . 1 7 – 2 7 . 1 1 . 1 7 .
2 .gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning
Formannskapet
Vedtatt av K ommunestyret

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01 Endring av § 2.5 utforming vedrørende bredde og

møneretning. Endring av § 5.2, rekkefølgebestemmelser
for kryss mellom fv 172 og Ringerudsetervegen.

2 7 .02.2018 AR

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,
Fritidsbebyggelse, frittliggende, B FF
Om råde for drikkevannsforsyning, BVF
Avløpsanlegg, BAV

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Veg, felles, SKV

5. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift ,
Skogbruk, LSK
Friluftsformål , LF

Hensynssoner ( P B L § 1 1 - 8 , 1 2 - 6 )
F a r e s o n e r ; R a s o g s k r e d f a r e , H 3 1 0 _

I parentes i hvert underpunkt i reguleringsbestemmelsene vises det til underpunkter 1 - 14 i
plan - og bygningsloven § 12 - 7.
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§ 1 Fellesbestemmelser
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.

§ 1.1 Behandling av ubebygde arealer (9)
Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet bør unngås og skal så snart som mulig
bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. Skogsjord påføres og tilsåes/ plantes.

§ 1.2 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fr edete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd.

§ 1.3 Strømtilførsel (4)
Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele - /tv - /datakommunikasjon, samt
vann - og avløpsledninger o.l. skal innenfor planområdet legges i bakken.

§ 1.4 Terrenginngrep
Området regnes som et sårbart naturområde som er eksponert for innsyn . Alle inngrep skal
derfor planlegges og utføres så skadevirkningene blir minst mulig. Skjæringer og fyllinger
skal såes med stedegne arter.

§ 1.5 Vann og avløp
For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før
vannforsyning og bortledning av avløpsvann er sikret. VA - plan for hytteområdet Gunbjørrud
(Sweco 0100/2017) skal legges til grunn for prosjektering av vann og avløpsledninger.

§ 2 Bebyggelse og anlegg

§ 2 .1 Frittliggende fritidsbebyggelse , BFF 1 - 1 3

1. Arealbruk
I området er det tillatt å oppføre fritidsbebyggelse i form av hytter med tilhørende anlegg.

2. Grad av utnyttin g
Maksimal utnyttingsgrad beregnes i BYA og er totalt maks 170 kvm. Av dette kan
maksimum 20 kvm brukes i uthus, maksimum 30 kvm brukes til p arkering og maksimum
120 kvm brukes i hytte/fritidsbolig .

3. Byggehøyde
Bebyggelsen skal ligge lavest m ulig i terrenget. Innenfor området tillates høyder for ramloft/
oppstu gu på tomtene 1 - 13, 15 - 24, 28, 29,30 og 32 med tillatt gesimshøyde inntil 4,4 og
mønehøyde inntil 6,3 m, alle høyder i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen. For tomtene 14, 25, 26, 27, 31 og 33 - 36 tillates gesimshøyde inntil 3,6 m og
mønehøyde inntil 6,0 m. Alle høyder er i forhold til planert terrengs gjenno msnittsnivå rundt
bygningen.
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Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. Takvinkelen på
oppstugudelen skal ikke overstige 25 grader. Det tillates takoppløft som ikke er høyere enn
møne for inntil 1/3 av takflaten. Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og
matt fargevirkning. Blanke metallplates tillates ikke som taktekking i området.

4 . Punkt, plassering av hytte
Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Dette merket skal ligge innenfor
hyttas grunnmur. Mindre justeringer av plassering av hyttene, adkomstveger og
parkeringsplasser kan gjøres ved byggesøknaden dersom det dokumenteres at endringene gi r
minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng. Byggegrense mot større veger er
vist på plankartet.

5 . Utforming
Bebyggelse kan planlegges med samtidsarkitektur såfremt bygningene harmonerer med
tilliggende bebyggelse som naturlig hører til samme gruppe.

Ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god utforming, tilpasset tradisjon og/ eller
eksisterende bebyggelse mht material og fargebruk, stiluttrykk, vindussett ing og det landskap
og natur den inngår i.

Fasadene skal være av tjærede eller jordfargede materialer i mørke nyanser. Lyse farger og
kontrastfarger godkjennes ikke. Uthus skal oppføres i samme materiale og med samme
takform som hovedbygningen.

Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal tilpasses eksisterende terreng.
Høyde på grunnmur/ pilarer, målt fra laveste terrengnivå til overkant gulv, skal ikke overstige
0,8 m.
Lengderetningen på ny bebyggelse skal følge høydekotene. Bredden på ny bebyggelse på
tomtene 7, 12, 13, 19, 21, 23, 24, 25, 31, 32 og 34 skal ikke overstige 6 m.
Kjeller/ underetasje er ikke tillatt. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring og
fyllin g. Fyllingen skal fortrinnsvis ikke overstige 1 m og skal i hovedsak ikke strekke seg mer
enn 3m fra yttervegg til fyllingsfot.

Oppføring av flaggstenger, spir eller klokketårn er ikke tillatt. Det kan settes opp enkle
skigarder nær hyttene, øvrige gjerder tillates ikke.

Utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde.

6 Tomtedeling
Der tomtedeling ikke er illustrert på plankartet, eller der det er ønskelig med endringer i den
viste tomtedelingen, skal det være vedtatt tomtedelingsplan for et naturlig delområde før det
gis tillatelse til fradeling av enkelt tomter eller igangsetting a v tiltak, jfr. PBL § 28 - 1 nr.3.

Ved fradeling av enkelttomter kan det for å oppnå bedre tilpasning til terrenget, i henhold til
matrikkelloven § 33 foretas mindre justeringer av grensene.
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§ 2 . 2 O mråde for drikkevannsforsyning, BVF 1 - 7
1. Forsyning
Vannforsyning skal skje ved borebrønner i løsmasser / fjell. Det skal dokumenteres at
vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann.
Plassering og utføring av brønner må foretas av fagkyndig personell og i tråd med VA - plan
for områd et (Sweco 0100/2017).

§ 2. 3 Avløpsanlegg , BAV 1 - 5
Det tillates lagt inn vann i hyttene. For hytter med innlagt vann skal utslipp av gråvann skje til
separate eller gruppevise renseanlegg beregnet for dette. Alle utslipp fra private avløpsanlegg
skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. Avsatte renseområder i VA - planene skal
brukes til fellesanlegg og/eller utslippssted (etterpolering) for renset avløpsvann fra
enkeltanlegg/små fellesanlegg. Enkeltanle gg kan godkjennes der det er mest hensiktsmessig.
Vannklosett kan tillates ved bruk av tett tank og vannbesparende toalett. Avløpsanlegg skal
oppfylle lokal og sentral forurensningsforskrift, forurensningsloven og plan - og
bygningsloven.
For hytter uten in nlagt vann, skal utslipp skje via en enkel filterkum og til en etterfølgende
utslippsgrøft tilrettelagt under terreng. Plassering og utføring av avløpsanlegg må foretas av
fagkyndig personell og i tråd med VA - plan for området (Sweco 0100/2017).

§ 3 Samfer dselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3 .1 Veg og parkering , SKV 1 - 3

1. Adkomstvei, felles
Adkomstveger internt i byggeområdene er regulert med 8 m bredde. Tillatt opparbeidet
bredde er inntil 4,5 m inkl. skulder. Adkomstvegene er felles for de fritidsboliger som sokner
til dem. Rett til adkomst sikres i skjøte eller festekontrakt.
Ved bygging av vegene kan det gjøres mindre justeringer i forhold til plankartet.
Ved bygging av strekningen SKV 2 mellom tomt 27 og snuhammer i sør kan justerin gene
være inntil en vegbredde (8 m). Justeringen skal ikke medføre end ringer for tomter eller areal
for avløpsanlegg.
Veger innenfor området skal tåle 10 tonn akseltrykk.

2. Parkering
Parkeringslommer til ny og eksisterende bebyggelse kan etableres på egnede steder langs
adkomstvegen.

§ 4 Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift

§ 4 .1 Skogbruk , LSK 1 - 6
Området skal brukes til jord - og skogbruksvirksomhet.
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Det er tillatt å gjøre nødvendige, enkle tiltak for å legge til rette for skiløyper og turstier som
vist på plankartet. Det kan legges ledningstraseer for vann/avløp og kabler gjennom
skogbruks om rådet.

Det tillates oppsetting av trafo i område for skogbruk på egnet plass etter avtale med lokal
energi leverandør.

§ 4 .2 Frilufts formål , LF 1 - 2
Vegetasjonen i området skal bevares.
Innenfor område tillates tilrettelegging for sitteplasser og grillplass.

§ 5 Rekkefølgebestemmelser

1. Krav til veger, vann - og avløpsordninger
Før det gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann - og avløpsanlegg skal tekniske planer
for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal terre nget
tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan etablere seg.

2. Krav før tillatelse til tiltak
Før det kan gis tillatelse til tiltak på enkelttomter skal:
- området med fritidsbebyggelse være sikret hygienisk betryggende og tilstrekkelig
vannforsyning.
- det foreligge r en utslippstillatelse ( kan baseres på delområder) gitt på grunnlag av en
helhetlig vann - og avløpsplan for hele planområdet med innarbeided e vannforsyningstiltak
basert på hydrogeologiske undersøkelser og vurderinger samt eventuelt resipientundersøkelse
og sårbarhetsanalyse for eksisterende fritidsbebyggelse.
- informasjonstavle og container i kryssområdet mellom fv 172 og Ringerudsetervegen skal
flyttes ut av frisiktsona på 6 x 115 m , før det gis tillatelse til tiltak på tomtene i området .
- Ringerudsetervegen skal asfalteres minimum 10m inn fra fv 172.

3 . Krav til vurdering av skredfare
Før det tillates fradeling på tomtene 1, 2, 3, 4, 7, 8 og 9 skal det gjennomføres vurdering fra en fag -
ekspert om fare for snøskred. Dersom vurderingen tilsier at krav til tiltak er nødvendig skal disse
gjennomføres før fradelingen tillates på tomtene.

§ 6 Bestemmelser om utfyllende planer (plankrav)

§ 6.1 Situasjonsplan
Med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn situasjonsplan som bl.a. viser plassering
av bebyggelsen med høydeangivelse, veg/ parkering og terrengbearbeiding.



6

6

§ 7 Hensynssoner
1. F a r e s o n e , r a s o g s k r e d , H 3 1 0 _ 1
Innenfor området skal det gjennomføres vurdering av snøskredfare i forhold til tomtene
1,2,3,4,7,8 og 9.
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1 INNLEDNING

1 a) Bakgrunn for og hensikt med planarbeid e ne
Planen e skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella.
Det er etterspørsel etter tomter i området og kommu n edelplanen har tilrettelagt for denne
muligheten.

1 b) Profil
Ådalsfjella er et «familieo mråde» med godt tilbud av turterreng og langrennsløyper . Sammen med
kort avstand fra sentrale deler av østlandsområdet gjør dette at områ det er attraktive arealer for
fritidsbebyggelse. Gjeldende arealplanstrategier vektlegger bedre utnyttelse av områder s om allerede
er tatt i bruk til fritidsbebyggelse, med fokus på «senterområder» med utvidet tilbud til både
dagsturister og beboere. Området vil ha vegadkomst fra Ringerudsetra hvor det er etablert
fritidsbebyggelse samt et mindre skitrekk med kiosk mv. Økt bruk av området vil styrke
næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet , og i
kommunen.

1 c ) Eiendomsforhold , t iltakshaver/ konsulent
Planområdet omfatter gnr 299, bnr 1, hvor grunneier og tiltakshaver er Karin Bang.
Planen utarbeides av ar plan & landskap as ved Landskaps arkitekt Anne Ribberud

1 d ) Planprogram/ krav til konsekvensutredning
Område for fritidsbebyggelse er avsatt i kommunedelplan for Ådalsfjella og det foreslås kun mindre
justeringer av dette. Det er med bakgrunn i dette ikke krav til konsekvensutredning for planen.

Områdene ved
Tosseviksetra

O mrådene ved
Ringerudsetra

Veslefjell

Områder for
utbygging på
Gunbjørrud

Tosseviksetervegen

Ringerudsetervegen

Høgfjell
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2 PLANSTATUS

Området er i kommunedelplan for Ådalsfjella , vedtatt 30. 06. 2011, avsatt til byggeområder for
fritidsbebyggelse og LNF - område. Det foreslås enkelt e mindre justeringer av formålsgrensene i
kommuneplanen av hensyn til terreng og framkommelighet. Området er tidligere uregulert, men
grenser inntil reguleringsplan for Veslefjell II, vedtatt 1999, som har regulert inn to mulig e framtidig e
adkomst er til de tte området. det øvre adkomsten er ikke lenger aktuell da det ikke er avsatt arealer
for fritidsbebyggelse her i siste kommunedelplan.

Områdene ved Ringerudsetra er et etablert senter med et lite skitrekk og fritidsbebyggelsen
lokaliseres med dette i til knytning til et område med både bebyggelse og aktivitet.

Planforslaget følger i hovedsak rammene i kommunedelplanen, det er justeringer ihht detaljert
vurdering av terrenget i området.

Utsnitt fra Ringerike kommune sine kartsider, kommunedelplaner – innhold.

U tsnitt fra kommune delplan for Ådalsfjella, vedtatt 30. juni 2011.

Planområdet

Veslefjell II

Ringerudseterveien
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Kartutsnitt som v iser vedtatte planer i området og stiplet linje viser avgrensning av plan e n som nå
sendes til behandling.

Temaplaner, statlige retningslinje r
Planforslaget har i tillegg vurdert RPR for barn og unge, og krav til universell utforming innenfor
området.
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3 PL ANOMRÅDET, DAGENS SITUASJON

2 a) Eksisterende bebyggelse og anlegg
Planområdene ligger i Ringerike kommune , vest for Sperille n , sør for Ringerudsetra. Planområdet
omfatter ca 130 daa. Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor området, men eksisterende
fritidsbebyggelse nord for planområdet i Veslefjellområdene. Det er heller ikke eksisterende
fritidsbebyggelse andre steder på eiendommen fra tidligere.

2 b) Samferdsel og teknisk infrastruktur
Adkomst til områdene er foreslått fra Ringerudsetervegen. Vegen har god standard og krysset med
fylkesvegen er rustet opp i forbindelse med reguleringsplaner i dette området. Det er ing en
infrastruktur i området i dag.

2 c) Terrengforhold, landskap, vann og vassdrag og vegetasjon
Høydemessig strekker arealet seg fra ca 690 - 770 moh. Terrenget stiger jevnt og til tider bratt fra
Sperillen og fylkesvegen i øst opp forbi området til Høg fjell med 1000 m høyde som er det høyeste
punktet i søndre Ådalsfjella. Fritidsbebyggelse i områdene ved Ringerudsetra og Tosseviksetra lenger
nordover er lokalisert på flatere partier i terrenget. Utbyggingsarealene på Gunbjørrud følger de
flatere partien e sørover. Det er til dels flott utsikt over Sperillen fra området.

Det er i hovedsak barskog i området i dag med overvekt av gran og områder med bart fjell innimellom.
Skogsområdene er registrert med lav bonitet eller som uproduktiv skog.
Berggrunnen i området er granitt .

2 d) Miljøforhold, dyre og planteliv
Det er ikke registreringer i området på Direktorat for Naturforvaltning sin naturbase eller på artskart.

Flyfoto viser vegetasjonsstrukturen i området med
åpne myrpartier(brune områder) og sk ogkledte
arealer.
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PLANPROSESS

Planarbeidet ble påbegynt høsten 2011. Området ble befart og oppstartsmøte ble avholdt 10. april
2013. Planarbeidet ble lagt på vent med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt nytt kryss mellom
fv 172 og E 16 ved Ringmoen. Med daværende regelverk som tilsa gyldighet på reguleringsplaner på 5
år ble det vurdert å være mest riktig å avvente en løsning på vegspørsmålet før planen ble sendt inn til
behandling. Vår/ sommer 201 6 ble det endelig avklaringer i f orhold til kryss - spørsmålet og
planarbeidet ble gjenopptatt. N ytt oppstartsmøte ble ikke vurdert å være nødvendig . Det ble ikke
mottatt noe referat fra oppstartsmøtet fra Ringerike kommune.

Sweco bidrar med vurderinger av vann og avløp i dette planfors laget, og har laget et notat i forhold ti l
løsninger for dette området.

4 a) Kunngjøring
Kunngjøring av oppstart av planarbeidet er varslet. Overordnede myndigheter, naboer og berørte er
varslet ved brev datert 06. juli 2016 , og annonse ble satt inn i Ring blad i oktober 2016 . Kopi av
varslingsm ateriale og kunngjøringsannonse herfra er vedlagt. Vi har ikke utklipp fra avisen.

4 b ) Innkomne merknader til kunngjøringen
Det er innkommet merknader til kunng jøringen Buskerud Fylkeskommune og Fylkesmannen i
Bus kerud .

Merknadene til p lanforslaget er samlet i et eget notat som er vedlagt planleveransen.
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5 PLANFORSLAGET

Planområdet omfatte r totalt i overkant 130 daa.
Arealet fordeler seg på:

Bebyggelse og anlegg ( PBL § 12 - 5,1): Frittliggende fritid sbebyggelse , B FF 1 - 13
Vannforsyning , BVF 1 - 7
Områder for rensing av avløpsvann , BAV 1 - 5

S amferdselsanlegg og tekn. i nfrastruktur ( PBL § 12 - 5,2): Veg og parkering, SKV 1 - 3

Landbruks - , natur - og friluftsområder, samt reindrift ( PBL § 12 - 5,5): Sk ogbruk , LSK 1 - 2
F riluftsområde , LF 1 - 2

Hensynssoner (PBL § 11 - 8, 12 - 6) ; Faresoner Ras og skred, H310_1

5 a) Bebyggelse og anlegg

Frittliggende fritidsbebyggelse
Det er totalt foreslått totalt 3 6 nye tomter i området . Etter offentlig ettersyn er tomt 6 er tatt ut etter
og erstattet med et felles grøntområde , slik at 35 tomter gjenstår. Områd et er til dels bratt østvendt,
med platåer på ulike nivåer i terreng et . Det er søkt å utnytte hyllene og de tørre partiene. Terrenget i
dette områ det er noe mer krevende enn arealene lenger nord hvor det er større partier med flatt
terreng.

Hoveddelen av tomtene er plas sert i samsvar med avgrensningen av byggeområde i kommunedelplan
for Ådalsfjella , med noen avvik: T omtene 1 - 3 er i sin helhet lag t vest for gjeldende avgrensning og
likedan del av tomtene 4 og 5. Adkomstvegen til tomtene 28 - 36 er lagt i en liten sving sør for
avgrensningen i kommunedelplanen for å oppnå best mulige stigningsforhold.
Til gjengjeld utelates andre deler innenfor bygge området. Kommunedelplaner utarbeides i en annen
målestokk og en finjustering av grensene er naturlig på reguleringsplannivå.

Tomtene 1 - 4 og 7 - 9 er lokalisert innenfor areal som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i NVE
Atlas. Det er derfor satt inn et fare områd e og et rekkefølgekrav til at vurdering av snøskredfare og
eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates utbygging på disse tomtene.

Det er særlig lagt vekt på terreng/ landskapsvirkning ved vurderingen. De aller fleste tomtene i
område t er lokalisert med svært god ryggdekning i terrenget og høyde på bebyggelsen vil ikke
me d føre negativ påvirkning på landskapsbildet. D et stilles for ø vrig i regulerings bestemmelsene krav
til utforming og materialvalg for bygningene. Etter offentlig etter syn er det satt inn krav om at
lengderetningen på ny bebyggelse skal følge høydekotene, og at ny bebyggelse på en del av tomtene
ikke skal overstige 6 m i bredden.

Byggegrense mot veg varierer mellom 2 og 4 m fra formålsgrense. Området er forholdsvis bra tt, og
hyllene som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil
bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt for
landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget , og for muligheten for uteplass etc utafor hyttene på
utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense på 2 m fra
formålsgrense. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18 ,20, 25, 27, 30 og 35.
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Støv og støy vurderes ikke å være te ma i dette området – vegene vil få svært lite trafikk.
For snøopplag så vurderes hensynet til terreng og landskap som mer vesentlig for området. Det er
bare enkelttomter dette gjelder og snøopplag vil kunne la seg løse i nærområdene.

Kommunedelplan fo r Ådalsfjella har som en retningslinje at tomtene b ør være minst 1,5 daa. I dette
området er tomtene mindre. Terrenget i
området er bratt med smale hyller. Det
er til dels forholdvis lange
vegstrekninger for å nå fram til
områdene som er egnet for bebyggel se,
og en bør utn ytte de arealene som er
egnet for bebyggelse bedre. Det er også
lite hensikt s messig at hyttetomtene
omfatter store deler av terreng som er
svært bratt og ikke kan brukes til noe.
Tomtestørrelsene er i all hovedsak over
1,2 daa, men noen un ntak ned imot 1
daa.

Grad av utnytting for bebyggelsen følger
bestemmelsene i kommunedelplan for
Ådalsfjella som ble vedtatt i
2011. Kommunedelplan for Ådalsfjella
åpner for at det kan tilrettelegges for
sam ti dsarkitektur i byggeområdene.

Foto fra områd et ved som er endret til felles
grøntareal. Det er fin utsikt sørover.
Området er benyttet til adkomst i
forbindelse med uttak av skog og er derfor
uten større vegetasjon.
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Foto fra adkomstvegen forbi tomt 25 med utsikt mo t området for tomtene 21 – 24.

5 b) Adkomst og parkering
Statens vegvesen har til kommunedelplanen stilt krav i forhold til vurdering av en mulig opprusting av
krysset ved E 16 på Ringmoen dersom det skal bygges ut sto re mengder fritidsbebyggelse i Ådalsf jella.
I denne forbindelse ble Vikerfjell F orum AS opprettet av grunneiere berørt av kommunedelplanen .
Forumet har jobbet med å avklare betingelsene rundt gjennomføring av rekkefølgebestemmelsen i
kommunedelplanen. Det er nå enighet om en rekkefølgebestemm else mellom Ringerike kommune og
Statens vegvesen og situasjonen rundt krysset er løst.

Krysset mellom fylkesvegen og Ringerudseter vegen er rustet opp og ny bomløsning er etablert.
Statens vegvesen har imidlertid merknad til dette kryssområdet til offentl ig ettersyn. Med bakgrunn i
merknaden er det satt inn bestemmelser som sikrer at frisiktsona skal ryddes dersom det er konflikt ift
denne samt at Ringerudsetervegen skal asfalteres minimum 10 m inn fra vegkant fylkesveg.

Tilkomstveg fram til området omf attes av planer på Ringerud, gnr 298, bnr 1. A dkomstveger innenfor
plan området er regulert med 8 m bredde . Mindre adkomst veger kan bygges smalere enn regulerings -
bredden tilsier, men 8 m reguleringsbredde gir noe større slingringsmonn med hensyn til plas seringen.
Skråningsutslag er vist som illustrasjon i planen for å synliggjøre at vegtraseene i enkelte områder
medfører større terrenginngrep.

Adkomst veger til de første 2 6 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.
Adkomsten ned til p latået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt . Tomtene her nede har imidlertid en
fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt best mulig i terrenget
av hensyn båd e til terreng, l andskap og visuelle forhold samt oppa rbeidelseskostnader . Vegtraseen vil
medføre skjæring og fylling, men om rådet ligger godt skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord
og tilrettelegges for etablering av stedegen vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.
Det åpnes f or at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved opparbeidelse for i
kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal ikke berøre tomtegrenser
eller areal for avløpsanlegg. Lengdeprofil er fo r hovedadkomstvegene er vedlagt.

Tomt 22 Tomt 24 Tomt 23
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Foto viser avslutningen på dagens veg på Ringerud som er regulert videre til grense som mulig adkomst til
Gunbjørrud.

5 c) Terrengforhold, landskap og fjernvirkning
Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bevisstheten rundt lands kapet og landskaps -
kvalitetene omkring oss. Fjellområdene i Ådalsfjella har høy verdi både som landskaps - , og
naturområder, for friluftsliv og for rekreasjon. Selve fjellområdene er ubebygd og urørt av andre
inngrep enn stier og løypetraseer. I randsona ru ndt fjellområdet er hyttebebyggelsen lokalisert.
Kommuneplanen i Ringerike har vurdert områdene og fastsatt at det ved ny utvikling skal bygges
videre på eksisterende utbygging s struktur, og området ved Gunbjørrud er gjennom dette definert som
et byggeområd e som kan utvikles. Dette er ramm ene for forvaltning av området. Den videre
detaljplanlegging skal så hensynet til landskapsmessige forhold, grøntstruktur, eventuelle
løypekorridorer mv. innenfor områdene foreslått til bebyggelse.

Området ved Gunbjørrud er en videreføring av etablerte områder for fritidsbebyggelse i lisida øst for
fjellpartiet ved Høgfjell. Arealene har til dels fantastisk utsikt over Sperillen. Området er imidlertid noe
mer bratt og mer utfordrende å utnytte enn arealene lenger nord.

Utsikt fra nedre del av området med søndre del av Sperillen og områdene videre sørover.
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Vegetasjonen i området er i hovedsak barskog. Skogen i området er nylig tynnet ut, men tilstrekkelig
vegetasjon står igjen til at området fortsatt har skogspreg. Vid ere hogst vil skje i samråd med
utbygging i området.

Foto fra tomtene på haugen (30 – 36) nordvestover. I etterkant av at bildet er tatt er det tynnet ut i skogen i
området.

All ny bebyggelse i området vil ha ryggdekning av lia i bakkant. Ny bebyggels e er lokalisert i noenlunde
tilsvarende høyde som bebyggelsen på tilliggende arealer i nord. For tomtene 31 - 36 er disse lokalisert
rundt en liten kolle. Beliggenheten i terrenget tilsier at ny bebyggelse heller ikke her vil bli
framtredende i det visuelle landskapsbildet. Lisida på østsida strekker seg høyt oppover og det er
svært begrenset innsyn til området. Det er også stilt krav til bevaring av vegetasjon på toppen av
kollen som avsettes til felles friområde.

Bebyggelsen vil med bakgrunn terrenget i o mrådet ikke medføre vesentlig negativ fjernvirkning. Det er
åpnet for bebyggelse med ramloft/ oppstugu i deler av området. Ingen av tomtene vurderes som
spesielt sårbare, men de mest utsatte er likevel ikke foreslått med tillatt oppstugu/ ramloft. Dette
gj elder for tomtene 14, 25,26 og 27 samt 31, 33, 34, 35 og 36.Forholdet er fastsatt gjennom
bestemmelsene.

Det vedlegges snitt som redegjør for terrenget gjennom hele området. Snittlinjene er valgt med
bakgrunn i de tomtene som vurderes å være mest utsatt.

Bebyggelsen er til dels foreslått noe tettere enn kommunedelplanen anbefaler. Området er imidlertid
omgitt av store arealer med skog og natur, noe som bidrar til at området fortsatt vil bære preg av å
være et naturlandskap.

Kommunedelplanen for Ådals fjella stiller krav til at lyskilden skal være skjermet ved bruk av
utebelysning. Dette er et godt virkemiddel som bidrar til å redusere fjernvirkningen av området fra
dalen. Krav i reguleringsbestemmelsene til høyder, materialvalg og fargebruk bidrar til at bebyggelse
vil tilpasse seg landskapet på best mulig måte.

5 d) Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling
Området som er avsatt er begrenset i størrelse. Det er søkt å utnytte terrenget der det ligger til rette
for det, mens våte myrområder og bratte lisider nødvendigvis ikke kan tas i bruk til bebyggelse .
Disse bidrar til å gi området luft og rom. I og med at mulighetene for å etablere bebyggelse er noe
begrenset, og at det dermed foreslås litt tettere utnytting der det er egnet, er d et er viktig å ivareta
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deler av den eksisterende vegetasjonen i byggeområdene som skjerm mellom de ulike fritidsboligene.
Dette vil bidra til skjerming av de enkelte tomter og gi bedre bomiljø. Ny bebyggelse vil utgjøre et lite
areal i et stort område uten bebyg gelse eller andre tekniske inngrep. Det er med bakgrunn i dette
begrenset behov for grøntstrukturer internt i området.

5 e) Vann og vassdrag
Det er ikke vann eller vassdrag med vesentlig størrelse i området. Mindre bekkedrag finn es i grensa
mellom eiend ommene i nord, og i myrområdene vest for tomtene 27 - 36. I dette myrdraget er det
lokalisert et lite tjern med starr.

Utsikt fra området nordover Sperillen

5 f) Friluftsliv og tilgjengelighet til fjellet
Området er god t egnet til opphold og friluftsliv med fine tur o mråder både på godværsdager innover
fjellområdene og mellom de ulike hytteområdene.

D et kjøres gode ski løype nett oppe på knausen vest for området både nord over mot
Ringerud/ Tosseviksetra og Vikersetra og sør over mot områdene ved Flaskerudsetra. Det er tilknytning
til fjell - løypene opp på Høgfjell fra Ringerud og fra Flaskerudsetra. Ei tilførselsløype mot nordvest kan
knytte seg fint inn på løypenettet. Nettopp turmu ligheter er hovedattraksjonen i Ådalsfje lla og
årsaken til at folk ønsker å etablere seg med fritidsboliger her. Det viser seg også at folk i stor grad
benytter vegsystemet i nærområdet til turbruk. Det er en sykkelstiforbindelse fra
Ringerudseterområdet til Tossevikseterområdet, slik at en kan komme langt nordover på grusa sti/
veg.

Ved Ringerudsetra er det et lite skitrekk som gir aktivitetsmuligheter . Det er også baseplass for
paraglidere ute på Ringerudkollen. På Tosseviksetra er det kafe. Det er også mulighet for å ha båtplass
ved Sperille n for hytteeiere i området slik at sommeren kan ha flere aktivitetsmuligheter.
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Utsnitt fra Ringerike kommunes kartsider, rekreasjon. Skiløyper er vist med rød heltrukken linje, turveg
med stiplet svart linje.
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Kartet viser mulig tilkopling til s kiløypenettet (rød stipla linje).

Foto fra nedre del
av området
nordøstover mot
Ringerud - kollen.
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5 g) Biologisk mangfold , vilt, skog bruk
Området er vurdert etter opplysninger fra Ar tsdatabanken, D N sin naturbase , og artskart , NVE Atlas
samt MiS. Det er ingen registreringer på artsdatabanken i nær tilknytning til området.

Naturmangfoldloven
§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8 - 12 i loven legges til grunn ved utøving av
offentlig myndighet. I følge § 8 skal offe ntlige beslutninger så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske tilstand
samt effekten av påvirkninger.

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karak ter og risiko for skade på
naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom
forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. I denne
konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturb ase og Skog - og landskap samt øvrige
kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram andre opplysninger fra
kommunen eller fylkesmannen som tilsier at området har spesielle kvaliteter i forhold til
naturmangfold.

Det er ikke funnet registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for betydelig
skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig betydning ikke
berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at sak en i hovedsak skal baseres på
eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp.

I følge § 9 i naturmangfoldloven (” føre - var ” - prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap brukes som
begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne k onkrete saken ligger det ikke inne
registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet som følge av tiltaket vurderes som liten og ” føre - var ” prinsippet vektlegges i liten
grad i denne saken.

§ 10 Samlet belastning. Kommune delplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i området
og fastsatt aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i all hovedsak i overensstemmelse med
kommuneplanen og utnytter de arealene som ansees å være egne t i området – samtidig som det
ivaretar grøntkorridorer. I tilknytning til området er det store tilsvarende arealer som forblir urørt, og
som ikke er naturlig å bruke for beboere i fritidsboligene innenfor området. Med bakgrunn i at det
ikke er kjente true de arter eller naturtyper innenfor området samt at tilsvarende arealer bevares i
nærområdene i stort omfang vurderes skadeomfanget for naturmangfoldet å være lite. Den samlede
belastningen av utbyggingen vurderes å være l iten.

§ 11 omhandler kostnader ve d miljøforringelse. Planen tilsier at urørte arealer vil tas i bruk til
bebyggelse og infrastruktur. Det vurderes ikke å være behov for å fremskaffe mer kunnskap. Med
dette er det heller ikke behov for overvåking eller avbøtende tiltak.

§ 12 De miljømes sige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og tomteplasseringer er
gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta na tur og landskapsmessige forhold innenfor arealer
avsatt i kommunedelplanen, med små justeringer. Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene
i naturmangfoldloven og forslaget til reguleringsplan.

Skogbruket i området har middels og lav bonitet, og utgjør en begrenset inntektskilde.
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5 h) Kulturminner og kulturmiljø
Området er registrert for kulturminner sommer 2012 , uten at det ble gjort funn . R apport fra
kulturminnemyndighetene er vedlagt.

Reguleringsbestemmelsene omfatter en generell bestemmelse vedrørende funn av kulturminner
under anleggsarbeid.

5 i) Beredskapsmessige forhold, risiko og sårbarhet
Det er pla nlagt adkomst i rimelig nærhet til hyttene. Sammen med eksisterende vegnett i området
sikrer dette at beredskapsmessige forhold er tilstrekkelig ivaretatt.

Farekategori Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Naturgitte
forhold

Er området utsatt for s nø - eller steinskred Nei NVE atlas viser risiko fra snø skred
i deler av området ved tomtene
1 - 3 m - fl .

Er det fare for utglidning,
geoteknisk ustabilitet

Nei Lite sannsynlig

Er området utsatt for springflo/ flom i sjø/ vann
eller elv/ bekk ?

Nei

Er det radon i grunnen Forholdet til radon ivaretas av
TEK 10

Infrastruktur Vil utilsiktede hendelser som kan inntreffe på
nærliggende transportårer (veg, jernbane, sjø/
elv, luft) utgjøre en risiko for området.

Nei

Vil utilsiktede hendelser s om kan inntreffe på
nærliggende virksomheter utgjøre en risiko for
området?

- utslipp av giftige gasser/ væsker
- utslipp av eksplosjonsfarlige/

brennbare gasser/ væsker.

Nei
Nei

Medfører bortfall av tilgang på følgende
tjenester spesielle ulemper for området?

- elektrisitet
- teletjenester
- vannforsyning
- renovasjon/ spillvann

Nei
Nei
Nei
Nei

Er det høyspentlinjer i området som utgjør fare
for magnetisk felt eller klatrefare i forbindelse
med master?

Nei Det e r ikke kraftlinjer i området.

E r det spesielle farer forbundet med bruk av
transportnett for gående, syklende eller
kjørende innenfor området?

- til skole/ barnehage
- til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.
- til forretning
- til busstopp

Nei
Nei
Nei

Uaktuelt
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Brannberedskap:
- omfatter området spesielt farlige

anlegg?
- Har området utilstrekkelig

brannvannforsyning?
- Har området bare en mulig

adkomstrute for brannbil?

Nei

Ja

Brannvann kan hentes i lite tjern i
området.

Tidligere bruk Er området påvirket/ forurenset fra tidligere
v irksomheter?

- Gruver, åpne sjakter, steintipper
- Militære anlegg, fjellanlegg,

piggtrådsperringer etc.
- Industrivirksomhet, herunder

avfallsdeponering

Nei
Nei

Nei

Omgivelser Finnes det regulerte vannmagasiner i
nærheten med spesiell fare for usikker is ? Nei

Finnes det terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup) etc ?

Området er til dels bratt, både
opp til Veslefjell på vestsida og
øst for tomtene 31 - 36.

Ulovlig
virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger:
- Er tiltaket i seg selv et

sabo tasje/terrormål?
- Finnes det potensielle sabotasje/

terrormål i nærheten?

Nei

Nei

Det er lagt inn et
f a r e område o g
krav til videre
under søkelser før
det tillates
utbygging i
området som
omfattes av
skredfare,
tomtene 1 - 4 og
7 - 9.

Kartet viser risiko
for snøskred.
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5 j) Alternativ energi
Det er ikke strøm i området i dag. Men strøm kan fremføres fra V eslefjell området lenger nord. Det vil
oppfordres til bruk av alternative energikilder i området som varmepumpe eller bioenerg i. Det er
imidlertid ikke økonomisk gjennomførbart å anlegge fellesløsninger med bakgrunn i
terrengforholdene.

5 k) Sanitærteknisk standard
Foreslåtte felles områder for vannforsyning og mulige områder for rensing av avløpsvann er vist på
plankartet. En rapport som redegjør for framtidige løsninger for vann og avløp i området er vedlagt
planen.

5 l) Renovasjon
Området omfattes av ordning ved Hadeland og Ringerike avfallsselskap. Containere er plassert ved
avkjørsel fra hovedvegen nede i Ådalen og o mfattes ikke av planforslaget. Brøyting av plassen blir gjort
av grunneier og bekostes gjennom årskort knytta til atkomstvegen for hytteeiere.

5 m) Universell utforming
Det er et krav i dag at det ved planlegging skal tas hensyn til universell utforming . Terrengmessig er
ikke dette et område som naturlig peker seg ut for tilrettelegging for universell utforming. Det er
likevel avmerket enkelte tomter i området som har flatere terreng og er lokalisert i tilknytning til
vegstrekninger med noe mindre stigni ng. Tomtene er avmerket på plankartet, men det er ikke stilt
krav til dette i reguleringsbestemmelsene.
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6 VIRKNINGER AV PLANEN

Økt utbygging i Ådalsfjella vil sette Vikerfjell på kartet og markedsføre Ringerike kommune som kan
dra nytte a v denne type n æringsvirksomhet . Kommunen har i seinere tid vært utsatt for nedleg ging av
arbeidsplasser. Denne t ype virksomhet kan bidra til økt sysselsetting i bygda, men også i kommunen
totalt sett. Håndverkere, byggevareforretninger og generelt næringsliv i bygda kan dra nytte av økt
utvikling i fjellområdene. Nærheten til Oslo - området gir et unikt ut gangspunkt i denne
sammenhengen, og er hovedårsaken til områdets popularitet. Det er en kontinuerlig etterspørsel etter
tomter i området.

Den viktigste konsekvensen av planforslaget er en styrking av n æringsgrunnlaget på e iendommen og
for lokalsamfunnet/ kommunen.

Nytt område for fritidsbebyggelse vil medføre økning av trafikk i og til området. Trafikken er imidler tid
svært liten og knyttet til hovedvegen og vil ha beg renset påvirkning for øvrig bebyggelse .

For landskap og miljø utover trafikkspørsmålet er endringene av lokal karakter med betydning for
nærområdet.



Merknader til 404 Detaljregulering – Gunbjørrud, offentlig ettersyn

Fra: Merknad: Kommentar:

Ringerike kommune ,
Miljørettet
helsevern

1. Ferdigstillelse av veger, fellesarealer
mv.

2. Felles uteplass og lekeplass må
opparbeides sentralt i gang avstand fra
tomtene. Forslag om felles uteplass
mellom tomt 6 og 22.

3. Etablering av turveier og gang og
sykkelveg tidlig i utbyggingen.

4. Positivt med universell utforming.

5. System for vannforsyning, avløps -
rensing og avfalls håndtering må
etableres i tråd med regler og
retningslinjer.

All infrastruktur kan ikke
opparbeides før etablering av
fritidsbebyggelse, dette med -
fører for store investeringer.

Området er myrlendt og ikke så
godt egnet for felles uteplass. I
stedet foreslås tom t 6 endret til
akebakke og felles uteareal.

D ette er ønskelig for
tiltakshaver. Det foreslås
imidlertid ikke rekkefølgekrav til
dette.

Fylkesmannen i
Buskerud

Viser til at området er bratt og
krevende. Viser til Meld. St. nr 18 om
Friluftsliv, l ovgrunnlag vedrørende
hensyn til vassdrag, landskaps -
konvensjonen mv. Blant annet med
tanke på bygging i bratt terreng. Mener
det er et godt plangrep å punktfeste
hyttene i kartet for å sikre god terreng -
tilpassing. Positivt med bestemmelser
som begrenser høyden på pilarer og
fyllinger. Anbefaler at det stilles krav til
at hytter ikke kan plasseres i terreng
brattere enn 1:4, og at det er krav til at
lengderetningen på bebyggelse skal
følge kotene i terreng mellom 1:4 og
1:6.

Mener med bakgrunn i landskap s -
forholdene at de foreslåtte tomtene 28
– 36 med tilhørende adkomstveg bør
tas ut av planforslaget.

Har ingen spesielle merknader ift
naturmangfoldloven.

Det er riktig at området er
delvis bratt og krevende.
Plassering av hyttene er gjort
etter flere befaringer i
terrenget.

Det stilles krav til at
lengderetningen på hyttene skal
følge høydekotene. I tillegg er
det fastsatt tomter hvor hyttene
skal ha maksimal bredde i tråd
med merknaden fra
fylkesmannen. Tomt 6 som er
en av de bratteste tomtene tas
ut og etableres som akebakk e
og felles uteplass.

Dette området utgjør den beste
delen av planen og det er
vesentlig for tiltakshaver at
denne opprettholdes i planen.



Forutsetter at kommunen som lokal
forurensningsmyndighet følger opp i
forhold til vannforvaltningsplaner for
området. Resipienten som velges må
ikke forringe tilstanden som følge av
utslippene eller gjøre det vanskelig å
oppnå miljømålene i den regionale
v annforvaltningsplanen.

Fylkesmannen viser til at utredning i
forhold til skred i området med
tomtene 1 - 4 og 7 - 9 burde vært utredet
som del av detaljreguleringsplanen. Det
er positivt med en bestemmelse ift
dette, men bestemmelsen må suppleres
med krav om tiltak ved eventuell fare
for snøskred. Anbefaler også en egen
hensynssone, fare for snøskred.

Dette ivaretas gjennom
utslippstillatelse.

Det settes inn i bestemmelsene
krav til tiltak dersom
skred vurderingene tilsier det.

Buskerud
Fylkeskommune

Ingen merknader til forslaget

Statens vegvesen Synes avkjøringen fra hovedvegen er for
dårlig. Frisiktsonen skal være 6 x 115 m
og container og informasjonstavle er
satt opp i denne sona. Det må sees på
overvannet og stigningen inn mot
vegen, asfaltering bør vurderes på
Ringerudsetervegen inn mot fylkes -
vegen. Forutsetter at kommunen
innarbeider en rekkefølgebestemmelse
som omfatter d isse forholdene og at
det skal lages en plan for utbedring av
avkjørselen. Planen skal godkjennes av
statens vegvesen.

Det foreslås en bestemmelse
om at informasjonstavle (og
evnt. container) som er etablert
skal flyttes lenger inn i
adkomstvegen før det gis
tillatelse til tiltak på tomter i
området.

D et er også satt krav til
as f a ltering minimum 10 m inn
fra veg kant på f v 172.

Kong sb erg 2 3.02.2018
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Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

14.11.2017 

 

Vår ref.: 2016/4161 

  

Uttalelse til reguleringsplan 404  Detaljregulering - Gunbjørrud 

  

Det vises til kunngjøringen på Ringerike kommunes internettside 12.10.2017, saksframlegg 

og saksprotokoll, Sak 61/17 i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, 9.10.2017.  

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som kan virke inn på folks helse. Disse 

kan være fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelselovens § 8. 

 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har følgende kommentarer til reguleringsplan-

forslaget: 

1. Veianlegg, fellesarealer, lekearealer og gangveier må ferdigstilles før oppføring av første 

fritidsbolig, slik at de første innflytterne kan ferdes trygt i området.   

 

2. Felles uteplass, lekeplasser o.l. må opparbeides sentralt i gangavstand fra tomene slik at 

alle har en reell mulighet for å benytte disse. Felles uteplasser må etableres for området 

for tomt 1 – 27, f.eks. mellom tomt 6 og 22.  

 

3. Etablering av turveier, gang- og sykkelvei ut til nærmeste friluftsområder anbefales 

etablert tidlig i utbyggingen. 

 

4. Det er positivt at forslagsstiller har vurdert å avsette noen tomter som kan utformes 

universelt. Universell utforming av enkelte tomter og atkomst til felles uteoppholdsarealer 

må fastsettes i reguleringsplanen.  

 

5. System for vannforsyning, avløpsrensing og avfallshåndtering må ikke  etableres i 

samsvar med eksisterende regelverk for området.    

 

 

 



Konklusjon 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern anser at forslag til detaljreguleringsplan nr. 404 

Gunbjørrud kan med nevnte anbefalinger, oppfylle Folkehelselovens bestemmelser en 

tilfredsstillende god måte.  

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

Tlf. 90562030 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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Vår saksbehandler:
Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64

PlanlD 4O4 - Gunbjørrud - gnr 299 bnr 1 - Ringerike kommune -

detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturm¡nner

Vi viser til brev av t2. oktober 2OL7 der planforslag for Gunbjørrud i Ringerike kommune legges ut
til offentlig ettersyn, jf. Pbl. 512-10. Høringsfrist er satt til 27. november 2017.

Buskerud fylkeskommune gir med dette en kulturminnefaglíg uttalelse til planforslaget. Viviser
også til vår tidligere uttalelse i saken, datert 26. august 2016.

KORT OM PLANEN

Planområdet ligger vest for innsjøen Sperillen og er ikke bebygd. Nord for planområdet finnes det
eksisterende fritidsbebyggelse i Veslefjel l-områdene.

Formålet med planen er å legge til rette for fritidsbebyggelse med 36 nye hyttetomter.
Planforslaget er i tråd med kommunedelplanen for Adalsf.¡ella. Det planlagte hyttetomtene víl
være tilkn¡tet den eksisterende fritidsbebyggelsen.

AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER

Vi mener planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete kulturminner og vi har
følgelig ingen merknader til planen.

BYGNINGSVERN

Vi har tidligere uttalt at vi ikke kjenner til nyere tids kulturminner innenfor planområdet eller i

umiddelbar nærhet, som vil bli berørt av planen. Vi anbefalte kommunen om å sette krav til nye
tiltak for å sikre god tilpasning til de bygde og naturgitte omgivelsene. Vi konstaterer at
kommunen har utarbeidet bestemmelser i planforslaget for å sikre god tilpasning til omgivelsene
Vi har følgelig ingen flere merknader til planforlaget.

bfk.no S¡de 1av 2

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

Postad resse:

Postboks 3563

NO-3007 Drammen

Besøksadresse:

Hauges gate 89, Drammen

E-postadresse

postmottak@ bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.L3523

Foretaksregisteret
NO 964 951 373



Med verurlig hilsen

Turid Kolstadløkken

fylkeskonservator

Fylkesmannen i Buskerud

Statens vegvesen Region Sør

Lars Hovland

rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten slgndtur

Saksbehøndlere: Tora Flovik Aune (bygningsvern), Lors Hovland (arkeologi)

Postboks 1604

Serviceboks 723
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AREN DAL

3007
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3502  Hønefoss  
 
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Gunbjørrud hyttefelt 
 

Ringerike kommune har sendt over forslag til detaljregulering for Gunbjørrud ved 
Ådalsfjella hvor det skal tilrettelegges for nye hytter. Fylkesmannen viser til nasjonale 
føringer for planlegging av fritidsbebyggelse hvor hensyn til landskap er spesielt 
vektlagt. Deler av det aktuelle området er bratt og utfordrende å planlegge med tanke 
på nye hytter. Vi anbefaler derfor at hyttetomtene 28-36 med tilhørende veg blir tatt ut 
av planforslaget. Hyttene er i dette området foreslått på en markert kolle i landskapet 
og adkomstvei er lagt i kanten og delvis i et myrdrag. Utbygging i dette området vil 
medføre store terrenginngrep og eksponert bebyggelse. Videre anbefaler vi 
presiseringer i bestemmelsene for å sikre en bebyggelse som ivaretar landskapet mest 
mulig og som medfører mindre terrenginngrep. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 12 oktober 2017 hvor ovennevnte planforslag et utlagt til offentlig 
ettersyn. 
 
Planforslaget omfatter et areal på ca 130 dekar ved Ådalsfjella i et område som per i dag er 
ubebygd. Området grenser til et hyttefelt i nord. Det er foreslått i alt 36 nye hytter innenfor 
området. 
 
Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommunedelplanen hvor området er avsatt til 
fritidsbebyggelse.  
 

Fylkesmannens kommentarer 

Fylkesmannen har i brev av 29. august 2016 avgitt uttalelse ved varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til landskap, friluftsliv, naturmangfold og 
samfunnssikkerhet og beredskap ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Når det gjelder landskapstilpasning kan det se ut til at deler av området er bratt og krevende. 
Det aktuelle området ligger på en hylle i landskapet på ca. 700 moh. hvor terrenget stiger bratt 
mot vest og opp til Veslefjell på ca 800 moh. og videre opp til Høgfjell på 1000 moh. 
 
Vi viser til Meld. St. nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, 
hvor det er en arealpolitisk føring at det skal legges til rette for en bærekraftig politikk for 
fritidsboliger, der fritidsboliger lokaliseres og utformes slik at hensyn til allment friluftsliv, 
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landskap, estetikk, energibruk, kulturminner og naturmangfold ivaretas, og der 
landskapsanalyser danner grunnlag for planene. Videre er det viktig at vassdrag skal forvaltes 
gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer vassdragslandskap, vassdragsbelter og 
vannressurser. I plan- og bygningsloven § 1-8 er det fastsatt at det i 100-metersbeltet langs 
vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne 
interesser. 
 
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004 og 
veilederen fra Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) om planlegging av 
fritidsbebyggelse T-1450. 
 
Her går det blant annet frem at nye hytter ikke bør plasseres i terreng brattere enn 1:4. Terreng 
mellom 1:4 – 1:6 bør bare bygges ut med bygninger som tar spesielle hensyn til 
terrengtilpasning. Bakgrunnen for disse føringene er at hytter som oppføres i sterkt skrånende 
terreng vil medføre store terrenginngrep.  
 
Vi mener det er et godt planmessig grep å punktfeste hyttene i kartet for å sikre en god 
terrengtilpasning ved plassering av hyttene. Vi forutsetter at plasseringen er basert på befaring 
i området. Videre mener vi det er positivt at det også er tatt inn bestemmelser som begrenser 
høyden på pilarer og fyllinger. Vi vil likevel anbefale at det også blir stilt krav i 
bestemmelsene om at det ikke er lov med oppføring av hytter i terreng som er brattere enn 
1:4. I terreng mellom 1:4 – 1:6 bør det være krav om at lengderetningen på hyttene skal følge 
høydekotene og at bredden på hyttene ikke skal overstige 6 meter. Dette for å redusere 
terrenginngrepene mest mulig.  
 
Når det gjelder hensynet til viktige landskapsverdier er det først og fremst den østlige delen 
av planforslaget som vi mener vil få størst uheldige virkninger for landskapet i området. 
Området i vest er også svært bratt, men området i øst omfatter blant annet en markert kolle i 
landskapet som er foreslått bygd ned med seks hytter. Videre er det foreslått tre tomter som 
blir liggende på brinken mot et juv. Noen av tomtene har også en høydeforskjell på hele10 
meter. Videre er deler av adkomstveien, som er ca 450 meter lang målt fra tomt 27, plassert i 
kanten og delvis i en myr. Tomtene vil bli eksponerte og sammen med tilhørende vei medføre 
store terrenginngrep. 
 
Vi viser til ovennevnte nasjonale føringer for planlegging av fritidsbebyggelse hvor det 
blant annet er vektlagt viktigheten av å ivareta viktige kvaliteter i landskapet. Med dette 
som bakgrunn fraråder vi de foreslåtte hyttetomtene 28-36 med tilhørende adkomstvei. 
Fylkesmannen mener det er uheldig å åpne opp for hytter i dette landskapsområdet. 
 
Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 
vi av saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle naturty-
per eller sårbare arter. Vi har ingen spesielle merknader til dette. 
 
I planbeskrivelsen er det lagt ved en utredning om hvordan vann- og avløpssituasjonen i 
området tenkes løst. For dette hytteområdet er det kommunen som er forurensnings-
myndighet. Vi viser i den sammenheng til forskrift om rammer for vannforvaltningen 
(vannforskriften) § 4 hvor det går frem at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot 
forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god 
økologisk og minst god kjemisk tilstand.  
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Vannforskriften er fulgt opp gjennom regional plan for vannregion Vest-Viken. Den regionale 
vannforvaltningsplanen ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016. 
 
Etter vannforskriften § 12 kan ikke nye tiltak/ny aktivitet tillates i en vannforekomst som ikke 
vil nå miljømålet om god tilstand eller som vil forringe tilstanden, med mindre visse vilkår er 
oppfylt. Fylkesmannen forutsetter at kommunen som lokal forurensningsmyndighet følger 
dette opp og at resipienten som velges ikke forringer tilstanden som følge av utslippene eller 
gjør det vanskelig å oppnå miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen. Dette er 
forhold som må kunne dokumenteres gjennom overvåking av resipientene. 
 
I risiko- og sårbarhetsanalysen går det frem at noen av de foreslåtte tomtene ligger innenfor et 
område hvor det er risiko for snøras. Denne kunnskapen er hentet fra NVE Atlas hvor 
potensielle områder er vist etter en datomodell hvor spesielt helning i terreng er avgjørende. 
Videre undersøkelser av området vil kunne avkrefte eller bekrefte om det er en reell fare for 
snøskred i området. I planforslaget er området vist med en bestemmelsesgrense som omfatter 
tomtene 1-4 og 7-9 hvor det er krav om undersøkelser før tomtene kan benyttes. 
 
Fylkesmannen vil vise til at denne informasjonen burde vært utredet som en del av 
detaljreguleringen for å kunne ta stilling til om disse tomtene kan benyttes til 
fritidsbebyggelse eller ikke. Vi mener det er bra at det er foreslått en bestemmelse om at dette 
skal utredes, men det er også viktig at bestemmelsen blir supplert med krav om tiltak ved 
eventuell fare for snøskred slik at kravene til sikkerhet mot skred i TEK-17 blir oppfylt. Vi 
anbefaler også at området vises med egen hensynssone – fare for snøskred. 
 
Utover dette har vi ingen spesielle merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller vesentlige 
regionale interesser tilknyttet våre ansvarsområder.   
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
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Reguleringsplan for Gunbjørrud - høring og offentlig ettersyn

Vi har mottatt overnevnte plan. Hensikten med planen er å legge til rette for 36 hytter i

Ådalsfjella. Fritidsbebyggelsen skal ligge inntil eksisterende fritidsbebyggelse og er i tråd

med vedtatte kommunedelplan for.

Adkomsten til hyttene skal benytte Ri ngerudsetervegen som tar av fv . 1 72 ved Gunbjørrud.

Vi har fått opplyst fra kommunen og konsulent at det er gjort utbedringer i 2003. Vi synes

fortsatt avkjøringen er for dårlig. Det er satt opp en stor informasjonstavle og en cointainer i

f risiktsonen. F riksikt sonen skal være 6 x 1 1 5 meter. D et må sees på stigningen og

overvannet inn mot vegen . Det b ør vurderes å asfal ter e R i ngerudsetervegen inn mot

fylkes vegen.

Vi forutsetter at det blir tatt inn i rekke følgebestemmelsene og at det skal lages en plan for

utbedring av avkjørselen. Planen må godkjennes av oss.

Vi setter vår lit til at kommunen innarbeider dette i reguleringsplanen.

Vegavdelingen Buskerud

Med hilsen

Anders Hagerup

seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4161-7   Arkiv: PLN 0605_404  

 

 

0605_404 - Detaljreguleringsplan - Gunbjørrud - 1.gangs behandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Gunbjørrud 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 

Planområdet ligger i Ringerike kommune, vest for Sperillen, sør for Ringerudsetra. 

Planområdet omfatter ca 130 daa. Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse som er i 

tråd med vedtatt kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter 

tomter i området og kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Det er foreslått å 

legge til rette for 36 nye tomter i områder, med kjøreveg til tomtene. Adkomsten til 

hytteområdet vil skje via Ringerudsetervegen.  

 

Planens avgrensning er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for 

Ådalsfjella. Mindre justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet.    

Tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for snøskred i 

NVE atlas. Derfor er det satt inn et bestemmelsesområde med rekkefølgekrav til vurdering av 

snøskredfare og eventuelle tiltak må innarbeides før det tillates utbygging av disse tomtene. 

 

Dette er en privat reguleringsplan hvor det er utarbeidet planbeskrivelse, bestemmelser og 

plankart. Tomter som er godt egnet for universell utforming er merket med UU i plankartet, 

men hvert å legge merke til at dette ikke er juridisk bindene.  

 

Innenfor planområdet tillates høyder for ramloft/oppstugu på tomtene 1-3, 15-24, 28, 29,30 og 

32. 

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette grunnet området er forholdsvis bratt, og hyllene 

som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å legge 4 m byggegrense mot veg overalt vil 



- 

bebyggelsen på enkelte av tomtene bli skjøvet ut på hyllene, noe som vurderes å være negativt 

for landskapsvirkningen, for tilpassing til terrenget, og for muligheten for uteplass etc utafor 

hyttene på utsiktssida. Kun de tomtene som har behov ut ifra disse kriteriene har byggegrense 

på 2 m fra formålsgrense. Dette gjelder tomtene; 8, 16, 18, 20, 25, 27, 30 og 35. 

 

Adkomstveger til de første 27 tomtene i området har i all hovedsak greie stigningsforhold.  

Adkomsten ned til platået med tomtene 28 til 36 er til dels bratt.  Tomtene her nede har 

imidlertid en fantastisk beliggenhet og er viktige for områdets totale verdi. Vegen er søkt lagt 

best mulig i terrenget av hensyn både til terreng, landskap og visuelle forhold samt 

opparbeidelseskostnader. Vegtraseen vil medføre skjæring og fylling, men området ligger godt 

skjermet for innsyn. Fyllinger tildekkes med jord og tilrettelegges for etablering av stedegen 

vegetasjon som etter hvert vil skjerme traseen ytterligere.  

Det åpnes for at denne vegstrekningen kan justeres inntil 8 m (en vegbredde) ved 

opparbeidelse for i kunne tilpasse forholdene best mulig ved opparbeidelse. Justeringen skal 

ikke berøre tomtegrenser eller areal for avløpsanlegg. Det aktuelle området er merket som 

SKV a i plankartet. 

 

Rådmannens vurdering er at dette er noe som er i tråd med kommunedelplanen for Ådalsfjella, 

ved at dette området er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planarbeidet ble påbegynt høsten 

2011, men ble lagt på vent med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt krysset mellom 

fv172 og E16 ved Ringmoen. Med daværende regelverk som tilsa gyldigheten på 

reguleringsplaner på 5 år ble det vurdert å være mest riktig å avvente en løsning på 

vegspørsmålet før planen ble sendt inn til behandling. Vår/sommer 2016 ble det endelig 

avklaringer i forhold til kryss- spørsmålet og planarbeidet ble gjenopptatt. Nytt oppstartmøte 

ble ikke vurdert å være nødvendig.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Men det eksisterer fritidsbebyggelse 

nord for planområdet i Veslefjellområdene.  

 

For å komme til planområdet er det foreslått å bruke Ringerudsetervegen. Vegen har god 

standard og krysset ved fylkesvegen er rustet opp i forbindelse med reguleringsplaner i 

området. Det er ikke opparbeidet noe infrastruktur i planområdet i dag. 

 

Planområdet ligger på ca 690-770 moh. Det er hovedsak barskog i område med overvekt av 

gran. Skogsområdene er registrert med lav bonitet eller som uproduktiv skog. Innimellom kan 

man finne bart fjell. Berggrunnen er granitt.  

 

I naturbase og artskart finner man ikke noe registrering i forhold til miljøforhold, dyre- og 

planteliv. 
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Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra ar plan & landskap as ved Landskapsarkitekt Anne Ribberud, 

20.03.2017.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse 

- Oversiktskart, snitt 

- VA plan 

- Lengdeprofiler 

- Tverrprofiler 

- Vedlegg med bl.a. innspill 

 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Tiltakshaver for planen er grunneier Karin 

Berg. Planen er utarbeidet av ar plan & landskap as ved Landskapsarkitekt Anne Ribberud. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

Planområdet er i denne kommunedelplanen regulert til fremtidig fritidsbebyggelse og LNFR-

områder.  

 

Maksimal utnyttelsesgrad begrenses i BYA er total 170 m². Av dette kan maksimum 20 m² 

brukes til uthus, maksimum 30 m² brukes til parkering og maksimum 120 m² brukes til 

hytte/fritidsbolig.  

 

Det tillates innlagt vann i bebyggelse i byggeområdene. Det tillates etablert både svartvann- og 

gråvannutslipp såfremt utslippet er i samsvar med gjeldene lovverk. Det kreves egne søknader 

for hvert utslipp. Plassering av avløpsanlegg bør i hovedsak skje på terrengets premisser, slik at 

sprenging i fjell i størst mulig grad unngås. 

 

Ved plassering av bygninger, interne veier, vann- og avløpsanlegg og andre tiltak skal det tas 

hensyn til terrengforhold slik at skjemmende skjæringer/fyllinger og store terrenginngrep 

unngås. Naturlig terreng og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Ved 

regulering av et område skal det tas hensyn til myrområder, koller og andre naturområder som 

er visuelt utsatt eller utgjør viktige elementer i naturlandskapet.  

 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen: gnr 299, bnr 1. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ar plan og landskap as varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 06.07.2016 og kunngjorde det i Ringerikes Blad i oktober 
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2016, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 2 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Buskerud, 07.07.2016 

Planleggingen må ta hensyn til landskap og natur. Viser til den europeiske 

landskapskonvensjonen og til T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse. Randsoner langs 

vassdrag er artsrike og bevaringsverdige og et tilstrekkelig grøntbelte langs vassdraget må 

innreguleres.  

Det må redegjøres for forhold til naturmangfoldloven. 

Planleggingen bør tilrettelegge for alternative oppvarmingsmåter, f.eks. varmepumpe eller 

bioenergi.  

Forhold knyttet til risiko og sårbarhet må vurderes, det vises til veileder knyttet til bl.a. skred. 

Det anbefales at videre planlegging vektlegger prinsippene om universell utforming. 

 Forslagstillers kommentar: Hensyn til landskapet blir redegjort i planbeskrivelsen. Det 

er kun mindre bekkefar innenfor planområdet. Naturmangfoldloven blir beskrevet i 

planbeskrivelsen. Det vil anbefales varmepumpe. Ift aktsomhetsområde for skred er det 

satt inn rekkefølgekrav til vurdering. Området har store høydeforskjeller og begrenset 

egnethet ift tilgjengelighetskrav. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  

 

Buskerud fylkeskommune, 26.08.2016  

Området ble registrert i forhold til kulturminner i 2013, og det ble ikke gjort funn i området. 

Bestemmelse knyttet til varsling må settes inn. 

Det er ikke kjente kulturminner fra nyere tid innenfor området- men det anbefales å sette krav 

til nye tiltak for å sikre god tilpassing til omgivelsene. 

 Forslagstillers kommentar: Varsling har blitt satt inn i bestemmelsene. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget.  

 

Varsel om innsigelse 

Det er ikke varslet innsigelser ved planoppstart. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplanen for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse.  

 

 

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 
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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. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Det ble meldt oppstart av 

planen til overordnede myndigheter, naboer og berørte parter samt annonse i Ringblad 

06.07.2016, med høringsfrist 01.09.2016. 

 

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 

Det er foreslått å legge til rette for 36 nye hyttetomter ved Gunbjørrud.  Planens avgrensning 

er i hovedsak i samsvar med avgrensningen i kommunedelplanen for Ådalsfjella. Mindre 

justeringer er foreslått for å ta hensyn til terreng og framkommelighet. På plankartet er det vist 

hvor hytta skal ligge på eiendommen. Dette er fornuftig i forhold til terrengforholdet og at 

hyttene skygger minst mulig grad for hverandre, samt minske fjernvirkningen. Et annet tiltak 

som reduserer fjernvirkninger noe, er krav til at lyskilden skal være skjermet ved bruk av 

utebelysning.  

 

Byggegrensen varierer fra 2-4 meter. Dette virker fornuftig siden området er forholdsvis bratt, 

og hyllene som benyttes til bebyggelse er stedvis smale. Ved å ha 4 meter byggegrense på hele 

felte, kan dette medføre at hyttene blir lagt ut på hyllene, som vil være negativt for 

landskapsvirkningnen. De tomtene som har behov etter disse kriteriene har byggegrense på 2 

meter. 

 

Enkelte av tomtene åpnes det for oppstugu hvor takvinkelen på oppstugudelen ikke skal 

overstige 25 grader.    

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg ovenstående og kommentarer. 

Omfanget er beskjedent. 

 

Infrastruktur 

Aktuelle tema er: Vann og avløp, adkomst, parkering, privat veg, kommunal veg, og offentlig 

vegforbindelse. 

 

 

Naturmangfold 

§ 7 i naturmangfoldloven innebærer at prinsippene i §§ 8- 1 2 i loven legges til grunn ved 

utøving av offentlig myndighet. I følge § 8 skal offentlige beslutninger så langt det er rimelig 
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bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og 

økologiske tilstand samt effekten av påvirkninger. 

 

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 

på naturmangfoldet. Kravet til kunnskap vil som hovedregel være oppfylt dersom 

forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap som allerede finnes og som er tilgjengelig. I 

denne konkrete saken er aktuelle databaser som Artskart, Naturbase og Skog- og landskaps 

amt øvrige kartbaser innenfor Arealis sine databaser sjekket ut. Det er ikke kommet fram andre 

opplysninger fra kommunen eller fylkesmannens om tilsier at området har spesielle kvaliteter i 

forhold til naturmangfold. 

 

Det er ikke funnet registreringer av rødlistede arter innenfor planområdet. Tiltakets risiko for 

betydelig skade på naturmangfoldet synes liten og det vurderes at naturmangfold av vesentlig 

betydning ikke berøres av tiltaket. Kravet i naturmangfoldlovens § 8 om at saken i hovedsak 

skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er derfor fulgt opp. 

 

I følge § 9 i naturmangfoldloven (” føre- var” -prinsippet), skal ikke mangel på kunnskap 

brukes som begrunnelse for å utsette eller treffe forvaltningstiltak. I denne konkrete saken 

ligger det ikke inne registreringer i nasjonale databaser fra området. Risikoen for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldets om følge av tiltaket vurderes som liten og ”føre- var” 

prinsippet vektlegges i liten grad i denne saken. 

 

§ 10, samlet belastning. Kommunedelplan for Ådalsfjella har vurdert utbyggingspotensialet i 

området og fastsatt aktuelle utbyggingsområder. Planforslaget er i all hovedsak 

overensstemmelse med kommuneplanen og utnytter de arealene som ansees å være egnet i 

området – samtidig som det ivaretar grøntkorridorer. I tilknytning til området er det store 

tilsvarende arealer som forblir urørt, og som ikke er naturlig å bruke for beboere i 

fritidsboligene innenfor området. Med bakgrunn i at det ikke er kjente truede arter eller 

naturtyper innenfor området samt at tilsvarende arealer bevares i nærområdene i stort omfang 

vurderes skadeomfanget for naturmangfoldet å være lite. Den samlede belastningen av 

utbyggingen vurderes å være liten. 

 

§ 11 omhandler kostnader ved miljøforringelse. Planen tilsier at urørte arealer vil tas i bruk til 

bebyggelse og infrastruktur. Det vurderes ikke å være behov for å fremskaffe mer kunnskap. 

Med dette er det heller ikke behov for overvåking eller avbøtende tiltak. 

 

§ 12, de miljømessige konsekvensene av tiltaket anses for begrenset. Veger og 

tomteplasseringer er gjort ut ifra en målsetting om best mulig å ivareta natur og 

landskapsmessige forhold innenfor arealer avsatt i kommunedelplanen, med små justeringer. 

Det ansees ikke å være konflikt mellom hensynene i naturmangfoldloven og forslaget til 

reguleringsplan. 

 

Skogbruket i området har middels og lav bonitet, og utgjør en begrenset inntektskilde. 

 

 

 

Grøntstruktur 

Området som er avsatt er begrenset i størrelse. Det er søkt å utnytte terrenget der det ligger til 

rette for det, mens våte myrområder og bratte lisider nødvendigvis ikke kan tas i bruk til 
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bebyggelse. Disse bidrar til å gi området luft og rom. I og med at mulighetene for å etablere 

bebyggelse er noe begrenset, og at det dermed foreslås litt tettere utnytting der det er egnet, er 

det viktig å ivareta deler av den eksisterende vegetasjonen i byggeområdene som skjerm 

mellom de ulike fritidsboligene. Dette vil bidra til skjerming av de enkelte tomter og gi bedre 

bomiljø. Ny bebyggelse vil utgjøre et lite areal i et stort område uten bebyggelse eller andre 

tekniske inngrep. Det er med bakgrunn i dette begrenset behov for grøntstrukturer internt i 

området. 

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

For tomtene 1-4 og 7-9 ligger innenfor området som er vist som aktsomhetsområde for 

snøskred i NVE atlas. Dette er ivaretatt i bestemmelsene under rekkefølgebestemmelser punkt 

3. 

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av fritidsbebyggelse ved Gunbørrud på Vikerfjell. Planene 

kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av økt bruk av området, styrke 

næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i lokalmiljøet. 

Nærheten til Oslo-området gir et utgangspunkt i denne sammenheng og det er kontinuerlig 

etterspørsel etter tomter i området. Vikerfjel blir solgt inn som Oslos nærmeste høyfjell. 

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Saksprotokoll - 0605_404 - Detaljreguleringsplan - Gunbjørrud - 1.gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Gunbjørrud 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 i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 





KARIN BANG
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RAPPORT
VA plan planlagt hytteområde – G unbjørrud – Ringerike kommune

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato:

0100 /201 7 145331 10.02 .201 7

Kunde :

Grunneier Karin Bang

VA – plan for planlagt hytteområde Gunbjørrud
Gnr. 299 bnr. 1

Ringerike kommune

Sammendrag :

Denne rapporten er utarbeidet av SWECO Norge AS, avd.Drammen v/ O dd Roar
Sæther på oppdra g fra grunneier Karin Bang og omfatter vurdering av vann - og
avløpsløsning for pla nlagt hyttefelt Gunbjørrud , Ådalsfjella i Ringerike kommune.

V urdering av grunnforhold, løsmasser o g resipienter er i hovedsak basert på tilgjengelig
grunnlagsmateriale (NG U /andre vurderinger/undersøkelser i samme område ) og
u ndersøkelsene omfattet også forhold rundt drikkevannskilder og vurdering av
forurensningsfaren i tilknytning til drikkevannskilder generelt. Lars Westlie i
Hydrogeologi og Avløps Rådgivning har bidratt gjennom sine tidligere feltmessige
vurderinger av resipientforholdene generelt i Ådalsfjella og med sin lokalkunnskap til
området.

Rapporten tar for seg og diskuterer forhold rundt anbefalt avløpsbehandling. Anbefalt
alternativ er utformet slik at det med rimelig sikkerhet ikke oppstår konflikt med ønske
om å forsyne hyttene i område med drikkevann via grunnvannsbrønner, eller uønsket
påvirkning av nærmiljøet i området generelt.

Rev. Dat o Revisjonen gjelder Sign.
Utarbeidet av : Sign.:

Odd Roar Sæthe r
Kontrollert av : Sign.:

ar p lan & landskap as v/Anne Ribberud

Oppdragsansvarlig / avd.:

Odd Roar Sæther 133/3 - VA

Oppdragsleder / avd.:

Odd Roar Sæther
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1 Innledning

Gunbjørrud hyttefelt ligger syd for Veslefjell/ Ringerudsetra – Ådalsfjella i R ingerike
kommune og består av 36 planlagte hyttetomter innenfor reguleringsområdet .

F or stedslokalisering se figur 1, utsnitt fra kommunedelplan for Ådalsfjella.

Utsnitt fra kommu nedelplan for Ådalsfjella

Det er utarbeidet et forslag til reguleringsplan f or området. For å få ferdigbehandlet
denne er det påkrevet med en vann - og avl øpsplan som viser og tar hensyn til
fremtidige løsninger for disse nødvendige infrastrukturtiltakene sa mmenholdt med
arealbruken, jfr. reguleringsplanforslaget.

P lanområdet er beliggende i Ringerike kommune vest for Sperillen. Adkomst til
området skjer fra egen fjellvei til Veslefjell/ Ringerud setra. Planområdet er ca. 130 daa
og reguleringsp lanforslaget legger opp til en planlagt utbygging av 36 hytter i området .
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Det legges opp til n y fritidsbebyggelse med mulighet for høy sanitær stand ard.

Vurderingene i denne planen angir mulige løsninger. Det er på dette stadium ikke
hensikts messig å gå ne d på et mer detaljert prosjekterings nivå. Vurderingene må
betraktes som et redskap for å bedre beslutningsgrunnlaget for gjennomføring og som
grunnlag for søknad om tillatelser etter forurensni ngsloven med tilhørende forskrifter.

Planen er utarbeidet med bruk av VA - miljøblad nr. 48, 49 og 60 , samt teknisk
veileder som følg er ny forskrift på området. U ndersøkelser er gjennomført med basis
i beskyttelse av drikkevannskilder i kombinasjon med ut nyttelse av lokale resipienter
så langt dette er mulig. Det er søkt etter valg av renseløsning og områder for
anleggsplassering ut fra avstand til bebyggelse, topografi, fallforhold, avstand til fjell
og resipient. Det er spesielt fokusert på god utnyttels e av naturgrunnlaget ved
etablering og plassering av løsningene for å forhindre uønsket forurensing til
overflatevann, drikkevann, samt sår i terrenget.

2 Grunnundersøkelser og vurderinger

I NGU;s løsmassedatabase f remgår det at utbyggingsområdet domineres av
løsmassedekke med variabel mektig het (relativt tynt dekke). De lokale vassdragene
har sin avrenning mot øst og til Sperillen . Det er lagt til grunn at vannkvaliteten
opprettholdes i vassdragene . Det er sto r høydeforskjell ned til Sperillen og vassdraget
er til dels utilgjengelig i nedre del. Det er myrpartier mellom mindre morenerygger i
området. Mindre f orekomster av løsmass e avsetninger opptrer i området, men disse er
ikke av en slik kvalitet/mektighet/omfang at de uten videre kan benytte s til rensing av
avløpsvann.

Geologisk består området i hovedsak a v granitt og granodioritt. Dette er stive og
krystallinske bergarter med lagdelinger som ofte synes i overflaten. Disse har liten
porøsitet og var i e rende oppsprek k ing. Vanngiverevnen er avhen gig av
oppsprek k ingen og kan være i området 100 - 1000 l/time ( registrert kapasitet ved
eksisterende brønner i området).

Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. Topografisk er området
småkupert/hellende med skogkledde høyder og åsrygge r i terrenget. Skogen er tildels
åpen fjellskog med lav bonitet, men med innslag av bar skog og lier/mindre områder
med blandingsskog. Planområ det ligger fra 69 0 m.o.h. til 77 0 m.o.h. Om rådet heller i
hovedsak mot øst . Områdene dreneres som før nevn t i hovedsak gjennom
løsmassene og deretter til små lokale sig/bekker g jennom myrpartier mot de mindre
lokale vassdragene. Målsettingen om å opprettholde va nnkvalitete n i vassdragene
tilsier at en må benytte renseløsninger med optimale renseprosesser.

V annforsyning kan løses ved bruk av borebrønn i fjell, enten som separate anlegg
eller mindre fellesanlegg (gruppevis) for de enkelte områdene , jfr. R egulerings -
planforslaget og VA - plankart . Alternativ kan det etableres et felles anlegg med
høydebasseng/distr ibu sjonstanker eller lignende og me d mating fra flere fjellbrønner,
men dette anses som meget kostnadskrevende i dette tilfelle og det synes lite
sannsynlig at en slik løsning vil bli valgt.
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2.1 Vurdering av bergarter

Bergarten i området består av granitt og grandodioritt. Dett e er stive og krystallinske
bergarter med lagdelinger som ofte synes i overflaten, men med lite porøsitet og
varierende oppsprekking. Hovedfallretningen på sprekksystemene synes å være mot
nordøst. Lokale foldinger kan medføre at sprekkmønsteret avviker noe fra det
generelle.

2.2 Løsmasser i området og topografi

Området har i hovedsak et tynt løsmassedekke som består av morenemateriale med
sandig silt og noe stein. Nedstrøms området er det større områder me d torv og myr.
Det er stedvis mye fjell i dagen.

Figur 2 . Løsmassekart over området. Kilde NGU
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Som undersøkelsene viser består løsmassene stor t sett av et tynt morenelag og mye
bart fj ell i deler av området. Det er ingen steder i området som er godt egnet for
naturlig infiltrasjon. Det finnes enkelte områder som har noe mer mektighet enn an dre
steder, men som er marginale i forhold til infiltrasjon. O mråde t heller og drenerer ned
mot myrområd e r og lokal bekk/elv. Stedlige mineralske løsmasser kan benyttes som
mellomresipient for ferdig renset gråvann under forutsetning av noen tilpasninger.
Hove dresipienten i området er lokale bekker . Andre områder for infiltrasjon av renset
gråvann kan utelat es ut fra løsmassenes beskaffenhet og hydraulisk kapasitet.
Hydraulisk kapasitet for løsmassene i området vil generelt også være begrensende.
Tiltak for dette er da vurdert gjennom de for eslåtte løsninger, jfr. gråvann/avløpsfri
klosettløsning.

3 Res ipientforhold

Lokale små bekker og va nn er resipien ter i området med og til slutt Sperillen som
hoved resipient. Alternative resipienter utover dette er jord og grunnvann.

3.1 Jord som resipient

Løsmasser med god hydraulisk kapasitet er ofte egnet som resipient (eller
mellomresipient). Løsmassenes utstrekning, mektighet, sammensetning og
opprinnelse avgjør behovet for forbehandling av avløpsvann. Dette varierer fra enkel
slamavskilling til biologi sk og kjemisk fullrensing. Under forutsetning av at det ikke er
drikkevanns - eller andre brukerinteresser som direkte er knyttet til området vil jord
som resipient normalt være å foretrekke.

I det undersøkte område t er løsmassene av en slik kvalitet at i nfiltrasjon og transport
av slamavskilt avløpsvann frarådes. Massene kan imidlertid benyttes som
mellomresipient for bortleding av rens et gråvann. Det forutsettes da at det tas
tilstrekkelig hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utforming av grøfte ne.
Plassering av grøftene skal vies stor oppmerksomhet av hensyn til forurensningsfare.

3.2 Grunnvann som resipient

Det undersøkte området har i hovedsak to grunnvannsmagasiner. Grunnvann i fjell og
lokalt hengende grunnvann i mineralske løsmasser. Grunnv annet i fjell er ikke
undersøkt nærmere.

Grunnvann i løsmasser henger ofte over fjell enten på tette silt og leirmasser eller
bunnmorene. Slike hengende grunnvannsspeil kan benyttes som resipient dersom
jordmassene som vannet magasineres i har tilstrekke lig transportevne. Det må ikke
foreligge fare for forurensing av brønner som bruker denne delen av grunnvannet som
vannforsyningskilde. Det må også vurderes faren for og ev entuelle konsekvenser av
vannutslag i terrenget.
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D et er lite mineralske løsmasse r i området, men noe myr og torv med hengende
grunnvann i utstrømningsområdet.

3.3 Åpne vannspeil som resipient

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der hvor vannføringen er god og
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyning og rekreasjon ikke forringes.
Lokale resipient er har til tider god vannføring, men kan i vinter og sommerperioder
være n oe utsatt for frost og tørke.

4 Vannforsyningskilder og anbefalinger

De tekniske løsningene på vannforsyningssiden er begrenset til bruk av overflatevann
eller boring i fjell/løsmasser. Bruk av overflatevann som råvannskilde vil betinge et
rensetiltak e ller minimum en sikring gjennom installasjon av UV - /kloringsanlegg e.l.
Løsningen er tildels kostnadskrevende på anleggs - og drift s siden.

Bruk av borebrønn i fjell/løsmasser er å betrakte som en hygienisk og trygg
forsyningsløsning og betinger normalt in gen sikring gjennom installasjon av
overnevnte tiltak. Løsningen er normalt rimeligste alternativ og kan bygges ut enke l tvis
eller i etapper som delanlegg (gruppevise) som senere kan koples sammen til et
fullverdig forsyningsnett for området dersom det er ønskelig.

For mindre hyttefelt er grunnvann, hvis tilgjengelig, den klart mest sikre og
økonomiske løsningen. Grunnvannsbrønner kan etableres i løsmasser eller i fjell.
Hovedforskjellen på disse er måten vannet mates til brønnen. I løsmasser
transporte res vannet via poreåpninger i sedimentene, mens i fjell vil vannet bevege
seg gj ennom sprekksystemer. Både elve sedimenter og morene kan være gode
vanngivere. Mektigheten til de mindre forekomstene i området gir ikke grunnlag for en
kilde basert på brønn i løsmasser.

Fjellbrønner plassert oppstrøms i hyttefeltene vil representere en bedre løsning. Dis se
bør plasseres i nærheten av svakhetssoner. Det er vanskelig å vurdere kapasiteten i
området, men trolig vil det kunne forsynes flere hytter fra samme brønn der det er
hensiktsmessig. Riktig satte brønner vil være godt beskyttet med henhold til eventuell
forurensning fra avløpsanleggene, jfr. pkt. 3. Det er i planforslaget avsatt /vist
foreløpige områder for etablering av borebrønner ut fra ovenstående.

Vanngiverevnen i tidligere omtalte bergarter er lav og gjenspeiler ofte et tettere fjell og
liten grad av sprekksystem. Det kan ofte forventes en vanngiver evne som varierer
sterkt i liter/time (Grunnvannsmuligheter i Norge – GIN veileder nr. 8). Større
spr ekksystemer i dypere lag kan forekomme, noe som forbedrer vanngiverevnen.

Innlegging av vann og økt sanitær standard krever vannforsyningskilder som sikrer
hytteeierne vann av god kvalitet og tilstrekkelig mengde. Det er viktig at brønner ikke
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bores for tett for å unngå påvirkni ng av vanngiverevnen brønnene i mellom. Endelig
antall brønner, plassering og behov for behandling bør avgjøres etter prøveboring. En
prøveboring vil gi klarhet i vanngiverevne lokalt, dybdeforhold og vannkvalitet.

Borebrønner bør etableres med tette forings rør i den øverste delen for å hindre
nedtrengning av overflatenært grunnvann.

Behovet for vannbehandling bør som tidligere nevnt avgjøres etter prøveboring og
prøvetaking. Plassering av felles vannkilder for det nye feltet er anbefalt ut fra best
mulig egnethet i forhold til ovenstående vurderinger. Det anbefales allikevel ut fra
disse forhold å legge opp til bruk av UV behandling på alle vannforsyninger knyttet
opp til det nye området. Uttak av grunnvann i fjell i kombinasjon med UV behandling
vil dermed gi to barrierer som vannforskriften e krever. Dette regnes for å være et
tilfredsstillende tiltak for uttak av drikkevann til flere hytter.

Andre former for vannbehandling må avgjøres etter prøveboring med
vannprøvetaking.

Beste sikkerhet ved etablering av vannforsyninger er som nevnt tidligere at
brønntoppene sikres mot nedtrengning av overflate - og fremmedvann.
Sokkeloppbygging og brønnhus anbefales.

5 Dimensjonerende vannmengde og PE beregning.

Renseanleggene sk al totalt samlet utgjøre beh andling av gråvann fra 36 hytte -
enheter . Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank.
Alternativt kan det benyttes biologisk eller forbrenningstoalett. Det forutsettes at
renseanlegget må dimensjoneres ut i fra god sanitær hyttestandard.
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Tabell 2. Dimensjon erende vannmengde
Dimensjonerende vannmengde tar utgangspunkt i:

Virksomhet/
Bebyggelse

Antall normgivende
enheter

Spesifikk
vannmengde
[l/enhet]

Total vannmengde [
m3/døgn]

Hytte enheter
i hele rensesonen 1 36 500 18.0

Totalt 36 18 ,0

1 Gjelder 36 hytteenheter i regulert område.

2 Estimert for høystandardhytter etter ”Veiledning ved bygging og drift av større
jordrenseanlegg” (TA 611) og VA - miljøblad nr. 48 ”Slamavskiller”

Tabell 3. Bestemmelse av teoretisk antall personekvivalenter (pe) for
Gunbjørrud hyttefelt etter NS 9426.

Virksomhet
Bebygg -
els e

Antall
normgivende
enheter
(brukerdøgn)

Antall g
BOF5 pr
enhet
(gråvann

Gjennomsnitt lig
døgnbelastning
for maks ukentlig
belastning
gjennom året [g
BOF5 / døgn]

Antall Pe
(à 60 g BOF5/d)

36 h ytte -
enheter 36 *5*70%1= 126 182 2268 37.8

Totalt 126 2268 37.8

1 Det forventes maksimalt 70% belegg i snitt for den uka med mest belastning.

2 Bof5 bidrag pr døgn pr enhet ut i fra NS 9426.
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6 Diskusjon og anbefaling – Avløp

Med bakgrunn i gjennomførte undersøkelser /vurderinger , samt utbyggers ønske ,
anbefales etablering av separate/gruppevise renseanlegg for gråvann.
P rinsippskisse er vist i figur 1, i henhold til VA/Miljøblad nr 60, ”Biologiske filtre for
gråvann”. Renseanlegget skal fortrinnsvis plasseres innen for tomteområdet avmerket i
planen og t ilgjengelighet for bl.a. slamtømm ebil skal være ivaretatt.

Ut fra stedets naturgrunnlag som resipient, løsmasser, hydraulisk kapasitet og
planlagte brønner i området anbefales det å etablere renseløsning for kun gråvann.

Renset gråvann skal etterfiltre res i tilkjørte sandmasser/annet optimalt filtermedium
og ledes diffust ut i myrdrag og lokal e bekker. Det er valgt en løsning ut fra forhold
som tilgjengelig are al, tidsaspekt i forhold til utbyggingstakt og standard på øvrig
in frastruktur i området (el. forsyn ing etc).

Områdene (A 1 - 6) som på planen er angitt som steder hvor det er hensiktsmessig å
etablere eventuelt felles renseanlegg/ - etterpoleringsanlegg for gråvann fra to eller
flere hytter, er vurdert ut fra topografi, adkomstsforhold, utstrømnin gsområde for det
rensede avløpsvannet og forhold betraktet fra et vannforsyningsaspekt. Dette, til
sammen med s tedlige løsmasser og tilført filtermedium , vil bidra til en god
etterpolering for restorganisk stoff, fosfor og bakterier før vannet samles opp i lokale
bekker.

7 Toalettløsninger – type avløpsfrie

Som toalettløsning anbefales det å føre toalettavløp til tett oppsamlingstank eller det
kan benyttes biologisk - eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utslippet på
organisk mater iale, fosfor og ikke minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en
renseløsning med rensing av alt avløpsvann. Dette er også av stor /avgjørende
betydning i forhold til valgte løsninger og resipient messige anbefalinger (kun gråvann) .

7.1 Tett tank

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med alarm for varsling av full tank. Volumet
mellom varsling og helt full tank må være så stor at tømmebil kan komme senest et
par dager etter bestilling av tømming. Dersom veiene i hyttefeltet i perioder ikke
brøytes, anbefales det at alle tette tanker tømmes sent på høsten slik at vinter -
sesongen startes med tom tank. Vaku u mklosettløsninger kan benyttes i tilknytning til
tett oppsamlingstank og er en god løsning ved at denne løsningen minimaliserer den
bortkjørte avløp smengden i betydelig grad..
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7.2 Biologisk klosett

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabler slik at
overskuddsvæske fordampes og komposteringsprosessen har best mulige forhold.
Kompostert materiale må være fri for tarmbakterier (minimum 6 mnd gammelt
materiale) før dette deponeres på egen tomt. Overskuddsvæske og ukompostert
materiale må ikke deponeres på egen tomt eller innenfor hytteområdet. Dette kan fort
føre til at tarmbakterier transporteres i bergartens sprekksystem og kan foruren se
nærliggende brønner.

7.3 Forbren n ingstoalett

Forbrenningstoalett forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig etter
anvisningen. En slik løsning krever en del strøm men vil sørge for et null utslipp av
tarmbakterier. Restavfallet deponeres som oftest som vanlig husholdningsavfall og vil
innenfor feltet ikke føre til noen fare for forurensing.

8 Teknisk beskrivelse av renseløsningen

8.1 Generell beskrivelse av renseløsning for gråvann fra hytter

Det foreslåtte renseanlegget skal dimensjoneres i henhold til VA/miljøblad nr 48
”Slamavskiller” og VA /miljøblad nr 60 ”Biologiske filtre for gråv ann”.

Anlegget skal utenom tilførselsledning bestå av følgende hoveddeler:

1. Slamavskiller, dimensjonert for gråvann (kfr. VA/Miljøbla d nr 48//revidert
versjon ).

2. Filterkummer som hovedrenseenhet for gråvann. .

3. Inspeksjons - /prøvetakingskum.

4. Utslippsledning som føres til oppbygd fil ter over stedlige løsmasser for
etterrensing og diffust utslipp mot lokal bekk.
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8.2 Ledningsnett

Det skal legges n ytt ledningsnett med minimum 100 mm grunnavløpsrør fra hyttene
og frem til slamavskilleren, tilsvarende fra slamavski lleren og frem til støtbelaster om
det benyttes separat pumpekum). Ledningsnettet skal legges med fall på minimum 1
% fo r å sikre selvrensing. Bend på 88,5o bør unngås da disse vanskeliggjør spyling.
For å beskytte grunnvannet og sikre god effekt og lang levetid på avløpsanlegget er
det viktig at nettet er tett. Det må derfor utvises nøyaktighet ved alle sammen - og
påkoblinger.

8.3 Slamavskiller

An leggets slamavskiller skal være en prefabrikkert enhet som ikke skal motta annet
vann enn gråvann. Toalettavløpet skal i dette tilfellet ledes til tett oppsamlingstank,
alternativt biologisk klosett. Slamavskillerene skal dimensjoneres i h.t. VA - Miljøblad nr
48, ”Slamavskillere” med et våtvolum beregnet for tømming med 3 - 4 års mellomrom.
Slamavskill erene skal plasseres slik at den kan tømmes og driftes forskriftsmessig.

8.3 Filterkummer

Filterkummene skal være prefabrikkerte enheter laget av glassfiberarmert
polyester /betong . I øvre del av kummen skal det være mon tert trykkdyser. Dette vil gi
en optimal spredning av slamavskilt gråvann over filterflaten. Filterkummene skal
inneholde et lagdelt filtermateriale som er dokumentert og anbefalt gje nnom offentlige
FOU programmer og prosjekter. I bunn av kummen skal det være en drenering som
leder renset vann via en utslipp - / inspeksjonskum til utslippsledningen. Samlet
filterflate på filterkummene dimmensjoneres etter VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filt re for
gråva nn».

8.4 Utslipp - /inspeksjonkum

Dette tiltaket sørger for at renset gråvann kan kontrolleres før utslipp til resipienten.
Kummen benyttes som prøvetakningskum for kontroll av rensegrad i anlegget før
etterpolering.

8.5 Etterpolering

Prosjekteringen av etterpoleringstrinnet skal ta utgangspunkt i tilførte filtermasser som
faller i felt 2/3 i infiltrasjonsdiagrammet eller har en vannledningsevne (K) på > 10
m/døgn. Dette rensetrinnet skal bygges med høy grad av fokus på hydraulisk
kapasitet da dette e r begrensende i området. Utstrømning av ferdig renset gråvann vil
til dels måtte gå i stedlige masser ved lav belastning og noe mer i tilførte masser ved
høy belastning. Ut fra disse forhold kan filterflaten på etterp oleringsfiltret belastes med
50 - 80 li ter pr. m2 og døgn. Ut fra dette kan man påregne å ha behov for et filterareal i
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etterpoleringen tilsvarende 7 – 12 m2 pr. hytteenhet (avhengig av terrengets fall). Dette
må således beregnes av prosjekterende ut fra topografi, hydraulisk kapasitet, tilfør te
filtermasser og generell lokal tilpasning .

8.6 Frostsikring

Normalt vil avløpsvannets egenvarme sørge for at renseanlegget ikke fryser så lenge
det er i drift. Avhengig av drifts - , temperatur og snøforhold vil isoleringsbehovet for rør
og kummer variere. Det anbefales som en ekstra sikkerhet å benytte horisontale
markplater fra alle «kumkragene» på filterkummene og 2 m ut til alle kanter, samt
isolere innvendig med tilsvarende plate (legges under lokkene). Generelle tiltak mot
frost skal alltid følges.

9 Re nseevne

Gråvannsanlegg av den beskrevne typen har vært utprøvd i Norge siden 1994, og
med full kommersialisering fra 1999. Erfaringene fra forsøk og fullskala anlegg har
dannet grunnlaget for utarbeidelse av det omtalte VA/Miljøblad 60 ”Biologiske filtre for
gråvann”. Bladet oppgir følgende gjennomsnittlige renseevne (%) og utslipps -
konsentrasjon som kan forventes for biologiske filtre for gråvann . Verdiene er før
rensing i biofilter og stedlige masser som etterpoleringstrinn.

(VA/Miljøblad nr 60):
Totalf osfor > 75 % < 0,5 mg/l
Organisk stoff (BOF7) > 90 % < 20 mg/l
Organisk stoff (KOF) 60 - 90 % < 30 mg/l
Nitrifikasjon >50 %
Total nitrogen >25 % <10 mg/l
Termotolerant bakt. >99 % <1000 E. coli / 100ml

Utslipp av renset gråvann vil i følge VA miljøblad nr 60 om ”Biologiske filtre for
gråvann” inneholde < 1000 E. coli pr 100 ml. Målte verdier i.f.m service på anlegg
viser mye lavere verdier. Ut fra verdiene i VA miljøblad nr . 60 vil et utslipp til vann i
verste fall gi en fortynning i 1 m3 vann som tilsvarer 0,1 bakterie/ m3 vann. Ut fra
denne betraktning og antall m3 vann som passerer i resipienten vil et utslipp til lokale
bekker være minimal. Anbefalt løsning vil også bidra til en mye tryggere vannforsy ning
for hyttefeltet samt følge den praksis i området som er basert på tidligere vurderinger.

10 Prosjektering

Renseløsning med etterpolering skal prosjekteres ut fra denne planen og relevant
dokumentasjon som ulike VA miljøblad med støttelitteratur og t ilsvarende. All
prosjektering skal utføres av firma/person med fagkyndig kompetanse.
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11 Drift og vedlikehold

Det er en forutsetning for optimal og problemfri drift at det gjennomføres ettersyn og
optimalise ring av renseanlegget. Det skal etter bygging av anlegget utleveres en
monterings - og driftsinstruks som beskriver de ulike anleggskomponentene med
nødvendige kontroll - og vedlikeholdspunkter. En god oppfølging av driften ivaretas
best ved å tegne en serviceavtale med leverandør en. Kopi av inngått avtale skal
oversendes kommunen sammen med søknad om tillatelse til tiltak.

12 Vedlegg (VA - plankart)

Reguleringsplanforslag med inntegnet område for anbefalte brønnplasseringer og
områder for mulig felles renseanleg g/ - etterpoleringsanleg g (A1 – 5 ).





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5628-64   Arkiv: GNR 29/5  

 

 

Saksframlegg klage vegtiltak Gnr/bnr 29/1 og 29/6 - Ultvetveien 62 og 50 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget viser til sitt vedtak i sak 81/17, til klage 28.12.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til 

kommentarer fra advokat Johan VD Kongsvik og fra Kjetil Grøtåsen og til rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er kommet vesentlig nye momenter til tilsier 

at vedtaket fattet i sak 81/17 bør endres.  

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket i sak 81/17 opprettholdes. 

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

 

  

Utskrift sendes: 

 

Kjetil Grøtåsen, Hadelandsveien 221, 3511 HØNEFOSS  

Sylvian Dahlberg Bye, Tjyruhjellv. 17, 3512 HØNEFOSS  

Heidi Skagnæs, Ultvetveien 42, 3512 HØNEFOSS  

Leif Ole Bjørnstad, Fleskerudveien 22, 3512 HØNEFOSS 

Johan VD Kongsvik Advokat MNA, PB 7052 St. Olavs plass, 0130 OSLO 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN  

 

 

Sammendrag 

 

Sylvian Dahlberg Bye har 28.12.17 klaget på vedtaket som hovedutvalget fattet 4.12.17 i sak 

81/17. Hovedutvalget hadde da avvist klage fra Sylvian Dahlberg Bye etter at kommunen 

9.1.17 hadde konkludert med at det ikke var utført søknadspliktige tiltak i «trasealternativ 1». 

 

Rådmannen anbefaler at hovedutvalget ikke tar klagen til følge, og at vedtaket i sak 81/17 

opprettholdes.  Saken blir da å oversende til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

I sak 81/17 fattet hovedkomiteen 4.12.17 følgende enstemmige vedtak: 



- 

 

Hovedutvalget viser til kommunens notat 9.1.17 (dokument 16/5628-2) med vedlegg etter 

befaring 30.11.16, til klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til kommentarer 14.5.17 fra 

Advokat Kongsvik og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedutvalget kommer til samme konklusjon som i brev 9.1.17, at det ikke er utført 

søknadspliktige tiltak i «trasealternativ 1», jf. Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav a eller 

b. Hovedutvalget finner videre at tiltakene er i henhold til unntaksreglene i 

byggesaksforskriftens § 4-1 e) nr. 7 (tilsvarer tidligere § 4-1 d) nr. 7) og finner at tiltakene 

heller ikke utløser søknadsplikt etter retningslinjene som formannskapet vedtok 16.9.14 for 

oppfylling/massedeponi. På bakgrunn av dette, finner Hovedutvalget det ikke nødvendig å 

vurdere om de utførte tiltak trenger å fritas etter plan- og bygningslovens § 20-5 g). 

  

2. Utførte arbeider anses dermed ikke å være overtredelser som krever forfølging etter plan-

og bygningslovens § 32-1.  

 

3. Det er ikke fattet enkeltvedtak med klageadgang, jf. Forvaltningslovens § 28.  

 

4. Klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye avvises med henvisning til Forvaltningslovens § 

28.  

 

Se vedlagte orientering om klageadgang på avvisningen av klagen. 

 

 

For sakens bakgrunn viser rådmannen til saksframlegg og saksprotokoll til sak 81/17, 

behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i møte 4.12.17.  Sylvian Dahlberg Bye 

hadde 28.11.17 sendt forslag i sakens anledning, rådmannen hadde kommentert 29.11.17 og de 

to dokumentene var bekjentgjort overfor hovedutvalget før vedtak i sak 81/17 ble fattet 

4.12.17.  

 

Klagen fra Sylvian Dahlberg Bye ble mottatt 28.12.17 og er rettidig framsatt.  Advokat Johan 

VD Kongsvik har 21.1.18 kommentert klagen på vegne av Leif Ole Bjørnstad på eiendom 

29/1.  Kjetil Grøtåsen har kommentert 31.1.18. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I klagen 28.12.17 viser Sylvian Dahlberg Bye blant annet til at hovedutvalget i vedtaket 

4.12.17 ikke fant det nødvendig å vurdere inngrepene etter plan- og bygningslvelovens § 20-5 

g).  Hun mener Naturmangfoldloven skulle vært drøftet og realitetsbehandlet. Sylvian Dahlberg 

Bye viser til at det var en stor mengde vedlegg til saksframlegget for sak 81/17, men savner 

dokumenter fra 2012 til 2015. 

 

I klagen er Sylvian Dahlberg Bye uenig med beskrivelsen av inngrepene i forhold til det 

rådmannen har vurdert i saksframlegget til sak 81/17.  Hun viser til at traseen over jordet på 

29/6 var grodd igjen, hun mener traseen ikke var en vei men en sti, og at det er anlagt ny vei 

over jordet.  

 



- 

Sylvian Dahlberg Bye mener kommunen skulle vurdert inngrepene etter plan- og 

bygningslovens § 20-1 k) – vesentlige terrenginngrep, og etter bokstav l) – anlegg av veg, 

parkeringsplass og landingsplass.  

 

Sylvian Dahlberg Bye har vist til en sivilombudsmannssak «SOM 2008/405» hvor en kommune 

og fylkesmannen i Buskerud skal ha kommet fram til at et tiltak knyttet til vei/utbedring av vei 

til hytte var søknadspliktig.   

 

Sylvian Dahlberg Bye skriver om konsekvenser og motiver for inngrepene i 2012. Hun 

betegner traseen som en sti før tiltak ble utført i 2012.  

 

Sylvian Dahlberg Bye viser i klagen til at bygningsmyndigheten plikter å følge opp mulig 

ulovlige tiltak, og hun viser til «SOM 2008/405».  

 

Sylvian Dahlberg Bye viser til at innprepene ble gjort i et LNF-område med stor forekomst av 

arten dragehode som det finnes en egen forskrift for.   

 

Sylvian Dahlberg Bye viser til at det på 29/6 er en skadet vannkilde, og hun skriver at 

kommunen overhode ikke har nevnt disse forholdene.  

 

Til slutt ber Sylvian Dahlberg Bye om at jordskiftesaken som er trukket inn, holdes utenfor 

saken.  Hun ber kommunen pålegge Grøtåsen å tilbakeføre eiendom 29/6 i den tilstand den var 

før inngrepene ble gjort.  

 

 

Advokat Johan VD Kongsvik har 21.1.18 kommentert klagen. Han viser blant annet til at 

landbrukseiendommene 29/1 g 29/3 har rett til å kjøre over 29/5 og 29/6.  Advokat Kongsvik 

mener det vanskelig kan sies å være igangsatt veitiltak, ut over å holde den gamle kjøretraseen 

til de to nabo-gårdene i hevd.  Bjørnstad kan heller ikke se at vedlikeholdsarbeidene Grøtåsen 

har utført er søknadspliktige tiltak, og mener det kun er utført lett vedlikehold.  Advokaten 

skriver at dette har vært en «hest og kjerrevei», kjørbar med landbruksmaskiner – ingen sti. 

Bjørnstad har ingen innsigleser mot at det sørges for at hest- og kjerreveien ikke gror igjen. 

Videre kommenteres: «Det fremstår som underlig at Bye tar opp forhold vedrørende en 

påstått ødelagt brønn med kommunen; den saken ble rettskraftig avgjort av tingretten i 

Hønefoss sist sommer – Bye tapte erstatningssaken de hadde anlagt mot Grøtåsen.»  

 

22.1.18 kommenterer Sylvian Dahlberg Bye kommunens brev 2.1.18.  

 

31.1.18 har Kjetil Grøtåsen kommentert klagen.  Han viser til at saken har pågått siden 2012 

og at det har vært flere befaringer.  Han mener at alle instanser - kommuneadministrasjon, 

politikere, tingretten og jordskifteretten - synes å komme til samme konklusjon. Grøtåsen 

forteller at Sylvian Dahlberg Bye stevnet han for retten, og at Grøtåsen ble frikjent på alle 

punkter.  Han omtaler vannkilden som Dahlberg Bye refererer til, og at vannkilden ble steinsatt 

før Grøtåsen kjøpte eiendom 29/5.  Grøtåsen viser til stor belastning mentalt og økonomisk. 

 

11.2.18 skriver Sylvian Dahlberg Bye brev til rådmannen om inngrepene i 2012 og om pløying 

i veitraseen på 29/1 i 2017.  Hun skriver at kommunen nekter å realitetsbehandle saken, og 

mener kommunen i realiteten godkjenner selvtekt i et LNF-område.  Dahlberg Bye skriver at 

enhetsleder Heidi Skagnæs har næringsinteresser knyttet til handlingene, og det vises blant 
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annet til pågående jordskiftesak.  Videre viser Dahlberg Bye til tidligere habilitetsspørsmål, og 

kommenterer et brev 25.1.18 fra kommunen vedrørende pløying i veistrekning på 29/1.  

 

11.2.18 skriver Dahlberg Bye videre om saksbehandlingsfeil og mistanke om korrupsjon.  Hun 

skriver om bekjentskapskorrupsjon og utveksling av økonomiske verdier.  Hun omtaler inngrep 

i veitrase på 29/6 og pågående jordskiftesak samt pløying av vei på 29/1.  Dahlberg  Bye ber 

kommunen opprette ulovlighetssak for fjerning av vei.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Eiendommene i dette området ligger ikke innenfor noen reguleringplan. Kommuneplanens arealdel 

angir formålet til landbruks-, natur- og friluftsområde.  

 

Dragehodeplanen er rødlistet – den ble vernet av Kongen i statsråd 20. mai 2011 i medhold av 

Naturmangfoldloven § 23 – og er gitt egen forskrift om dragehode som prioritert art. Fylkesmannen 

er forvaltningsmyndighet etter forskriftens § 5.  Sylvian Dahlberg Bye har 6.12.17 tilskrevet 

fylkesmannen vedrørende dragehode. 

 

Juridiske forhold  

 

Spørsmålet som skal vurderes i denne saken er om arbeider utført i veitrase i 2012 krever 

behandling.  

 

I saksframlegg til sak 81/17 skrev rådmannen om «juridiske forhold»: 

 

«Kommunen er i denne saken bygningsmyndighet vedrørende vurdering av om det er utført 

søknadspliktige tiltak langs det Jordskifteretten betegner veitrasealternativ nr. 1. 

Jordskifteretten har avklaring av veirett til behandling. Fylkesmannen er klagemyndighet for 

kommunens avgjørelser som bygningsmyndighet. Fylkesmannen er også 

forvaltningsmyndighet for plantearten «dragehode» som det finnes mye av i området.  

Sylvian Dahlberg Bye har kontaktet Sivilombudsmannen. Det er flere parter involvert. -  

 

Plan- og bygningslovens § 32-1 slår fast at kommunen kan avstå fra å forfølge overtredelser 

av «mindre betydning». § 32-1 angir kommunens plikt, men medfører ikke at private 

rettssubjekter får rettskrav på at kommunen forfølger ulovligheter. En slik beslutning som 

ligger innenfor lovens rammer, kan ikke være gjenstand for klage og klage skal derfor i 

utgangspunktet avvises. Avvisning av en slik klage er dog et enkeltvedtak og kan påklages og 

skal tas til behandling.  

 

Det er i saken anført habilitetsinnsigelser.» 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

I saksframlegg til sak 81/17 skrev rådmannen om «tidligere behandlinger og vedtak»: 

 

«Kjetil Grøtåsen har hatt byggesak for riving og bygging av ny bolig på eiendom 29/5 til 

behandling i kommunens arkivsak 11/2658 og 15/1348. Utslippssak for renseanlegg for ny 

bolig har blitt behandlet i arkivsak 10/1374.  



- 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning var på befaring 30.11.15 i forbindelse med 

behandlingen av HMA-sak 80/15, dvs. nevnte arkivsak 15/1348 for bolig for Grøtåsen. På 

befaringen gikk hovedkomiteen det såkalte «trasealternativ 1» fra eiendom 29/1, over 29/6 til 

29/5. På bakgrunn av saksframlegg, dokument 15/1348-16, tok ikke hovedkomiteen 30.11.15, 

i følge saksprotokoll, dokument 15/1348-26, klage fra Sylvian Dahlberg Bye på byggesak for 

Kjetil Grøtåsen på 29/5 til følge. Fylkesmannen opphevet 18.4.16 (dokument 15/1348-49) 

kommunens godkjenning med begrunnelse av at det skulle vært behandlet dispensasjon fra 

byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 fordi det ikke var vist til noen stedbunden 

næring for eiendom 29/5. Fylkesmannen viste også til atkomst som grunnlag for oppheving av 

kommunens vedtak.  

 

Kommunen uttalte seg 21.7.16 (15/1348-59) til fylkesmannen som 25.8.16 avslo krav fra 

Sylvian Dahlberg Bye om dekning av kr. 253 310 til dekning av sakskostnader etter at 

fylkesmannen 18.4.16 hadde opphevet kommunens godkjenning av bolig for Grøtåsen. 

Departementet opphevet 8.12.16 fylkesmannens avslag. Fylkesmannen vedtok 15.2.17 at 

kommunen skulle betale kr. 26.400,-, og 30.3.17 avslo departementet klage fra Sylvian 

Dahlberg Bye vedrørende dette.  

Kjetil Grøtåsen søkte 11.12.15 landbrukskontoret om bygging av landbruksvei, dvs. 

trasealternativ 1 og 3 som jordskifteretten 9.10.15 besluttet at Gøtåsen måtte søke om. I 

dokument 16/107-16 avslo landbrukskontoret søknaden etter vurdering av at det hovedsakelig 

søkes anlagt atkomst til bolig og at landbruksvirksomhet ville utgjøre en liten del av 

formålet.» 

 

I sak 81/17 ble klage fra Sylvian Dahlberg Bye avvist fordi utførte arbeider ikke ble ansett å 

være overtredelser og fordi det ikke var fattet enkeltvedtak.  

 

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, jf. forvaltningslovens § 

36 første ledd. 

 

Rådmannen kan ikke se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.   

 
Behov for informasjon og høringer 

 

I saksframlegg til sak 81/17 skrev rådmannen om «behov for informasjon og høringer»: 

 

«Det er ikke innhentet uttalelser fra andre myndigheter vedrørende arbeidene som ble utført i 

2012. Fylkesmannen som klagemyndighet, fylkesmannens miljøvernavdeling (vedrørende 

dragehode) og Sivilombudsmannen har likens deltatt i korrespondansen.»   

 

Alternative løsninger 

 

Dersom hovedutvalget skulle mene at det i f. eks. klagen er framkommet nye momenter som gjør at 

hovedutvalget ønsker å foreta ny befaring, kan følgende alternative forslag til vedtak fattes: 
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Hovedutvalget viser til kommunens notat 9.1.17 (dokument 16/5628-2) med vedlegg etter befaring 

30.11.16, til klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til kommentarer 14.5.17 fra Advokat 

Kongsvik og til rådmannens saksframlegg til sak 81/17.  Hovedutvalget viser videre til klage 

28.12.17 fra Sylvian Dahlberg Bye og til de kommentarer som er mottatt.  

 

1. Saken utsettes for befaring.  

 

 

Prinsipielle avklaringer 

 

Rådmannen kan ikke se at denne saken er av prinsippiell karakter. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

I klagen 28.12.17 viser Sylvian Dahlberg Bye innledningsvis blant annet til at hovedutvalget i 

vedtaket 4.12.17 ikke fant det nødvendig å vurdere inngrepene etter plan- og bygningslovens § 

20-5 g).  Rådmannen viser i denne sammenheng til at plan- og bygningslovens § 20-5 g) er en 

hjemmel bygningsmyndigheten er gitt til å kunne unnta diverse mindre tiltak som kommunen 

finner grunn til å frita fra søknadsplikten. Dette vil kunne gjelde tiltak som ligner på de tiltak 

som er direkte unntatt etter de andre bestemmelsener i § 20-5 eller i byggesaksforskriftens § 4-

1, eller det kan være mindre avvik fra vilkårene for unntak for de direkte unntatte tiltakene.  

Sylvian Dahlberg Bye synes å kritisere bygningsmyndigheten for ikke å ha vurdert § 20-5 g), 

mens poenget er at bygningsmyndigheten fant at de tiltakene som ble utført i 2012, var direkte 

unntatt fra kravet om saksbehandling, og at bygningsmyndigheten derved ikke behøvde å 

vurdere å bruke § 20-5 g) for å vurdere om tiltaket allikevel skulle unntas fra kravet om 

saksbehandling.  

 

Sylvian Dahlberg Bye savner kommunens vurdering etter Naturmangfoldloven. Rådmannen 

viser i denne sammenheng til at det under rådmannens vurdering i saksframlegget til sak 81/17 

ble vist til befaringsrapport 9.1.17, og at det i den ordrette gjengivelsen under kompleksitet ved 

vurderingen av tiltakets omfang, karakter og kompleksitet i forbindelse med vurdering av om 

arbeidene i 2012 var søknadspliktige etter plan- og bygningslovens § 20-1 b, sto: 

 

Vilkåret om kompleksitet forutsettes å ha å gjøre med behovet for å ansvarsbelegge arbeider av en 

viss vanskelighetsgrad, og at kompliserte arbeider med større sikkerhet får en forskriftsmessig 

prosjektering og utførelse dersom arbeidene behandles etter byggereglene. Naturmangfoldloven 

er blitt nevnt, og den rødlistede blomsten «dragehode» finnes mange steder i området.  

På befaringen viste Hellum fram kart fra rapport «Dragehode i Buskerud» laget av Sweco Norge 

AS v/Frode Løset på oppdrag fra fylkesmannen i Buskerud med Åsmund Tysse som kontaktperson. 

Rapporten for «Ultveit» er fra 2014. Kartene viser store forekomster av dragehode i skraverte 

områder, blant annet rett øst for det sted befaringen startet samt i flere områder av varierende 

størrelse nord for trasealternativ 1. Et ytterligere område, og aller største område, er sør for 

trasealternativ 1, hovedsakelig på 29/3 men også på 29/6 og noe på 29/5. I tillegg til slike 

skraverte områder vises små delpopulasjoner. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet etter en 

egen forskrift i medhold av Naturmangfoldlovens § 23 – kongen har i statsråd 20.5.11 utpekt 

dragehode til en prioritert art. Dersom noen ønsker å gjøre tiltak som vil påvirke 

dragehodeplanter, må det sendes en søknad til fylkesmannen som kan vurdere å gi dispensasjon 

dersom tiltaket ikke utgjør noen fare for artens bestandssituasjon eller utvikling. Når det kommer 

søknad etter plan- og bygningsloven fra Grøtåsen for trasealternativ 1 og 3, vil det måtte 
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undersøkes om det er tilstrekkelig dokumentert vedrørende dragehode og om fylkesmannen 

allerede er tilstrekkelig involvert/gitt dispensasjon hvis tiltakene berører dragehodeforekomster. 

Men for vurderingen av om de arbeidene som ble utført i 2012 er søknadspliktige, finner 

bygningsmyndigheten ikke at dragehodeproblematikken medfører at det nå i etterkant må søkes 

om tillatelse pga kompleksitet el.l.   

 

Videre under rådmannens vurdering i saksframlegget til sak 81/17 står det:  

 

«Sylvian Dahlberg Bye savner blant annet plan- og bygningslovens § 32-1 og 

Naturmangfoldloven i kommunens behandling. Sylvian Dahlberg Bye bemerker at de ved 

befaringen 30.11.16 kommenterte at det hadde vært mye dragehode langs veien. I 

befaringsrapporten er det under «kompleksitet» vist til det i Sweco-rapport med kart som 

viser hvor det var dragehodeforekomster. At det kan ha blitt felt kalkfuruer kan ikke 

rådmannen se hvorledes kan tillegges særlig vekt.  

 

Rådmannen viser til at det under «kompleksitet» i befaringsrapporten er redegjort for at det 

er fylkesmannen som er myndighet for inngrep knyttet til dragehode, og kjenner til at 

fylkesmannens Åsmund Tysse har blitt kontaktet om dragehode. En breddeutvidelse som måtte 

være utført der befaringen 30.11.16 startet, en breddeutvidelse som ikke er nevnt i 

befaringrapporten 9.1.17 og som evt. skulle ha berørt dragehode, finner rådmannen er en sak 

for fylkesmannen og ikke for kommunen.» 

 

Under rådmannens vurdering i saksframlegget til sak 81/17 står det videre:  

 

«Kunnskapsgrunnlaget ut ifra Naturmangfoldlovens § 8 vurderes derved å være godt 

vedrørende dragehode, men som nevnt i befaringsrapporten ville en søknad om veitiltak måtte 

inneholde vurdering av dragehode, og fylkesmannen ville være myndighet om dragehode 

berøres. Rådmannen mener at de beskjedne arbeidene som ble gjort i 2012 ikke behøver å 

reverseres selv om det er mange store dragehodeforekomster i området. Jordskifteretten 

skriver 12.10.15 side 57 at Frode Løset i Sweco i sin rapport konkluderer med at alternativ 1 

ikke er i konflikt med dragehodeforekomster med mindre det foretas breddeutvidelse i 

kalkskråning opp mot eiendom 29/5.» 

 

Kommunen har mottatt kopi av brev 6.12.17 fra Sylvian Dahlberg Bye til fylkesmannen 

vedrørende dragehode.  Rådmannen kan ikke se å ha mottatt kopi av videre korrespondanse 

mellom fylkesmannen og Sylvian Dahlberg Bye om dette.   

 

Naturmangfoldlovens § 8 er allerede omtalt.  I § 9 angis et «føre-var-prinsipp». Dette kan 

gjelde å gjøre nødvendige grep når det er risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet. Eksempelvis skal det unngås at en fremmed organisme sprer seg, og siden 

det i dette tilfellet er opplyst at det ikke er tilkjørt masser ved arbeidene i traseen, skulle det 

ikke være fare for slik spredning.  Man skal også være føre-var for å unngå at en art eller 

naturtype går sterkt tilbake.  Registreringene til Sweco, ved befaring i området, tilsier at de 

begrensede arbeidene som ble utført i 2012 ikke berører de store forekomstene av dragehode i 

området.   

 

I følge kommunens kartsystem går traseen i et område med kalkrike enger som er oppgitt å 

være svært viktig prioritert naturtype.  I følge miljødirektoratets kartbase, går oppløyd veitrase 
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gjennom område avmerket som helhetlig kulturlandskap. Rådmannen kan ikke se at arbeidene 

utført i 2012 er problematiske av hensyn til § 9 i Naturmangfoldloven.  

 

Naturmangfoldlovens § 10 gjelder påvirkning av økosystem.  Registreringene til Sweco har 

avdekket store mengder dragehode i området, men ikke langs denne veitraseen.  Arbeidene i 

2012 vurderes ikke å ha hatt betydning for økosystemet for dragehodeplanen.  I og med at 

arbeidene er utført i en mer enn 100 år gammel veitrase, og i og med at arbeidene er av meget 

begrenset omfang, kan rådmannen heller ikke se at de er problematiske av hensyn til det 

helhetlige kulturlandskapet eller for området med kalkrike enger. 

 

Naturmangfoldlovens § 11 angir at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller 

begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder. Rådmannen kan ikke se at arbeidene i 

2012 gjør at § 11 kommer til anvendelse.  

 

Naturmangfoldlovens § 12 angir at det for å begrense skader på naturmangfoldet skal tas 

utgangspunkt i 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.  Rådmannen oppfatter at § 12 ikke er anvendbar for tiltakene som 

ble utført i 2012, og at § 12 er myntet på f. eks. å sikre minimumsvannføring i vassdrag eller 

myntet på å finne tjenlige driftsmetoder for f. eks. redskapsbruk.  Rådmannen vurderer at § 12 

kan komme til anvendelse dersom det i framtiden blir aktuelt å bygge ny veitrase i området, 

aktuelt å bygge ny bebyggelse osv.  

 

I saksframlegget til sak 81/17 ble blant annet dragehodeproblematikken tatt opp, og det ble 

vurdert i forhold til § 8 i Naturmangfoldloven.  Gjennomgangen ovenfor av §§ 9-12 i 

Naturmangfoldloven vurderer at de forhold som tas opp i §§ 9-12, ikke er utfordrende for de 

begrensede arbeidene som ble utført i 2012.  

 

Sylvian Dahlberg Bye viser til at det var en stor mengde vedlegg til saksframlegget for sak 

81/17, men savner dokumenter fra 2012 til 2015.  Rådmannen har valgt å legge dokumentene 

hun har vist til som vedlegg i denne klagesaken.  Rådmannen kan ikke se at det var en 

saksbehandlingsfeil å ikke legge fram de dokumentene som Sylvian Dahlberg Bye har listet 

opp, og viser til at blant annet takstrapport 30.6.15 var blant de mange dokumentene som var 

lagt fram som innledende vedlegg. I «beskrivelse av saken» i saksframlegget til sak 81/17 skrev 

rådmannen: 

 

«I tillegg til det som hovedkomiteen skal ta stilling til i denne saken, er det også mye 

korrespondanse fra tidligere og mye korrespondanse samtidig om andre forhold. Det er fattet 

flere vedtak, og dette med veirett er et eksempel på noe som ennå ikke er endelig avklart. 

Rådmannen har ikke lagt med all korrespondanse det siste året som vedlegg, men allikevel 

finner rådmannen det relevant å ta med en stor mengde vedlegg slik at partene ikke skal 

oppfatte at opplysninger ikke er lagt fram til hovedutvalget.» 

 

I klagen er Sylvian Dahlberg Bye uenig med beskrivelsen av inngrepene i forhold til plan- og 

bygningslovens § 21-1 a og b i rådmannens vurdering i saksframlegget til sak 81/17.  Hun viser 

til at traseen over jordet på 29/6 var grodd igjen, hun mener traseen ikke var en vei men en sti, 

og at det er anlagt ny vei over jordet. Rådmannen har i sak 81/17 referert til rapporten etter 

befaringen 30.11.16, der det blant annet står:  
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Så gikk traseen over jordet på 29/6. Lilja Bye fortalte at traseen her var flyttet og at 

vannkilden var ødelagt. Vi forsto det slik at Dahlberg Bye mente en endring i trase hadde hatt 

betydning for vannkilden. Bjørnstad fortalte at jordet nedstrøms traseen (sør for traseen) 

tidvis kunne være så bløtt at det ikke var aktuelt å dyrke der. Kommunens representanter 

forsto det slik at Lilja Bye mente at terrenget var trykket ned slik at vannkilden var påvirket 

og slik at vannet ble stående i terrenget og ikke ble drenert vekk. Hellum ga uttrykk for at han 

ikke forsto resonnementet om at dette skulle kunne føre til at jordet nedstrøms traseen var 

bløtere enn det det ellers ville vært. 

 

Hva som vises av traseer for sti eller ulike veityper i kommunens kartgrunnlag til ulike tider, 

kan ikke rådmannen se har betydning for spørsmålet om det skulle vært søkt om tillatelse til 

tiltak for arbeidene som ble utført i traseen i 2012.  Rådmannen har lagt ved utskrift fra Norge i 

bilder fra 2004, 2012 og 2016. Rådmannen mener bildet fra 2004 viser at det var noe mer enn 

en sti over jordet i 2004. 

 

Sylvian Dahlberg Bye mener kommunen skulle vurdert inngrepene etter § 20-1 k) – vesentlige 

terrenginngrep, og etter § 20-1 l) – anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass.  

 

I saksframlegget til sak 81/17 har rådmannen vist til rapporten 9.1.17 fra befaringen 30.11.16 

om «Andre byggeregler»: 

  

«Plan- og bygningslovens § 20-5 angir tiltak som er unntatt søknadsplikt. I § 20-5 g) står det: 

«andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten.» 

Byggesaksforskriftens § 4-1 angir tiltak som ikke krever søknad og tillatelse. Ved vurdering 

av omfang av terrengendringer, finner man i § 4-1 d) nr. 7 at det ved mindre fylling eller 

planering av terreng er en grense på 3,0 m høydeforskjell for når det kreves søknad. Tiltakene 

som er utført blir ikke søknadspliktige som følge av § 4-1 d) nr. 7.  

 

Vi nevner også at formannskapet i Ringerike kommune 16.9.14 vedtok retningslinjer for 

oppfylling/massedeponi. I LNF-områder så utløser terrenginngrep som avviker mer enn 3,0 m 

fra opprinnelig terreng eller som har samlet omfang på mer enn 1 000 m², søknadsplikt. 

Inngrepene i dette tilfelle utløser ikke søknadsplikt som følge av nevnte retningslinjer.» 

 

Retningslinjene gjelder oppfylling/massedeponi.  Det å vurdere terrengendringene i forhold til 

retningslinjene fra 16.9.14, og det å vurdere om terrengendringer kommer inn under 

unntaksreglene til plan- og bygningsloven, mener rådmannen gir en tilstrekkelig vurdering, og 

at det da samtidig avklares at tiltakene ikke kommer inn under «vesentlige terrenginngrep» i 

plan- og bygningslovens § 20-1 k).  Rådmannen kan ikke se at vurderingene i saksframlegget 

til sak 81/17 er utilstrekkelig på dette punkt.   

 

Tiltak som nevnt i § 20-1 l) – «anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass» inngår også i § 

20-1 a), men er for klargjøringens skyld nevnt også i et eget punkt, l).  Vurdering i forhold til § 

20-1 a) anses følgelig dekkende også for § 20-1 l). 

 

Sylvian Dahlberg Bye har vist til en sivilombudsmannssak «SOM 2008/405» hvor en kommune 

og fylkesmannen i Buskerud skal ha kommet fram til at et tiltak knyttet til vei/utbedring av vei 

til hytte var søknadspliktig. Rådmannen har sett på en omtale av nevnte sivilombudsmannssak i 

Sigdal kommune der det blant annet framgår at det ble stilt spørsmål ved om «anlegg av 150 m 

vei +/- 4 m bredde med skjæringer opp til 1,80 m og forflytning av 250 kbm masse og i 



- 

randsonen for Svarttjern kunne anses som et bagatellmessig naturinngrep.»  Rådmannen viser 

til at de inngrepene som omtales i saken i Sigdal kommune er av en helt annen karakter enn de 

begrensede arbeidene som ble gjort i den gamle traseen på 29/1 og 29/6 i 2012.  Fylkesmannen 

i Buskerud har blitt orientert om flere forhold knyttet til blant annet eiendommen 29/5, blant 

annet ved behandlingen av riving og bygging av bolig på 29/5 og ved kommunens oppfølging 

av arbeidene som ble utført i 2012.  Nå ligger det an til at fylkesmannen vil få denne 

klagesaken til behandling. Kommunen har nedlagt betydelig arbeid i å følge opp forskjellige 

forhold knyttet til blant annet byggesaker, inngrep og atkomstspørsmål. 

 

Sylvian Dahlberg Bye skriver om konsekvenser og motiver for inngrepene i 2012. Hun viser til 

at det i jordskiftesaken ble valgt et alternativ lik den traseen som det er utført arbeider i.  

Rådmannen har fortstått det slik at det er i denne traseen atkomsten til 29/1 var i gamle dager, 

så det er ikke en hvilken som helst trase.  Rådmannen viser til Norge i bilder fra 2004 som 

rådmannen mener viser noe mer enn en sti over jordet. Bjørnstad har redegjort for kjøring med 

skurtresker opp til jordet i nyere tid.  I saksframlegget til sak 81/17 skrev rådmannen at Sylvian 

Dahlberg Bye forklarer at man tidligere kjørte på «skjælfjellet» og at man satt på skrå i bilen. 

Rådmannen kan ikke se at det er en ny trase det ble gjort inngrep i i 2012.   Det synes nå å 

være 3 alternativer i jordskiftesaken for atkomstvei til 29/5.  I alternativ 1 er atkomsten fra øst 

– i den nevnte traseen fra gamle dager.  I alternativ 3 er det en ny trase fra sørøst som er 

sammenfallende med alternativ 1 lengst vest i traseen.  I et relativt nylansert alternativ 4 

benyttes gammel trase fra sørvest.  Det synes aktuelt å ordne atkomst både for 29/5 og 29/6.  

Rådmannen ser for seg at alternativ 1 ville vært et like aktuelt alternativ å vurdere for 

jordskifteretten selv om det ikke var gjort enkelte inngrep i 2012.  Det inntrykket kommunens 

representanter fikk på befaringen 30.11.16 var ikke at dette bare hadde vært en sti før 2012, og 

rådmannen sier seg uenig med Dahlberg Bye sin betegnelse av traseen som gjengrodd til sti.  

 

Sylvian Dahlberg Bye viser til at inngrepene ble gjort i et LNF-område med stor forekomst av 

arten dragehode som det finnes en egen forskrift for.  Rådmannen har tidligere vist til at 

fylkesmannen i Buskerud har ansvar for å følge opp dragehodeforskriften, og er kjent med at 

Sylvian Dahlberg Bye har vært i kontakt med fylkesmannen flere ganger om denne saken. Som 

nevnt har Sweco på oppdrag fra fylkesmannen laget rapport etter kartlegging av dragehode i 

Ringerike kommune.  «Ultveitområdet» er område nr. 5 i rapporten, og 

kommuneadministrasjonen har sett til rapporten flere ganger.  Sylvian Dahlberg Bye viser på 

nytt til sivilombudsmannssak 2008/405 som rådmannen har kommentert ovenfor.   

 

Sylvian Dahlberg Bye viser til at det på 29/6 er en skadet vannkilde, og hun skriver at 

kommunen overhode ikke har nevnt disse forholdene. Rådmannen viser her til rådmannens 

vurdering i saksframlegget til sak 81/17 hvor det står:  

 

«Sylvian Dahlberg Bye skriver 29.1.17 videre om ferdsel med anleggsmaskiner ute på dyrket 

mark og om skade på brønn som vannkilde. Hun viser til taksten som rådmannen har vedlagt 

(dokument 15/1348-27). Rådmannen vurderer at dette er privatrettslige forhold. Sylvian 

Dahlberg Bye viser til at Ringerike kommune tok bilder av brønnen og vurderte den som 

knust. Kommunens representanter på befaringen hadde ikke spesialkompetanse på brønner, 

og har ikke tatt stilling til årsaken til at brønnen evt. er endret.» 

 

Til slutt ber Sylvian Dahlberg Bye om at jordskiftesaken som er trukket inn, holdes utenfor 

saken.  Hun ber kommunen pålegge Grøtåsen å tilbakeføre 29/6 i den tilstand den var før 

inngrepene ble gjort. Rådmannen valgte, slik jordskifteretten forespurte om, å delta på 



- 

befaringen som jordskifteretten hadde med partene 31.10.17.  Når rådmannen skriver et langt 

saksframlegg i en komplisert sak med innspill fra flere parter som skal kommenteres, ser ikke 

rådmannen det som unaturlig at jordskifteretten også nevnes siden rådmannen har inntrykk av 

at jordskifteretten har en viktig rolle.  

 

Advokat Johan VD Kongsvik har 21.1.18 kommentert klagen.  Rådmannen merker seg at 

advokaten og Bjørnstad er av den oppfatning at arbeidene som ble utført i 2012 er postive og 

mener at arbeidene ikke trenger tillatelse.  

 

22.1.18 kommenterer Sylvian Dahlberg Bye kommunens brev 2.1.18.  Hun skriver at dette 

gjelder arbeider utført av Kjetil Grøtåsen, og mener Bjørnstad, Kongsvik og Skagnæs ikke er 

parter i saken.  Hun kan ikke se at de vil tilføre relevant informasjon eller kommentarer.  

Rådmannen viser til at 29/1 og 29/3 har veirett over 29/5 og 29/6, og at de ble gitt muligheten 

til å delta på befaringen 30.11.16.  Rådmannen finner det relevant at de ble gitt anledning til å 

kommentere klagen.  

 

11.2.18 skriver Dahlberg Bye videre om saksbehandlingsfeil og mistanke om korrupsjon.  Hun 

skriver om bekjentskapskorrupsjon og utveksling av økonomiske verdier.  Rådmannen har 

kontaktet kontrollutvalget vedrørende påstand om korrupsjon, og det er ikke et forhold som 

tas opp i denne saken. Sylvian Dahlberg Bye omtaler inngrep i veitrase på 29/6 og pågående 

jordskiftesak samt pløying av vei på 29/1.  Hun ber kommunen opprette ulovlighetssak for 

fjerning av vei.  Bygningsmyndigheten korresponderer med Dahlberg Bye og andre vedrørende 

pløyinga i veitraseen på 29/1, og i brev 12.3.18 tar bygningsmyndigheten forholdet opp med 

Landbruksmyndigheten.  Rådmannen kan ikke se at det er blitt endrede forhold som tilsier at 

kommunens håndtering av saken er blitt i strid med habilitetsregler.  

 

Rådmannen viser til beskrivelsen i saksframlegget til sak 81/17 der det igjen er vist til rapport 

fra befaring 30.11.16.  Rådmannen vurderer at det er små inngrep over relativt korte 

strekninger som ble utført i 2012, og holder fast på at dette ikke er søknadspliktige arbeider.  

Hovedutvalget anbefales å ikke ta klagen fra Sylvian Dahlberg Bye til følge.  

 

 

 

 

 

Vedlegg fra arkivsak 16/5628: 

 

DEL I: 

02:  Rapport etter befaring 30.11.16 

45:  Saksframlegg 15.11.17 til HMA-sak 81/17 

(46: Innsynsbegjæring fra Ringerikes Blad vedrørende dokument 16/5628-39) 

(47: Svar på innsynsbegjæring i dokument 46) 

48:  Saksprotokoll fra behandling 4.12.17 i sak 81/17 

 

DEL II 

49:  Anmodning 28.11.17 fra Sylvian Dahlberg Bye til rådmannen med forslag til vedtak og 

       forslag om utsettelse av saken. Kommentar fra saksbehandler 29.11.17.  

50:  Kopi av brev 6.12.17 fra Sylvian Dahlberg Bye til fylkesmannen vedrørende dragehode 

51:  Melding datert 7.12.17 om vedtak 4.12.17  



- 

52:  E-post 14.12.17 fra jordskifteretten vedlagt brev 13.12.17 og rettsboksutskrift 31.10.17 

53:  Kart fra jordskifteretten (e-post 15.12.17 for ettersendelse av kartet vedlegges ikke) 

54:  Klage 28.12.17 fra Sylvian Dahlberg Bye 

(55: Kommunens oversendelse av klagen til informasjon og for eventuell kommentar) 

56:  Kommentarer fra Advokat Johan VD Kongsvik 

57:  Brev 22.1.18 fra Sylvian Dahlberg Bye 

(58: Brev 22.1.18 fra Sylvian Dahlberg Bye vedrørende pløying på 29/1 i veitrase på jorde.) 

(59: Svar fra kommunen til Sylvian Dahlberg Bye vedrørende fjerning av vei) 

(60: Merknader fra advokat Kongsvik til jordskifterettens rettsboksutskrift) 

(61: Referat fra forhåndskonferanse for Grøtåsen vedrørende «Trasevalg 4» over åsen) 

62:  Kommentarer 31.1.18 fra Kjetil Grøtåsen 

(63: Anmodning 24.1.18 fra Kjetil Grøtåsen om forhåndskonferanse) 

(64:  Dokument 64 er dette saksframlegget) 

65:  Brev 11.2.18 fra Sylvian Dahlberg Bye – saksbehandlingsfeil og mistankte om korrupsjon 

(66: Sylvian Dahlberg Bye ber på nytt om oppretting av ulovlighetssak vedr. fjerning av vei) 

(67: Anmodning om innsyn fra Sylvian Dahlberg Bye i arkivsak 16/5628) 

(68: Brev 23.2.18 fra kommunen der Dahlberg Bye spørres om det er pløyd siden 31.10.17) 

(69: Svar 23.2.18 fra kommunen på anmodning fra Dahlberg Bye om innsyn i sak 16/5628) 

(70: Bekreftelse fra Dahlberg Bye 3.3.18 om at det er pløyd siden 31.10.17 

(71: Brev 12.3.18 fra byggesakskontoret til landbrukskontoret vedrørende pløyd trase på 29/1) 

  

(Dokumenter i parentes følger ikke vedlagt) 

 

Dokumenter som Sylvian Dahlberg Bye i klagen 28.12.17 har listet opp og påpekt ikke var 

vedlegg til saksframlegget til sak 81/17.  Fra arkivsak 11/2658 følgende dokumenter: 

 

11/2658-17:  Epost 16.5.12 fra Sylvian Dahlberg Bye 

11/2658-19:  Brev 8.7.12 fra Sylvian Dahlberg Bye 

                      E-post 25.8.12 fra Bente Lilja Bye (ikke registrert i saksbehandlingssystemet) 

11/2658-22:  E-ost 11.11.12 fra Bente Lilja Bye 

11/2658-23:  Brev 12.11.12 fra Ringerike kommune til Kjetil Grøtåsen 

11/2658-25:  Brev 14.11.12 fra Kjetil Grøtåsen 

11/26/58-26: E-post 25.11.12 fra kommunen og 14.11.12 fra Grøtåsen om 11/2658-25 

15/1348-1:   Brev 5.2.15 fra Sylvian Dahlberg Bye 

                     E-post 26.4.15 fra Kjetil Grøtåsen (ikke registrert i saksbehandlingssystemet) 

15/1348-11  Brev 25.6.15 fra Ringerike kommunen til Sylvian Dahlberg Bye 

15/1348-14  Brev 9.7.15 fra Sylvian Dahlberg Bye 

 

Omtale av Sivilombudsmannssak SOM 2008/405 

 

Norge i bilder 2004, 2012 og 2016 

 

 Ringerike kommune, 19.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 



- 

saksbehandler: Arne Hellum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













































































































































































 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3037-28   Arkiv: GNR 21/11  

 

 

Riving av hytte og oppføring av ny hytte - Klage på avvisning av klage -Gnr/bnr 

21/11 - Åsaveien 636 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak i sak 65/17, behandlet i politisk 

møte 09.10.2017, til delegasjonsvedtak 588/17, datert 20.10.2017, til klage fra Per Einar Lilja 

Bye, datert 23.10.2017, til ansvarlig søkers kommentar til klage, datert 14.11.2017, til 

Ringerike kommunes avvisning av klage på politisk vedtak, datert 22.01.2018, til klage på 

avvisning av klage fra Per Einar Lilja Bye, datert 11.02.2018 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen finner at vilkårene for å behandle klagen etter forvaltningsloven § 28, 

første ledd, ikke er oppfylt og opprettholder avvisning av klagen. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

Per Einar Lilja Bye, Tjyruhjellveien 17, 3512 HØNEFOSS 

Drammenshus og Hytter AS, Lierstranda 84, 3414 LIER 

Lisbeth Bakken Nilsen og Lasse Nilsen, Pålerudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

 

 

  

Sammendrag 

Rådmannen vurderer at vilkårene for å behandle klagen ikke er tilstede og anbefaler at 

Hovedutvalget opprettholder avvisning av klage på politisk vedtak. Saken blir deretter å sende 

til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

For sakens bakgrunn vises det til saksfremlegg og protokoll til sak 65/17, behandlet i 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i møte mandag 09.10.2017. I saksfremlegg til sak 

65/17 skrev rådmannen blant annet at "Ringerike kommune mottok 17.07.2017 søknad om 

riving av eldre hytte og oppføring av ny hytte på eiendommen gnr/bnr 21/11. Det er også søkt 

dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsene § 2.1 Landbruks-, natur- og 

friluftsområder (LNF-områder) og fra byggeforbudet i § 5, områder langs vann og vassdrag. 

Det foreligger ingen nabomerknader i saken".  



- 

 

Fredag 06.10.2017 mottok kommunen brev fra Per Einar Lilja Bye hvor det ble bedt om utsatt 

behandling av saken. Søndag 08.10.2017 ble det sendt e-post fra Bente Lilja Bye på vegne av 

Per Einar Lilja Bye med utfyllende informasjon når det gjelder søknad om brygge som opplyses 

å komme i konflikt med innsendt byggesøknad. Bye er ikke eier av naboeiendom, men har 

tinglyst rett til båt/brygge på naboeiendom gnr/bnr 21/15. På bakgrunn av innsendt brev og e-

post foretok rådmannen i forkant av politisk møte 09.10.2017 en vurdering av Byes status i 

saken hvor det ble konkludert at Bye ikke er part i saken. Det ble ikke tatt stilling til eventuell 

rettslig klageinteresse. Anmodning om utsettelse av saken ble ikke tatt til følge ettersom 

Hovedutvalget behandlet saken og ga dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 

5.  

 

Beskrivelse av saken 

På bakgrunn av Hovedutvalgets vedtak i sak 65/17, ble det i brev datert 20.10.2017, sendt 

melding om politisk vedtak til ansvarlig søker, Drammenshus og Hytter AS, tiltakshaver 

Lisbeth Bakken Nilsen og Lasse Nilsen med kopi til Per Einar Lilja Bye. Saken ble 

viderebehandlet i delegasjonssak 588/17, datert 20.10.2017, hvor det ble gitt ettrinns tillatelse 

til riving av hytte og oppføring av ny hytte. 

 

Klage fra Per Einar Lilja Bye (17/3037-11): 

23.10.2017 mottok Ringerike kommune klage på vedtak i sak 65/17 fra Per Einar Lilja Bye. 

Klagen er rettidig fremsatt. Som grunnlag for klagen anføres det i hovedsak to punkter. 

1. Godkjenning kommer i konflikt med Byes tinglyste rettigheter.  

2. Manglende godkjent grense mellom gnr/bnr 21/15 og 21/11 gjør at det er flere forhold rundt 

byggesøknad som Ringerike kommune ikke kan vurdere, herunder plassering og avstand til 

naboeiendommer. 

 

Orientering om, og kopi av klage, ble sendt ansvarlig søker og tiltakshaver i Ringerike 

kommunes brev datert 30.10.2017(17/3037-14) med frist 22.11.2017 for eventuelle 

kommentarer. 

 

Kommentarer til klage (17/3037-16): 

Ansvarlig søker sendte 14.11.2017 e-post med kommentar til klage. Kommentarene går ut på 

at klagen ikke er relevant. Det redegjøres for at grensejustering ikke har vært et tema og at 

hjemmelshaver til naboeiendom gnr/bnr 21/15 har gitt avstandserklæring slik at det ikke har 

vært behov for oppmålingsforretning. Det redegjøres videre for at Byes rettigheter på gnr/bnr 

21/15 ikke bestrides og at det ikke er fremlagt tinglyste rettigheter på gnr/bnr 21/11.  

 

Avvisning av klage på politisk vedtak (17/3037-23): 

I Ringerike kommunes vedtak 22.01.2018 ble det vurdert at vilkårene for å behandle klagen 

etter forvaltningsloven § 28 ikke er oppfylt og klage fra Per Einar Lilja Bye ble avvist. 

  

Klage på avvisning av klage (17/3037-24): 

12.02.2018 mottok Ringerike kommune klage på avvisning av klage. Klagen er rettidig 

fremsatt. Som grunnlag for klagen anføres det at byggesøknad 17/3037 direkte gjelder 

eiendommen gnr/bnr 21/12 og at eiendommen derfor må ses som en part etter 

forvaltningsloven § 2. Videre at eiendommen uansett må oppfattes som "annen med rettslig 

klageinteresse".  

 



- 

Som grunnlag for at saken gjelder eiendommen gnr/bnr 21/12 direkte anføres det blant annet at 

det pågår rettslig tvist hvor eiendommene gnr/bnr 21/11, 21/15 og 21/12 er involvert.  

 

Det anføres videre at det foreligger reelt behov for avklaring, som grunnlag vises det blant 

annet til at ethvert tiltak i området på eiendommen gnr/bnr 21/11 "vil få betydning for 21/12 

tinglyste rettigheters tilhørighet på enten 21/11, 21/15 eller delt på 21/11 og 21/15". 

 

Eier av eiendommen gnr/bnr 21/12 viser videre til at eiendommen har konkrete behov for 

rettslige avklaringer og det vises til behov for fastsetting av grenser mellom gnr/bnr 21/11 og 

gnr/bnr 21/15. Videre vises det til at Ringerike kommune har bistått eiendommene gnr/bnr 

21/11 og gnr/bnr 21/15 gjennom å foreta "ulovlige oppmålinger". Det anføres videre at 

Ringerike kommune har bidratt til å så tvil om rettighetene ligger på 21/11 eller 21/15. 

 

Orientering om klage på avvisning av klage, med kopi, ble sendt ansvarlig søker og tiltakshaver 

i Ringerike kommunes brev datert 26.02.2018 (17/3037-27) med frist 19.03.2018 for 

eventuelle kommentarer. 

 

Tilbakemelding til klage (17/3037-29): 

07.03.2018 mottok Ringerike kommune tilbakemelding på klage på avvisning av klage fra 

ansvarlig søker. Ansvarlig søker redegjør i tilbakemeldingen for at klagers rettigheter på 

naboeiendom ikke har betydning for godkjent tiltak og at det ikke er grunn til at klagers 

rettigheter på naboeiendom trekkes inn i tiltak på gnr/bnr 21/11. Det vises til at tiltaket går ut 

på oppføring av hytte på samme sted og at brukssituasjon ikke endres, samt at uthus mellom 

hytte og vannet fjernes. Videre vises det til at tiltaket ligger innenfor eiendomsgrensene til 

21/11 og at klager ikke har rettigheter på denne eiendommen. Det vises også til at 

eiendomsgrense mellom 21/11 og 21/15 er dokumentert tinglyst i skjøte og at det ikke er krav 

om digitaliserte grensemerker. 

 

Juridiske forhold  

Spørsmålet som skal vurderes i denne saken er om det foreligger rettslig klageinteresse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble i forbindelse med Hovedutvalgets behandling av sak 65/17 gjort en administrativ 

vurdering av om Per Einar Lilja Bye som hjemmelshaver av gnr/bnr 21/12 er part i saken. Det 

ble under Hovedutvalgets møte 09.10.2017, gitt en muntlig vurdering hvor det ble redegjort 

for at Bye ikke anses å være part i saken. På bakgrunn av Hovedutvalgets vedtak ble søknad 

om riving av hytte og oppføring av ny hytte behandlet i delegasjonssak 588/17, datert 

20.10.2017. Klage på politisk vedtak ble avvist i administrativt vedtak datert 22.01.2018. 

 

Økonomiske forhold 

Det vurderes å ikke foreligge forhold som gir direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen.  

 

I klage på avvisning av klage anføres det at marginalisering av 21/12 sine rettigheter som følge 

av at Ringerike kommune ikke besørger fastsettelse av grenser, vil kunne medføre et realisert 

økonomisk tap ved eventuelt salg av eiendommen gnr/bnr 21/12. Rådmannen ser ikke at 

spørsmålet har aktualitet i foreliggende sak. 

 
Behov for informasjon og høringer 



- 

Spørsmål om avvisning av klage ses ikke å utløse behov for informasjon eller høringer. 

 

Alternative løsninger 

Dersom Hovedutvalget skulle komme til at Per Einar Lilja Bye har rettslig klageinteresse i 

saken, kan følgende vedtas: 

 

Alternativ 1: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak i sak 65/17, behandlet i politisk 

møte 09.10.2017, til delegasjonsvedtak 588/17, datert 20.10.2017, til klage fra Per Einar Lilja 

Bye, datert 23.10.2017, til ansvarlig søkers kommentar til klage, datert 14.11.2017, til 

Ringerike kommunes avvisning av klage på politisk vedtak, datert 22.01.2018, til klage på 

avvisning av klage fra Per Einar Lilja Bye, datert 11.02.2018 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen finner at vilkårene for å behandle klagen etter forvaltningsloven § 28, 

første ledd, er oppfylt og at eiendommen gnr/bnr 21/12 må anses å være part i saken. 

2. Saken utsettes og legges frem til ny politisk behandling for fullstendig klagebehandling. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen ser ikke at saken har prinsipielle sider.  

 

Rådmannens vurdering 

Det er i denne saken klaget på avvisning av klage i forbindelse med tiltak på eiendommen 

gnr/bnr 21/11. Klager er eier av eiendommen gnr/bnr 21/12 og har etter skjøte datert 

01.09.1940, etter kjøp av eiendommen fra gnr/bnr 21/2, rett til gangsti til Steinsfjorden med 

rett til båtstø og rett til å bygge brygge ved Steinsfjorden. Rådmannen oppfatter på grunnlag av 

klage, datert 23.10.2017 og klage på avvisning av klage, datert 11.02.2018, at klagen går ut på 

at vedtak i politisk sak 65/17 skal oppheves på grunn av at tiltaket kommer i konflikt med 

gnr/bnr 21/12 sine tinglyste rettigheter. Som grunnlag anføres i hovedsak at det mangler 

offentlig godkjent grense mellom eiendommene gnr/bnr 21/11 og gnr/bnr 21/15. 

 

Klager anfører at eiendommen gnr/bnr 21/12 må anses som part i saken. Når det gjelder 

spørsmålet om eiendommen gnr/bnr 21/12 må anses som part i saken, skrev Ringerike 

kommune følgende i vedtak om avvisning av klage, datert 22.01.2018 "Etter definisjonen i 

forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e er "part" en fysisk eller juridisk person som en 

avgjørelse retter seg mot eller som saken "ellers direkte gjelder". Den avgjørelsen retter mot 

omfatter i utgangspunktet de personer avgjørelsen retter seg mot, i dette tilfellet eiendommen 

gnr/bnr 21/11. Det følger videre av plan- og bygningsloven § 21-3 at naboeiendommer og 

gjenboereiendommer som har mottatt nabovarsel og som har protestert mot tiltaket, må regnes 

som parter i byggesaken. Rådmannen viser til vurdering i vedtak, avvisning av klage, datert 

22.01.2018, hvor det fremgår at eiendommen gnr/bnr 21/12 ligger ca. 90 m i luftlinje fra 

aktuell eiendom gnr/bnr 21/11 og verken er tilstøtende eller gjenboer ovenfor aktuell eiendom. 

Eiendommen gnr/bnr 21/12 er innehaver av rettighet på gnr/bnr 21/15 som er naboeiendom til 

aktuell eiendom. I høringsnotat til byggesaksforskriften 23. juni 2009, nevnes det på side 43 at 

innehavere av begrensede rettigheter i fast eiendom, herunder eksempelvis servitutter, ikke er 

omfattet av søkers varslingsplikt etter plan- og bygningslovgivningen men at det etter annet 

lovverk kan følge plikt til å varsle innehavere av slike rettigheter og at disse etter 

omstendighetene kan ha rettslig klageinteresse. Gnr/bnr 21/12 vurderes derfor ikke å være part 

ved at avgjørelse i saken retter seg mot eiendommen.  
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Spørsmålet om klagers partsstatus må deretter vurderes i forhold til om saken ellers direkte 

gjelder eiendommen gnr/bnr 21/12. I vedtak om avvisning av klage skrev Ringerike kommune 

at vurderingen av "spørsmålet må avgjøres ut fra en helhetsvurdering av eiendommen gnr/bnr 

21/12 sine interesser i saken". Kommunen viste til at klager i brev 06.10.2017 og klage 

23.10.2017 har angitt at tiltaket kommer i konflikt med tinglyste rettigheter. Eiendommen 

gnr/bnr 21/12 har rettigheter som er vurdert å være knyttet til naboeiendom gnr/bnr 21/15. 

Ringerike kommune skrev i avvisning av klage at kommunen ikke kunne se at spørsmålet om 

riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte på eiendommen gnr/bnr 21/11 berører 

interessene til gnr/bnr 21/12 i en slik utrtrekning at eiendommen må anses som part.  

Eier av eiendommen gnr/bnr 21/12 har i klage på avvisning av klage, anført at det ikke 

medfører riktighet at gnr/bnr 21/12 sine rettigheter kun er knyttet til naboeiendom gnr/bnr 

21/15. Det anføres at byggesøknad i sak 17/3037 gjelder eiendommen gnr/bnr 21/12 direkte 

uansett hvilke eiendom(mer) gnr/bnr 21/12 sine tinglyste rettighet ligger på. Videre anføres at 

ethvert tiltak i området på eiendommen gnr/bnr 21/11 har betydning for de tinglyste 

rettighetene til gnr/bnr 21/12, enten tilhørigheten er på eiendommen gnr/bnr 21/11, gnr/bnr 

21/15 eller delt på gnr/bnr 21/11 og gnr/bnr 21/15. Det anføres også at uavklart grense mellom 

gnr/bnr 21/11 og gnr/bnr 21/15, gjør at Ringerike kommune ikke kan konkludere med at 

gnr/bnr 21/12 ikke er part.  

 

Opplysninger fra matrikkelen viser at eiendommen gnr/bnr 21/11 er etablert 30.10.1940, mens 

eiendommen gnr/bnr 21/12 er etablert 17.06.1942. Ansvarlig søker har i tilsvar til klage, 

14.11.2017, og i tilsvar til klage på avvisning av klage, 07.03.2017, redegjort for at klager ikke 

har rettigheter på aktuell eiendom. Servitutter, eller rettigheter til bruk av annen eiendom enn 

en selv eier, er i alminnelighet et forhold mellom de eiendommer hvor rettigheten er avtalt og 

kan ikke gjøres gjeldende på andre eiendommer enn de involverte. Rådmannen kan ikke se at 

det i denne saken, eller andre saker med tilknytning til omtalte eiendommer, er lagt frem 

dokumentasjon som tilsier at gnr/bnr 21/12 har rettigheter på gnr/bnr 21/11. Når det gjelder 

anførsel om uavklart grense viser klager til korrespondanse i sak 15/10174 som gjelder brygge 

i strandsonen og brev datert 15.08.2016 i sak 15/10174-25. I brevet fremgår det at eierne av 

gnr/bnr 21/11 og gnr/bnr 21/15 sommeren 2016 hadde blitt enige om felles grense og at 

Ringerike kommune ville avvente en eventuell henvendelse fra hjemmelshaverne slik at grense 

mellom de aktuelle eiendommene kunne nedtegnes i matrikkelen som fastsatt grense. Ansvarlig 

søker har i tilbakemelding til klage 14.11.2017 gjort rede for at grensejustering ikke har vært 

tema på noe tidspunkt. I tilbakemelding på klage på avvisning av klage, 07.03.2017, redegjør 

ansvarlig søker for at tiltaket i sin helhet ligger innenfor eiendomsgrensen til gnr/bnr 21/11. 

Kommunen har etter plan- og bygningsloven § 21-4, femte ledd, bokstav a, mulighet til å sette 

som vilkår for tillatelse at det blir holdt oppmålingsforretning "når det er behov for å klarlegge 

grensene for den eller de matrikkelenhetene som tiltaket gjelder for". Aktuell sak omhandler 

oppføring av en erstatningshytte for eldre hytte som planlegges revet. Det er i forarbeidene, Ot. 

Prp. Nr. 45 (2007-2008) ikke gitt noen videre føringer til bestemmelsen annet enn at 

kommunen gis hjemmel for at "eventuelle uklare grenser som kan ha betydning for søknaden, 

eller for å få gjennomført tiltaket, blir avklart". Ny hytte skal ifølge innsendt 

situasjonsplankart plasseres 2,5 m fra grense. Eier av naboeiendom gnr/bnr 21/15 har ikke 

protestert mot tiltaket og har gitt aksept for plassering av ny hytte inntil 0 m fra nabogrense.  

Det vurderes etter dette at det er uten betydning for saken at grensene mellom gnr/bnr 21/11 

og 21/15 står som uavklart i matrikkelen. 

 

Rådmannen opprettholder etter dette vurderingen i vedtak om avvisning av klage om at 

spørsmål om riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte på eiendommen gnr/bnr 
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21/11 ikke berører interessene til gnr/bnr 21/12 i en slik utstrekning at eiendommen må anses 

som part. 

 

Når eiendommen gnr/bnr 21/12 ikke er part i saken blir spørsmålet om eiendommen kan anses 

som "annen med rettslig klageinteresse" etter forvaltningsloven § 28, første ledd. For at det 

skal foreligge rettslig klageinteresse må klager ha en viss tilknytning til saken og saksutfallet. 

Hvem som har rettslig klageinteresse må vurderes i hver enkelt sak. Rådmannen viser til 

avvisning av klage hvor Ringerike kommune skrev at formålet med å gi klagemulighet til 

"annen med rettslig klageinteresse", blant annet er å unngå unødvendige rettssaker og at en 

gjennom forvaltningsklage kan oppnå en bredere prøving av saken ettersom klageinstansen i 

motsetning til domstolen også fullt ut kan overprøve forvaltningens frie skjønn. Uttrykket 

rettslig klageinteresse skal ifølge forvaltningslovens forarbeider i Ot.prp. nr. 38 (1964-65), side 

99, samsvare med begrepet "rettslig interesse" i tidligere tvistemålslov § 54, som er videreført i 

tvisteloven § 1-3. Det fremgår av tvisteloven § 1-3, annet ledd, at spørsmålet om rettslig 

interesse må avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til 

det, det må også foreligge et reelt behov for å få kravet avgjort.  

 

Rådmannen viser til kommunens vedtak, avvisning av klage, samt ovenfor, hvor det er vurdert 

at eiendommen gnr/bnr 21/12 sine interesser ikke er knyttet til eiendommen gnr/bnr 21/11, men 

gjelder en avgrenset rettighet til bruk av eiendommen gnr/bnr 21/15.  

 

I klage på avvisning av klage, har eier av gnr/bnr 21/12 vist til at det foreligger endringer i bruk 

av, og planer for eiendommene gnr/bnr 21/11 og 21/12. Det vises til at Ringerike kommune 

har gjennomført forhåndskonferanse, 23.08.2016, med representanter for eier av gnr/bnr 21/12 

om bygging av brygge i sak 16/4586. I saken har bryggeplaner blitt nabovarslet og det er 

innkommet protester fra eiere av gnr/bnr 21/11 og fra eier av gnr/bnr 21/15. Ringerike 

kommune har ikke mottatt formell søknad om brygge fra eier av gnr/bnr 21/12. Rådmannen 

vurderer at sak om bygging av brygge må ses isolert fra aktuell sak som omhandler 

erstatningshytte.   

 

Klager anfører videre at grensen mellom gnr/bnr 21/11 og 21/15 har betydning for klagers 

rettslige interesser og at det har betydning at grensene fastsettes slik at rettighetene til gnr/bnr 

21/12 ikke blir marginalisert. Klager anfører også at det i dispensasjonssøknad fra eier av 

gnr/bnr 21/11 er vist til inngrep som kommer i direkte konflikt med gnr/bnr 21/12 sine 

interesser på naboeiendom gnr/bnr 21/15. Rådmannen kan ikke se at det er redegjort konkret 

for hvilke inngrep som kommer i konflikt med eiendommen gnr/bnr 21/12 sine rettigheter.  

 

Når det gjelder oppfatninger av grenser viser klager til innsendt dokumentasjon i forbindelse 

med søknad om bygging av brygge i 1986 som var oppført uten tillatelse. Saken ble i 1986 

utsatt i påvente av felles bryggeforslag fra berørte parter. Rådmannen finner i forbindelse med 

at denne saken bringes opp, grunn til å kommentere at også daværende eier av gnr/bnr 21/11 

protesterte på bygging av brygge. Det ble i nabomerknad vist til ulik oppfatning av 

grenseforhold på nedre del av eiendommen gnr/bnr 21/11 og gnr/bnr 21/2 (som er gnr/bnr 

21/15), hvor det ble påpekt at punkt II i skylddelingsforretning av 1940 har en brattere vinkel 

enn det som var vist i tegninger i forbindelse med bryggesak. Rådmannen finner videre grunn 

til å nevne at uthus ved vannet, som i aktuell sak er planlagt revet, på innsendte tegninger fra 

1986 er vist plassert på eiendommen gnr/bnr 21/11. Det er i sak 15/10174, opprettet sak for 

omtalt brygge og eiere av gnr/bnr 21/11 har påtatt seg arbeidet med å fjerne bryggeelementer 
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for å bringe strandområdet tilbake i den tilstanden området var før bryggeelementer ble anlagt 

på stedet på 1980-tallet. 

 

Rådmannen viser til vurdering ovenfor om omfanget av gnr/bnr 21/11 sine rettigheter og om 

grensespørsmål. Rådmannen viser også til vurdering ovenfor ved at saken gjelder 

erstatningshytte. Rådmannen oppfatter at konflikt om grenser gjelder strandområde på nedre 

del av eiendommene gnr/bnr 21/11 og gnr/bnr 21/15. Ansvarlig søker har i kommentar til klage 

på avvisning av klage gitt tilbakemelding om at tiltaket består i "å oppføre en bygning på 

samme sted som en eksisterende hytte på gnr/bnr 21/11, det er ingen endring av 

brukssituasjonen. I tillegg fjernes et uthus som ligger mellom hytta og vannet. Korteste 

avstand i luftlinje fra vannet til hytta er 29 meter, 5 høydemeter opp". Klagers interesse 

vedrørende tinglyste rettigheter vurderes derfor ikke å berøre aktuell sak om erstatningshytte.  

 

Samlet er det rådmannens vurdering at klager ikke har en konkret og aktuell interesse i å få 

saken avgjort og dermed ikke har rettslig klageinteresse.  

 

Rådmannen anbefaler etter dette Hovedutvalget å opprettholde avvisning av klagen. 
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 Ringerike kommune, 20.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 
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Fra: Nina Kristine Mjåtvedt [nina@dhh.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: lasse.nilsen@sas.no [lasse.nilsen@sas.no]; Lisbeth Bakken Nilsen [Lisbeth.Bakken.Nilsen@hole.kommune.no]; Ane Marie Rydland 

[Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 07.03.2018 12:54:25 

Emne: Sak 17/3037 - Åsaveien 636 - gbnr 21/11 

Vedlegg: image002.jpg 

Vi viser til deres brev av 26.02.2018 vedrørende over nevnte sak, angående en klage på godkjent tiltak i Åsaveien 636. 

Vi mener at klagers rettighet på naboeiendommen er uvedkommende for det godkjente tiltaket. 

 Tiltaket består i å oppføre en bygning på samme sted som en eksisterende hytte på gbnr 21/11, det er ingen endring av brukssituasjonen. I 

tillegg fjernes et uthus som ligger mellom hytta og vannet. Korteste avstand i luftlinje fra vannet til hytta er 29 meter, 5 høydemeter opp. 

 Tiltaket ligger i sin helhet innenfor eiendomsgrensen og klager har ingen rettigheter på gbnr 21/11.  

 Eiendomsgrensene mellom 21/11 og 21/15 er dokumentert i tinglyst skjøte. Det er ikke noe krav om digitaliserte grensemerker. Dette er 

bekreftet av Nedre Buskerud jordskifterett.  

Det er ingen grunn til at klagers rettighet på naboeiendommen trekkes inn i tiltaket på gbnr 21/11. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
 

Nina Kristine Mjåtvedt 
Byggesaksbehandler 
https://www.linkedin.com/in/nina-kristine-mjåtvedt-210218ab 
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RIVING AV HYTTE OG OPPFØRING AV NY HYTTE - KLAGE PÅ AVVISNING 

AV KLAGE- GNR/BNR 21/11 - ÅSAVEIEN 636 

 

Ringerike kommune mottok 12.02.2018 klage fra Per Einar Lilja Bye på kommunens avvisning 

av klage, datert 22.01.2018.  

Ringerike kommune ved byggesaksavdelingen kan ikke se at vi har myndighet til å avgjøre 

klage på avvisning av klage på delegert myndighet. Kopi av klagen oversendes for mulighet til å 

kommentere klagen før saken legges frem til politisk behandling og eventuell oversendelse til 

Fylkesmannen i Buskerud for endelig uttalelse. Eventuell kommentar til klagen bes innsendt 

skriftlig innen 19.03.2018. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Per Einar Lilja Bye, Tjyruhjellveien 17, 3512 HØNEFOSS 

Lisbeth Bakken og Lasse Nilsen, Pålerudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

Klage på avvisning av klage 

Kopi av brev med kart - Advokat Johan VD Kongsvik 
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f/r- t/"ÅPer Einar Lilja Bye

Tjyruhjellveien 17

3512 Hønefoss 11.02.2018
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Ringerike kommune

v/Rådmann Tore lsaksen

Klage på avv¡sning av klage - Gnr/bnr 21111

Asaveien 636

Vi viser til vår klage datert 05.10.2017 samt deres brev av 22.01 .2018 hvor vår klage

avvises.

Part med rettslige interesser
Det er opplagt at byggesøknad 1713037 direkte gjelder eiendom 21112 og som derfor må

anses som parf i saken. Jfr Forvaltningsloven $2. Videre må det legges til grunn al21l12
uansett må oppfattes som "annen med rettslig klageinteresse"

Ringerike kommune mener at skylddelingene peker i retning av at rettighetene fl 21112 kun

er knyttet til naboeiendom 21115. Dette medfører ikke riktighet, noe som forøvrig Ringerike

kommune allerede var godt kjent med lenge før byggesøknad ble innsendt. Vi hadde

forventet at kommunen hadde fulgt opp sitt brev av 15.08.2016 til eierne av 21111 og21l12
hvor det står

" Ringerike kommune vil avvente en eventuell henvendelse fra hjemmelshaverne slik at

felles grense mellom de aktuelle eiendommene kan nedtegnes i matrikkelen og

eiendomskaftet som fasfsaff grense. "

og bedt søker om å avklare grensespørsmålet slik at angjeldende tinglyste rettighets

plassering ble avklart før søknad ble behandlet.

Slik situasjonen er nå uten fastsatt grense mellom 21111 og 21115, kan ikke Ringerike

kommune konkludere med at 21112 ikke er part.

Vi understreker at uansett hvilke eiendom(mer) 21112 tinglyste rett ligger på, så gjelder

saken 21112 direkte. Se nedenfor.

^þs-t
Nõ

locÐt- 
=rñ CÐ .øps3 È

ã8È $
ô rì-i

1

Avklaring kunne og kan enkelt bli gjort gjennom en oppmålingsforretning



Forøvrig fremkommer det tydelig av korrespondanse mellom advokatene som representerer

21111,21112, og 21115 at det pågår en rettslig tvist. 21112 er part i saken med tydelig rettslige

interesser. (vedlagt korrespondanse mellom advokatene, se også nedenfor).

Det er underlig at ikke ansvarlig søker er gjort oppmerksom på eller har merket seg disse

forhold.

Reelle behov
Det er endringer i bruk av og planer for både 21111 og 21112. Pr dato har Ringerike

kommune mottatt søknad fra21l11 og det er gjennomført dialogmøte med 21112 med tanke

på bygging av brygge samt korrespondanse knyttet til utvikling av 21112 forøvrig.

Hva angår kravet til aktualitet viser Ringerike kommune til Schei m.fl, Tvisteloven,

kommentarutgave (2009) hvor det refereres til at det må foreligge et klart behov for en

rettslig avklaring som rettslig eller faktisk har betydning for parten. Kommunen viser i denne

sammenheng til uttalelse fra Bjørnstad: "...Eier av naboeiendommen gnr/bnr 21/15 har ikke

protesteñ mot tiltaket og har innsendt avstandserklæring hvor det gis aksept for plassering

av ny hytte inntil 0 meter fra nabogrense."

Hyttens og uthusets plassering i forhold til grensen mellom 21111 og 21115 kommer uansett

inn om det er 0, 2.5 eller 4 meter som vurderes. Dette skyldes at beliggenhet til hytte og

uthus ligger nær eller på objektive holdepunkter i terrenget beskrevet i begge

skylddelingene. Disse objektive holdepunktene fremgår forøvrig også tydelig i omfattende

fotografisk materiale vi besitter etter fotograf Per Birger Lilja Bye. Ethvert tiltak i dette

området på eiendom men 21111 vil få betydning for 21112 tinglyste rettigheters tilhørighet på

enten 21111, 21115 eller delt pà 21111 og 21115. Se forøvrig vedlagte kopi av brev fra advokat

Kjersti Fossum Engnæs datert 29.08.2016 om saken.

Vi synes det er underlig at ikke ansvarlig søker har tatt opp denne problematikken og

anbefalt sine klienter å besørge fastsettelse av grensen.

Konkrete behov for rettslige avklaringer
I Utdypning tildispensasjonssøknad, Ringerike 21/11 fra Lisbeth og Lasse Nilsen til

Ringerike kommune vedlegg til byggesøknad sak 1713037, fremkommer det at grensen

mellom 21115 og 21111 har stor betydning for våre rettslige interesser (vedlagt brev fra

advokat Kjersti Fossum Engnæs av 14.08.2015 og 29.08.2016).

der står:

"...1 tillegg til à slà sammen de to bygningene ved ä fierne den gamle som skiemmer

omgivelsene ved vannkanten, sà vil vi ogsà, som tidligere nevnt, fjerne fundamentet til en

brygge som ligger pà vår eiendom." ...Vitar likevelpä oss ansvaret for ä fà den fjernet, da

det er full enighet mellom grunneier av 21/15 og oss på 21/11 at denne ligger pà vår

ei en dom." (vår utheving)

Det medfører ikke riktighet slik som ansvarlig søker ved Nina Kristine Mjåtvedt hevder i

epost av 14.11.2017 til Ringerike kommune, at "...det har ikke væft behov for
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oppmål¡ngsforretning." De bekrefter samtidig at grensejustering i forbindelse med

prosjekteringen av tiltaket ikke har vært tema.

Tiltaket omhandler både riving og bygging, samt andre inngrep på eiendommen. Nilsen viser

spesielt i sin dispensasjonssøknad til inngrep som kommer i direkte konflikt med våre

rettslige interesser knyttet fl 21112 på naboeiendom 21115.

Kommune har flere kart som viser at partene har hatt ulike oppfatning av hvor grensen går.

Kart som følger med søknad om bygging av brygge ¡ 1986 fra Bjørnstad, tegnet av dagens

eier Lisbeth Nilsens far, Asbjørn Bakken, viser en grense som ligger helt inntil uthus og hvor

bryggen ligger godt innpå Bjørnstads eiendom 21115. Bjørnstad bekrefter et sammenfallende

syn på denne grensen gjennom å stå som søker av bryggen. Hadde bryggen ligget pà 21111

slik Nilsen idag hevder at Nilsen og Bjørnstad er enige om, ville det selvsagt ikke vært

Bjørnstad som sto som søker. Det var altså i 1986 enighet om at bryggen läpä21115 og ikke

slik som det hevdes i dag at bryggen ligger pà 21111 . Bryggebyggingen ble stoppet ved

advokat da bygging kom i konflikt med rettighetene til21 l1 2. Det samme vil gjelde uansett

hvor grensen går, altså enten pà 21111 eller 21115.

Som eier av 21112 med båt og bryggerett som i en lengre periode har utnyttet sine rettigheter

i angjeldende område, har det selvsagt stor betydning at grensen fastsettes. Når det nå

omsøkes à gjøre endringer i dette område (se byggesøknad og dispensasjonssøknad) er det

maktpåliggende å avklare grensespørsmålet slik at 21112 rettigheter ikke blir marginalisert.

Dette aktualiseres ytterligere gjennom at våre konkrete utnyttelsesplaner av 21112 rettigheter

allerede er varslet ikke vil komme til å godtas av dagens eier av 21111 (se vedlegg). Det er

problematisk både dersom 21111 er nabo eller har servitutten på sin eiendom. Ringerike

kommune har blitt gjort oppmerksom på dette gjentatte ganger, også gjennom vår advokat

Engnæs. At spørsmålet handler om rettslige interesser gjenspeiles også gjennom det faktum

at advokater er engasjert av partene.

lnngrepene og planene for område på og rundt bryggen er en del av tiltaket og det er derfor

nødvendig å fremskaffe oppdatert situasjonskart for eiendommen i tråd med

Byggesaksforskriften $ 6-3

$ 6-3.P/assering av tiltak

Kommunen skal godkjenne tiltakets plasserìng, jf. plan- og bygningsloven $ 29-4, og

i den utstrekning det er nødvendig

a)fremskaffe oppdatert situasjonskart for eiendommer berørt av det planlagte tiltaket
(vår uthevelse)

I denne saken er det opplagt nødvendig og helt avgjørende at oppdaterte situasjonskart

foreligger før Ringerike kommune behandler søknaden. Merk at uavhengig av hvilke

fremgangsmåte som velges for å fastsette grensen, det være seg gjennom avtale godkjent

av Ringerike kommune, eller en oppmålingsforretning, så skal21l1 2 høres.
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Ringerike kommune beskriver situasjonen som følger'. "Eiendommen gnr/bnr 21/12 sine

rnferesser er knyttet til eiendommen gnr/bnr/21/15 og gjelder en avgrenset rettighet til bruk

av eiendommen." Kommunen unnlater å drøfte plasseringen av denne rettigheten i

grenseområdet, en plassering Ringerike kommune selv har vært involvert i å måle opp i

forbindelse med et forsøk på ny tinglysing og marginalisering av rettighetbak2lll2 rygg.

Kommunen unnlater også å nevne at kommunen har god kjennskap til usikkerheten knyttet

til hvorvidt rettigheten vil eller ikke vil ligge helt eller delvis pä21111.

Kommunen kan alene på ovenstående grunnlag ikke vurdere hvorvidt vi er en paft eller ikke

før grenseoppmåling er gjort. Merk at 21111 hevder at vår rettighet ligger helt eller delvis på

deres eiendom. Om det viser seg at resultatet av en oppmåling blir at rettighetene fl211 12
ligger helt eller delvis pà 21111, så innebærer det al21111 må forstås dithen at de anser

21112 som part i saken.

Dersom Ringerike kommune legger til grunn 21111s påstander om at bryggeelementene, og

dermed helt eller delvis 21112 tinglyste rettigheter pä21111, så må det fremstå som åpenbart

for Ringerike kommune at tiltakshaver ikke har de privatrettslig rettigheter søknaden

forutsetter, og dermed skal kommunen avvise søknaden jfr. Plan- og bygningsloven S 21-6.

Avstand til Fylkesveien

Det er også behov for oppmåling da tiltaket må plasseres i forhold til Fylkesveien

Samlet vurdering

Ulovlig oppmåling

Ringerike kommune har bistått 21111 og 21115 gjennom ulovlige oppmålinger. Se brev fra

Ringerike kommune til advokat Kjersti Fossum Engnæs datert 02.09.2015:

"Kommunen burde ikke vært der og gjort màlinger uten at det var rekvire¡t

oppmåtlingsforretning pà vanlig vis og alle partene hadde fëttt innkalling. Vi beklager dette

sterkt."

Sett i lys av dette samt senere oppmåling foretatt av Ringerike kommune som direkte ble

forsøkt holdt skjult for 21112 (se vedlagt brev fra Ringerike kommune til Per Einar Lilja Bye

datert 31.03. 2017), er det derfor særdeles bekymringsfullt at 21112 interesser ikke blir

respektert i forbindelse med endringer pä 21111 .

Det er bekymringsfullt også at kommunen anstrenger seg for å holde 21112 utenfor i en

prosess hvor nettopp 21112s interesser inngår:

"lJt fra ordlyden i skjøtet vurderer Ringerike kommune at gnr/bnr 21/12 sine rettigheter er

knyttet til naboeiendom og vi kan ikke se at spørsmëtlet om riving av eksisterende hytte og

oppføring av ny hytte på eiendommen gnr/bnr 21/11 berører interessene til gnr/bnr 21/12 i en

slik utstrekning at eiendommen mà anses som pañ."
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Ringerike kommune har selv bidratt til å så tvil om hvorvidt rettighetene ligger pä21111 eller

21115. Dette er tatt opp gjennom advokat Engnæs. Se kopi brev av 20.02.2017 om tinglysing

bak ryggen pà21112.

Vi har tidligere påpekt at ulovlig oppmåling er å anse som misbruk av offentlig myndighet.

Den ulovlige oppmålingen i 2015 (se blant annet brev fra Per Einar Lilja Bye til Ringerike

kommune 22.12.2015) ble til tross for beklagelse fra Ringerike kommune gjentatt i 2017 av

samme person. Det fremstår som merkelig at det er foretatt to ulovlige oppmålinger i

området allerede, mens man syntes å motsette seg en lovlig oppmåling.

Grunneier av 21115 Leif Ole Bjørnstad har tidligere gitt tillatelse til å marginalisere en positiv

servitutt på hans eiendom. Ringerike kommune har selv erfart at et verksted ble oppført tvers

over 21112 tinglyste veirett fra eiendommen til båt- og bryggeretten. Bjørnstad har altså

demonstrert manglende respekt for servitutter på hans eiendom. Ringerike kommune kan

derfor ikke vektlegge Bjørnstads godkjenning av bygging 0 meter inntil hans grense. I og

med at grensen er uavklart kan dette tolkes som at Bjørnstad er villig til å gi godkjenning til

21111 pà bekostning av 21112s rettigheter.

Det faktum at grensen ikke er fastsatt bidrar dessuten til konflikt mellom partene

Videre, en eventuell marginalisering av 21112 rettigheter pga av at Ringerike kommune ikke

besørger fastsettelse av grenser, vil ved et potensielt salg av 21112føre til et realisert

økonomisk tap.

Dersom eier av 21115 følger opp vårt tidligere tilbud om å flytte vår rettighet til steinbryggen

som ligger lenger vest på eiendommen, vil saken raskt kunne løses. Se vedlagte kopi av

brev fra advokat Engnæs til advokat Kongsvik datert 22.03.2016.

Konklusjon
Det er opplagt at det er behov for flere avklaringer i saken, og det er ingen tvil om at

spørsmålene er aktuelle for 21112 som er direkte tilknyttet saken.

21112 er part i saken med rettlige interesser og klagen må behandles

Med hi

nar Lilja

Vedlegg

Kopi:

Kontrollutvalget

Ansvarlig søker

Fylkesmannen i Buskerud
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ADVOKATENÉ

M I D TBØ
OB STF E L D E Rse

E N TG N TÆSAdvokat Johan VD l(ongsvik
Pb 7052 St Olavs plass

01 30 Oslo

Dcrcs ref. : JVDI(, Bjørnstad Dokid:
1 801 2333
(17 t3037 -24)
Kopi åv brev med ked - Advoket
Johân VD Konqsvik

I Jønefoss, 22.3.2016

\/c<lr.orcnrlc rett til b:ltsto/båtfcste og oppføring av bryggc - grl¡'lbnr 27112

Sorr ticlliger.e opplyst i bl.ev til Rilgelike konrrnune leplesenterel jeg familien Bye, eier av gnrlblil 2ll1 2.

lltter det opplyste representel'er clu L,eif Ole Bjørnstacl i l'orbinrJelse tned sanllîe sak. Det vises til ditt brev

1 il Ringerike lçornmune av 6.1 ,201 6,

Det er dessverre en kjensgjerning at clet i clen serrelc lid har oppstått en clel lconflikter t'unclt gt'enser og

rcttiglreter i gl'enseornråcler mellorn gru/bnr 2llll og2ll1 5, sistnevnte eiet av clin klient. Gnr/bnr 2lll I

cies av Lasse I, Nilsen og Lisbeth B, Nilsen. F-amilien Bye opplever at deres rettigheter stål' i fate for' å bli

r'ar.gi'alisert som følge av de pågåen<le konflilctene. Det er blant annet sv¿nrl ulrelclig at eierne av gnr/bnr

2Illl forsøl<er å eksklldere familien Bye lbrcli detes lcltighetel angivelig er blitt overført til cleres

eienclorn. Dette merret familien Bye er feil siclen deres rettiglreter [:le etablett pâ gru/bnr 2l /15 og slcal

folbli på clenne med tninclre noe annet avtales.

Falrilien Bye ønsker mecl clette å foleslå en løsning som giør' at clet vil ktmne bli enklere for Rjøflrstacl å

lcomme tit elighet med sin nabo om grensejusterirrg ellct arealoverløring mellon, gnr/bnr 2Il1 l, og2Il1 5'

De¡.e ka¡ skje vect at f;unilien Byc fì'ivillig flytter sine rettigheter til steinbrygga sorn liggel litt ienger

vest på 2IllS, Vennligst se vecllagte lcart/flyfoto. Flytl;ingen forutsetter fra familien Bye sin side at clet blir

vi<lercført en rett til å oppgraclele brygga. I tillegg oppfattes dct som rirnelig a1. familien Bye blir'

kornpenser.t for at cle rnå flytte sin lctt fi'a eu velfungelencle båqllass og foleta nye invesl"etinget'. Dette kan

partene i så fall kotnme tilbake til,

På vegne av farnilien Bye bes clet om at Bjør'nstad vutderer forslaget.

Jeg finler clet på nåvær.ende tidspunkt il<ke nødvenclig å kotntlenteLe clitt btev av 6.1.2016 ytterligere,

selv om familien Bye selvlblgelig har en rel<lce innspill og inrrvenclinger til innholdet, Jeg begrensel'meg

nå til å berolige Bjørnstad nrecl at en bärtplass på gnt/bnr 2lll5 iklce er tenlct som båtplass for M/S

Ift'epsen,

roodlommor ov den norsLe

odvolollorqnlrg

ADVOK,À]'IiNE

Gunn Iren Mi<ltbo og

Flcclcl¡ Obsrfeldcr AS

t luno,flhtht¡ ual

ÀDVOKAT

Kjersti ltossunt
Enguæs AS

ENGNÆS¡

991 t5 08iJ

kfe@advokr¡kfc,no

I]E.SøK

I¡osrvcicn I

J5ltl I looclir¡¡

rosT
lb 313 Scouunr

3502 I'loncfoss

TLF 32 t2 16 88

F¡*<!2 126975

MTDTDØI

48o 98 488

guun,ircnt@rtrore.lto

oBS't'Ilil.f )Et(r

924 35 881

lrerl<h@¡no¡¡.no

ot{cì. t\¡lì OI\G, Nß
9t4 264 ß77892 12r 502
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Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Per Einar Lilja Bye       

Tjyruhjellveien 17 

3512 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/3037-23 2431/18 GNR 21/11  22.01.2018 

 
Avvisning klage på politisk vedtak 

Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636 

 

Per Einar Lilja Bye har i brev, mottatt 23.10.2017, klaget på politisk vedtak om godkjenning av 

riving og oppføring av ny hytte på eiendommen gnr/bnr 21/11 som hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning fattet i politisk sak 65/17, 09.10.2017. Hovedutvalgets vedtak ble 

viderebehandlet i delegasjonssak 588/17, datert 20.10.2017. Ringerike kommune oversendte 

mottatt klage til ansvarlig søker i brev datert 30.10.2017 med frist for kommentar innen 

22.11.2017. Vi mottok kommentar i e-post fra ansvarlig søker, sendt 14.11.2017. 

I forbindelse med politisk behandling av saken, mottok Ringerike kommune 06.10.2017 brev 

fra Per Einar Lilja Bye med forespørsel om utsettelse av saken. Bye sendte også e-post om 

utsettelse 08.10.2017. Kommunen foretok i forbindelse med forespørsel om utsettelse av saken, 

en vurdering hvor det i politisk møte 09.10.2017 ble muntlig redegjort for at Bye ikke ses å 

være part i saken og at det ved eventuell klage vil måtte vurderes om Bye har rettslig 

klageinteresse i saken. 

Etter definisjonen i forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav e er "part" en fysisk eller juridisk 

person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken "ellers direkte gjelder". Per Einar Lilja 

Bye er eier av eiendommen gnr/bnr 21/12, som ligger ca. 90 m i luftlinje fra eiendommen 

gnr/bnr 21/11. Eiendommene er verken tilstøtende hverandre eller gjenboere ovenfor 

hverandre. I plan- og bygningslovens forstand regnes eiendommene derfor ikke som naboer og 

eiendommen gnr/bnr 21/12 har ikke automatisk partsstatus ved klage. Spørsmålet blir da om 

saken ellers direkte gjelder eiendommen gnr/bnr 21/12 slik at eiendommen likevel kan anses 

som part. Vurderingen av spørsmålet må avgjøres ut fra en helhetsvurdering av eiendommen 

gnr/bnr 21/12 sine interesser i saken.  I brev 06.10.2017 og klage 23.10.2017 vises det til at 

tiltaket kommer i konflikt med tinglyste rettigheter. I innsendte dokumenter blant annet i sak 

15/10174, journalpost 8, er det lagt ved skjøte datert 01.09.1945. I skjøte for kjøp av 

eiendommen gnr/bnr 21/12 fra eiendommen gnr/bnr 21/2 fremgår det at gnr/bnr 21/12 skal "ha 

rett til vei (gangsti) til Steinsfjorden etter den sti som går etter hovedbøllet. Endelig skal 

kjøperen ha rett til båtstø ved Steinsfjorden med rett til å bygge brygge der". Ut fra ordlyden i 

skjøtet vurderer Ringerike kommune at gnr/bnr 21/12 sine rettigheter er knyttet til 

naboeiendom og vi kan ikke se at spørsmålet om riving av eksisterende hytte og oppføring av 

ny hytte på eiendommen gnr/bnr 21/11 berører interessene til gnr/bnr 21/12 i en slik utstrekning 

at eiendommen må anses som part. 

Spørsmålet blir da om eiendommen gnr/bnr 21/11 har rettslig klageinteresse jf forvaltningsloven 

§ 28, første ledd. Formålet med å utvide klagemuligheten til å omfatte "annen med rettslig 
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klageinteresse" er blant annet å unngå unødvendige rettssaker ved at den som har rettslig 

interesse i å få avgjort gyldigheten av et vedtak kan prøve forvaltningsklage først. Videre kan 

en gjennom forvaltningsklage prøve saken på et bredere grunnlag fordi klageinstansen i 

motsetning til domstolen har kompetanse til å prøve forvaltningens frie skjønn fullt ut. Ut fra 

forarbeidene, Ot.prp. nr. 38 (1964-65), side 99, skal uttrykket "rettslig klageinteresse" 

samsvare med begrepet "rettslig interesse" i tidligere tvistemålsloven § 54, videreført i ny 

tvistelov § 1-3, annet ledd. Det fremgår av tvisteloven § 1-3, annet ledd at det må foreligge et 

reelt behov for å få kravet avgjort og at behovet avgjøres ut fra en samlet vurdering av kravets 

aktualitet og partenes tilknytning til det.  

I klagen fra Bye, 23.10.2017, anføres det at manglende fastsatt og formalisert grense mellom 

eiendommene gnr/bnr 21/11 og 21/15 gjør det umulig for kommunen å vurdere søknad om 

riving av hytte og oppføring av ny hytte, det henvises her til Byggesaksforskriften § 6-3 som 

gjelder plassering av tiltak, til plan- og bygningsloven § 29-4 om avstand til naboeiendom og til 

plan- og bygningsloven § 2-1 om kart og stedfestet informasjon. Om kravet til aktualitet er det i 

Schei m.fl, Tvisteloven, kommentarutgave (2009) uttrykt at det må foreligge et klart behov for 

en rettslig avklaring som rettslig eller faktisk har betydning for parten. Eiendommen gnr/bnr 

21/12 sine interesser er knyttet til eiendommen gnr/bnr 21/15 og gjelder en avgrenset rettighet 

til bruk av eiendommen. Eier av naboeiendommen gnr/bnr 21/15 har ikke protestert mot tiltaket 

og har innsendt avstandserklæring hvor det gis aksept for plassering av ny hytte inntil 0 m fra 

nabogrense. I vedegg til søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte, er det på innsendt 

situasjonsplankart vist at ny hytte plasseres 2,5 m fra nabogrense. Ansvarlig søker har videre i 

tilsvar til klage redegjort for at tiltaket ligger mer enn 18 m fra omtvistede brygge-elementer 

som er omtalt i sak 15/10174. Ringerike kommune kan ikke se at tillatelse til riving av hytte og 

oppføring av ny hytte på eiendommen gnr/bnr 21/11 berører eiendommen gnr/bnr 21/12 sine 

rettigheter på eiendommen gnr/bnr 21/15. Samlet vurderes det derfor at eiendommen gnr/bnr 

21/12 ikke har et reelt behov for å få saken avgjort i forhold til eiendommen gnr/bnr 21/11.  

 

Vedtak: 

Under henvisning til delegert myndighet, jfr. Kommunens delegasjonsreglement vedtatt i 

Ringerike kommunestyre 20. juni 2013 og til punkt 3 i sak 65/17, behandlet i Hovedutvalget 

for Miljø- og arealsaker 09.10.2017, viderebehandles saken. Det vurderes at vilkårene for å 

behandle klagen etter forvaltningsloven § 28 ikke er oppfylt og klage fra Per Einar Lilja Bye på 

politisk vedtak i sak 65/17, viderebehandlet i delegasjonssak nr. 588/17, avvises. 

 

Klageadgang: 

Vedtak om avvisning av klage er enkeltvedtak og kan påklages til Ringerike kommune. 

Skriftlig klage må leveres kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises 

det til forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
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Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Drammenshus & Hytter AS, Lierstranda 84, 3414 LIERSTRANDA 

Lisbeth Bakken Nilsen, Pålsrudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

Lasse Ingemand Nilsen, Pålsrudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

 



Fra: Nina Kristine Mjåtvedt [nina@dhh.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Lisbeth Bakken Nilsen [Lisbeth.Bakken.Nilsen@hole.kommune.no]; lasse.nilsen@sas.no [lasse.nilsen@sas.no]; Ane Marie Rydland 

[Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 14.11.2017 22:10:03 

Emne: Sak 17/3037 gbnr 21/11 

Vedlegg: image002.jpg 

Vi viser til deres brev av 30.10.2017 vedrørende overnevnte sak, med vedlagt dokumentasjon for klage fra Per Einar Lilja Bye. Vi 

mener at klagen fra Bye ikke er relevant for vår sak som ansvarlig søker for tiltaket på gbnr. 21/11.  

I vår prosjektering av tiltaket har ikke grensejustering vært et emne på noe tidspunkt. I alle offisielle situasjonskart vi har forholdt oss 

til og brukt, er grensene stiplede (altså ikke koordinatfestede). Påvisningen av fysiske merker i terrenget på noe tidspunkt er åpenbart 

ikke matrikkelført og har heller ikke vært fremlagt for oss på noen annen måte. 

Hjemmelshaver til naboeiendommen gbnr. 21/15 har gitt avstandserklæring for vårt omsøkte tiltak, det har ikke vært behov for 

oppmålingsforretning. Reguleringa for hytteeiendommer angir T-BYA som ramme, ikke prosentandel av arealet av tomta. Vi stiller oss 

derfor uforstående til påstanden om manglende grunnlag for vurdering av søknad. 

Eier av gbnr. 21/11 bestrider ikke at Bye har tinglyste rettigheter på gbnr. 21/15. Det er ikke fremlagt noen tinglyste rettigheter på gbnr. 

21/11. Når det gjelder saken om de omtalte brygge-elementene kan vi ikke forstå at dette har noen relevans i forhold til det godkjente 

tiltaket på gbnr. 21/11. Etter det vi forstår, vil disse elementene snart være fjernet og ikke berøre det overnevnte tiltak. Tiltaket ligger 

på det nærmeste mer enn 18 meter fra den omtalte brygga og vil når det står ferdig være trukket ytterligere bort fra Byes rettigheter 

på gbnr. 21/15.  

Vi ber om at uenigheter mellom Nilsen og Bye blir holdt utenfor vår byggesak.  

 

Med vennlig hilsen 

 
 

Nina Kristine Mjåtvedt 



Byggesaksbehandler 
https://www.linkedin.com/in/nina-kristine-mjåtvedt-210218ab 
  
Drammenshus & Hytter AS, Lierstranda 84 | 3414 Lierstranda |www.dhh.no| www.hytteliten.no  

+47 328 49 300 |Faks 328 49 307 | +47 459 73 536 |nina_6639  

Du finner oss på Facebook 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Drammenshus & Hytter AS  

Lierstranda 84 

3414 LIERSTRANDA 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/3037-14 35958/17 GNR 21/11  30.10.2017 

 
RIVING AV HYTTE OG OPPFØRING AV NY HYTTE - KLAGE PÅ POLITISK 

VEDTAK - GNR/BNR 21/11 - ÅSAVEIEN 636 

 

Ringerike kommune mottok 23.10.2017 klage fra Per Einar Lilja Bye på politisk vedtak om 

godkjenning av riving og oppføring av ny hytte på eiendommen gnr/bnr 21/11 som 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning fattet i sak 65/17, 09.10.2017. Hovedutvalgets 

vedtak ble viderebehandlet i delegasjonssak 588/17. 

Kopi av klagen oversendes slik at det gis mulighet til å kommentere klagen. Ringerike 

kommune har vurdert at Bye ikke er å anse som part i saken, men har foreløpig ikke tatt stilling 

til om det foreligger rettslig klageinteresse. Dersom vi etter en vurdering finner at Bye har 

rettslig klageinteresse i saken, vil saken legges frem til ny politisk behandling som forberedelse 

til at saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. Eventuelt skriftlig 

kommentar bes innsendt innen 22.11.2017. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie R. Weber 

E-post: ane.marie.weber@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Lisbeth Bakken Nilsen, Pålsrudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

Lasse Ingemand Nilsen, Pålsrudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

Per Einar Lilja Bye, Tjyruhjellveien 17, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 
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Klage på vedtak 

Kopi - Lasse Ingemand Nilsen 

Kopi av brev - Lasse I. Nilsen og Lisbeth B. Nilsen 

Kopi av brev - Advokat MNA v/ Kjersti Fossum Engnæs 

Kopi av brev - Ringerike kommune 

Kopi av brev - Per Einar Lilja Bye 
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Per Einar Lilja Bye

Tjyurhjellveien 17

351 2 Hønefoss 23.10.2017

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007 Drammen

Klage - Sak 1 7 1 3037- Hovedkomiteen for milj Ø- og

arealforva ltn ing

Det vises til vedtak isak 65/17 i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning av 9

oktober 2017.

Vi klager med dette på vedtaket da dette kommer i konflikt med våre tinglyste
rettigheter. Offentlig godkjente grense mellom 21111 og21l15 mangler.

Grensen mellom 21/2 og 21/11 er uavklart og ikke fasfsafú i matrikkelen etter

oppmålingsforretning. Det foreligger en tinglyst rett til båt/brygge for 21/12 pä 21/2(21/15) i
Ringerike som blant annet ligger i grenseomrädet. Eier av 21/11 hevder at grensen ligger slik

at den tinglyste rett dermed ligger på deres eiendom og ikke slik skylddelingene viser at den

ligger på 21/2. Eier av 21/11 har allerede erklært skriftlig at de vil gët imot enhver anvendelse

av de tinglyste rettigheter. Manglende fasfsaft og formaliser-t grense umuliggjør kommunens

vurdering av krav om 4 meters grense mm.

Manglende grunnlag for vurder¡ng av søknad

Siden grensen mellom 21111 og 21115 ikke er bestemt og nedtegnet i matrikkelen, er det en

rekke forhold Ringerike kommune ikke er i stand til å vurdere og av denne grunn alene må

utsette godkjenning av byggesøknad.

Hva angår grensens beliggenhet og eiendomsforhold, så kan det dokumenteres at den

omtale brygge i strandsonen som er pålagt fjernet av Bjørnstad som Nilsen skal fjerne,

faktisk ligger på eiendommen 21115 tilhørende Bjørnstad, og ikke slik Nilsen idag påstår at

bryggen ligger inne på eiendom 21111. Se bryggesøknad fra Bjørnstad datert 1. mars 1986,

ref. blant annet sak 15/10174. Bygging av bryggen ble stoppet da bryggen ville komme i

konflikt med vår tinglyste rett. Nilsen nekter for at vär tinglyste rett ligger pà 21111 og Nilsen

har skriftlig erklært at bruk av rettighet vil bli nektet. Se vedlegg 1.
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Plassering

Pga uavklart grense har ikke Ringerike kommune grunnlag for å vurdere plassering av

tiltaket. Ref Byggesa ksforskriften

$ 6-3.P/assering av tiltak

Kommunen skal godkjenne tiltakets p/assedng, jf . plan^ og bygningsloven $ 29-4, og

i den utstrekning det er nødvendig

a)fremskaffe oppdatert sifuasjons kart for eiendommer berøft av det planlagte tiltaket

b)oppgi toleransegrensene som gjelder forplasse ringen av tiltaket i situasiottsplanen

og i marken (utstikkingen).

Beregning og vurdering av utnyttelsesgrad

I kommuneplanen er det nedfelt grenser for utnyttelsesgrad av eiendommen. Vurdering av

hvorvidt bygget vil tilfredsstille disse kravene - være innenfor grensene, kan ikke gjøres uten

at eiendommens størrelse er fastlagt. Uten fastsatt grense mellom 21111 og 21115 kan ikke

eiendommens størrelse fastsettes.

Avstand til naboeiendommer

$ Z9-A.Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

...Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en

avstancl fra nabogrense so/rl angitt iforskrift eller som minst svarer til byggverkets halve

høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen ka¡t godkjenne at byggverk p/asseres nærmere nabogrense enn nevnt i

andre ledd eller i nabogrense:

a)når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller

b)ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak...

Selv om naboene tilsynelatende er enige, så kan det oppstå tvil senere pga at grensen ikke

er satt etter forretningsoppmåling eller på annen måte er formalisert.

Kommunene plikter å sørge for oppdaterte kart. Ref Plan- og bygningsloven. Vår advokat

har også påpekt behovet for avklaring av vår tinglyste retts beliggenhet i matrikkel. Se

vedlegg 2.

$ 2-1.Kart og stedfestet ínformasion



Kommunen skal sØrge for at det foreligger et oppdateft offentlig kartgrunnlag for de

formåt som omhandles i loven. Sfaten skal sf¡7le til rådighet nasjonale kartdata for alle

kommuner....

Ulovlig oppmåling utført av Ringerike kommune

Det er som nevnt ikke foretatt en forretningsoppmåling av grensen mellom 21111 og 21115.

Derimot har Ringerike kommune ved to enkelt anledninger foretatt ulovlig oppmåling av

gjeldene grenseområde. Vedlagt følger korrespondanse som bekrefter dette, se vedlegg 3-5

I tillegg vises det til Oppmålingsrapport fra Ringerike kommune datert 29 august 201 6, se

Sak 1614451-9. Om nødvendig kan det fremlegges ytterligere bevis.

Med vennli hilsen

Per Einar Lilja Bye

Vedlegg og referanser

1 Epost m/vedlegg fra Lasse Nilsen til Ringerike kommune datert 10 ianuar 201 7

2Brev fra Kjersti Fossum Engnæs til Lasse og Lisbeth Nilsen 21 mars201 6

3 Brev fra Ringerike kommune til advokat Kjersti Fossum Engnæs 2 september 2015

4 Brev fra Ringerike kommune datert 28 ianuar 201 6

5 Brev fra Per Einar Lilja Bye til Ringerike kommune 15 mars 201 7
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'fil Ringerike Kommune, avd. Byggesakskontoret

Vedr. Nabovarsel av 2S.desenlhe¡'201 6 lì'a l'cr lJyc

Innsigelser og merknader til nabovamel ont bryggcanlegg'
Vi er ikke kient rned at Bye har rcttighetel på vår'lrytto-cictlclorn!

Vi beL onr ä lä clokunlerltert at tiltakshavcrr lìyc lÌrktisk hal tinglystc rcttighetet på ttalxteienclomnlen, som

kan muliggipl'e ivcrksctting av dc valsledc brygge-tiltakcne inntil vår'hytle-eienclonr.

Våreienclom vil fbrringes bett'aktelig i vcrdi dclstr¡n konlrrunene gir tillatelse til ti ltakene sont fþlgclav

altcrnativ 4og.5 i nabovarselet. Dissecr tegnet. inrr pir vär'oicnclotn, gnr2l/bnl ll, r'el'al le komlnunale ka¡'t,

Vi som har eiendom mecl glense til B.iglrnstads eicndom gnr'21 /bnl 1 5, har llelles l'orst¿ielse av hvot'

grenseliniene går,lhrnilien Bye syrres å ha sinc egnc oppfìrtningcr trv hvclt'gtenselinienc i stlanclsoncn 8åìr.

Brygge-alternativ 4 og -5 må strykes l'tn planene;cle liggcr p.i/berptrcr vår'eiendonr.

Jeg ber om at bryg,gealterantivene i rrabovalslet tegncs inrr pii originale kal't l'r¿t lìingelikc kottlnrttne (tvet.r

eller nummererte kartblader), og så sendcs i retu¡'til o¡rp slik at dct blir nrulig å kontrollct'c de forskiellige

alternativene i målestokk - dvs alternativ I ,2 og 3.

. Jeg folvcntelat altern¿ìtiv -5 f.jernes I'ra planenc, cla alternutiv -5 i sin helhet ligger på cienclom gnr'21 /bnr'

I I , og altet'nativ 4 delvis (dvs. de 6 yttct'ste nlclcrne)

Bye familien, eicr av gnr 2llbnr 1 2, har ikke tingl¡,s1 s rett¡ghetcl på viir eiendom.
. Jegl'orvenreraraltelnativ4l'jerneslì'aplancn,ellellìyLtesinnprilì.jprnstadscienclorl .[lryggennrir

angis nred kon'ekt vinkcl i henholcl til grcnsen, og klavct orn bygging 4 nretcr lì'a grensen rnti

opprettlroldes.
. Alternat iv 1 ,2og3nrirgiørcsrnindrcerrnplanlagtcladcn¡rcvil strekkescglangtutil'iorden,slikat

den ikke komnlel i konflikt ntecl v¿ìl'eienclornsglcnsen (4 rnetels regelen) og hindre gnr 2llbnl I I egen

tilRottsretr til egen eieudom. (Eicndornsglenseu stlckkel scg clgszi trt i f'lorden.( Rel'str¿tndretten, oB

tilfìottsretten)
Jeg sel fì'em ti I å bli oppclatert, og ¿ì liì ovclscnclt oJrpdaterte tcgnin Ber på kolt'ekte kart.

Mecl vennlig hilsen

Lasse lngetnand Nilsen

@5c! l-
N(f); OO. Yo(f)

-Y ,^ì >
oËl\

lJrv

2z

E

E

Jõ

36
õ-õ



ADVOKATENE

M I D TBØ
OB STF E L D E Rgs

E N G NÆSLasse I, Nilsen og Lisbeth B, Nilsen
Pålsnrdveien 62

35l2 Hønefoss
nredlenroror ov dort notrlo

odvol'ollor onttrg

ADVOK^TEN8

Grun l¡cn Midtbø og

Heddc Ol¡stfclder AS

I |tuurflkulry nal

ADVOKAT

Hønefoss, 2l .3,201 6

Vctìrørcnclc rctt til bått'cste/båtstø og oppføring av brygge - gnt[bnt 2lll2

Urrdertegnede representeret familien Bye, eier av gnt'/bru 2ll1 2 med ovemevnte rettigheter,

Sorn kjent har det oppstått en del uenigheter om grenser og lettigheter i onlråclet mellom gnï/bru' 2lll5 og

tler.es eiendom 2t l1 l. Mine klientel eÍ kjent med at grensen mellom 2l/1 1 og2llI5 ble forsøkt endïet i

201 3 ogat kommunen har vært involveÍ på ulovlig grunulag, Dette blir fulgt opp av familien Bye, som

allelecle har fått en beklagelse fi'a kommunen vÆlin Greeu,

Fa¡rilien Bye mener at deres rett til båtfeste og oppføring av blygge f'ortsatt ligger pår gm/bnr 2ll1 5, hvor

clcn opplinnelig ble etablert, Det er lilcevel viktig å beme¡ke at en eventuell grensejusterÌng eller

overfør.ing av al'eal fta2ll1 5 til2llll ikke vil ha noen betydning for eksistensen av deres lettigheter.

Rettighetene er sälcalte reelle servitutl.er sont lølger eiendommen, Dersom eiendommen hvor rettigheten

er etal¡lelt overføres til andt'e følger- rettigheten nied. Med ¿rndre ord har dere ingeu rett til å bolfiise

familien Bye fra deres etablerte bått'este eller hindre oppfør'ing av brygge selv om gt'ensene slculle endres.

Når cfet gjelder betorigbrygga i sarnme omr'åde vil familiell Bye følge opp denne salcen overfor

kommunen. De vil motsette seg at brygga utvides og kreve at clen lives. I(omtnunen har varslet befaring

lil våren,

Dette til orientering,

Med vennlig hilsen

Kjersti Fossurr

Engrræs AS

MN A
ersti Fossum
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Fossvcic¡¡ I

3510 I'loncfo¡s

TOST
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3502 Honcb¡¡

TLP 32 12 t6 ø8

F¡tJ{32 t26175

MIDTBØ:
480 98 488

OI}5TÍf}LDER:
92435 881

Ircdd¡(?ntoas,no

ORG, NR
892 525 502

ENGNÆS:

99r 55 083
kfc@dvokarkfc.no

ORG. NII
9t4 264 677

gunn.iren@nrore.rto



Ringerike kommune
Oppmålingsavdeling

Advokat MNA v/ Kjersti Fossum Engnæs

Postboks 313 Sentrum

3502 HØNEFOSS
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Saksnr,

15t6967-2

Postboks 123, 3 502 Hønefoss

În 32 I I 74 00 / Fax:32 12 50 30

Løpenr.

23469/15
Arkivkode

GNR 2rl12
Deres ref, Dalo

02.09.201.5

Spørsmål vedrørende $T.21bnr. 12

Viser til brev datert 14.08.2015. Grensene som ligger i Matlikkelen er de stiplede linjene på

kartet. Dette er digitaliserte grenser ut ifra skylddeling fta 1940. Det er derfor ikke sikkert
disse grensene ligger riktig i kartet i forhold til situasjonen i marka. For å kunne fä fastlagt
grensene i Matrikkelen på nytt og målt inn med nøyaktige koordinater, må det avholdes en

oppmålingsforretning over grensene. Dette kan rekvireres av grunneier. Det har altså ikke vært

foretatt noen grensejustering. Det som skjedcle 2073 var at en av grunneieme tok kontakt med

Steinar Hagen i kommunen og ville ha målt inn gfensene slik de er i terrenget. Hagen var der

og målte irur det som ble påvist, men målingene er ikke lagt inn i eiendomskartet
(Matrikkelen). Kommunen burde ikke vært der og glort målinger uten at det var rekvirert
oppmålingsforretning på vanlig vis og alle partene hadde fütt imkalling. Vi beklager dette

sterkt. Målingene som ble gjort blir ikke lagt inn i Matrikkelen. De stiplede linjene i kartet har

altså ikke kommet inn etter målingene i2013.

Når det gjelder spørsmål 2 har Ame Hellum som er leder av byggesak svat't følgenede:

Jeg har vært i byggesaksarkivet. I byggemappa for 2U2 fant jeg diverse dokumenter vedrørende
brygge. Jeg har kopíert dokumentene og softert de kronologisk så godt jeg klarte. Se vedlegg!
Ovenfor nevnte brev 4.4.1986 er blant dokumentene.

De fleste vedleggene er fra 1986. Jeg har lagt ved en situasjonsplan som jeg har skrivet ut i dag, og

legger ved overslkt over hjemmelshavere for 21177 og dens naboeiendommer, samt for 2Il2 pä

nordsiden av Åsaveien. Jeg har ikke undersøkt hvordan det har seg at det nå står 2Il15 der brygga på

8o-tallet ble omtalt pâ ZtlZ. Jeg har heller ikke studert dokumentene som for øvrig starter med et
brev i 1982 vedrørende bryggeplaner pâ2U2. Jeg viser lor øvrig til at flere av grensene til
eiendommene er vist med stiplet strek, noe som tílsier at de er usikre. Ztlt2 er på kommunens kart
vist nordvest îor 2ll2

Jeg har ikke funnet andre dokumenter på 2112,2L117 eller 21l15 vedrørende brygge,

Det er lenge siden 1986. Ingen av de som hadde med saken å gjøre den gang, jobber lenger i

kommunen. Vi har ikke væft på befaring i anledníng henvendelsen som nå er kommet. Den første
versjonen av kommuneplanen kom først senere, 19,12,1991. Så vidt jeg kjenner til har det vært
nødvendig med tillatelse I'or brygge hele tiden fra og med dokumentene på B0-tallet.

Eiendommene på stedet ligger i uregulert område på et sted som kommuneplanen betegner landbruks-

, natur- og friluftsområde. Plasseringen innenfor 100 m-beltet langs vann, også av eventuelle brygger,
påvirkes av bygge- og anleggsforbudet i kommuneplanbestemmelsenes $ 5. Gjeldende kommuneplan
er I är gammel, og vi håper at neste utgave vil være gjeldende i løpet av et års tid. Det er 12.5,15

postrnottak@r ingerike.korn¡nune. no

www.ringerike.kom¡nune. no
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vedtatt en bryggeveileder som veiledende for byggesaker og plansaker langs elvekantene i Hønefoss,
og kan hende vil bestemmelser om brygger bli tatt med i kommende kommuneplanbestemmelser,

Jeg kan ikke se at det finnes dokumenter som tilsier at kommunen har krevd noe fjerne! og jeg viser
tildet siste vedlegget mítt, kommunens brev 15.7,1986 som viste tll bygnlngsrådets vedtak om
utsettelse i påvente av felles forslag.

Jeg kan lkke se at kommunen har mottatt noen fornyet sØknad om bygging på eiendommene. Det er
helt vanllg at naboeiendommer varsles ved bryggesøknader, jf. plan- og bygningslovens $ 21-3.

Håper dette var svar på spøsmålene.

Med hilsen

Elin Green

avdelingsleder oppmåling
elin. green@ringerike.kommune. no

Dette dolcumentet er elehronisk godkjent og sendes uten underslcrìft



Ringerike kommune
Oppmålingsavdeling

Feil! Fant ikke referansekilden.
Feil! Fant ikke referansekilden.
Feil! Fant ikke referansekilden.
Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.

Deres re./.
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Saksnr,

t5t6967 -rl

Postboks 123, 3502 Hønefoss

Tlî: 32 I I 74 00 I Fax: 32 12 50 30

Løpenr,

3202t16
Àrkivkocle

GNR 2ll1 2
Dalo

28.01.2016

Svar - Ulovlig oppmålt eiendomsgrense gnr/bnr 2l/ll

Viser til dìtt brev datert 22.12.201 5 og puning clatert 27 .01.2016. Beklager at det har gått lang

tid før {u har fått svar, men dette skyldes at l<ommunen har gjort nødvendige undersøkelser

opp mot Økonomisk kartverk og Jordskifteretten.

Vi ønsker å presisere at nåværende kart ikke er basert på ulovlig opprnåling. Nåværende kart

er basert på digitalisering av Økonomisk kartverk og skylddelingsfometningen 1'or

eiendommen. Det finnes ingen rapport om digitaliseringsprosessen for hver enkelt eiendorn.

Digitaliseringen av Økonomisk kartverk ble gjort ved fflkeskafikontoret til Kartverket. Det er

itti gjort noen endringer i kartet i201 3, som du skriver i brevet. Matrikkelkartet viser

stiplede grenselinjer for eienclommen. Dette betyl'at grensene er usikre ogatnøyaktigheten på

grånselinjene i kartet er därlig. Det må en opprnåling i marka til for å få grensene nøyaktig ført

i matrikkelen.

Som vi har skrevet tidligere, det som skjedde 2013 var at en av grunneierne tok kontakt med

en landmåler i kommunen og ville ha målt intr grensene slik de er i terrenget' De påviste

grensene ble målt inn, men målingene er ikke lagt inn i eienclomskartet (matrikkelen). For at

irati"g av eiendomsgrenser skal legges inn i matrikkelen, skal det sendes ut innkalling til alle

berørte parter jf. matrikkelforskriften $ 37 og ellers utføres i henhold til matrikkelloven og

forsk¡iftene. Målingene som ble gjort i 2013 er ikke off-rsielle og blir derfor ild<e lagt inn i

matrikkelen.

Hjemrnelshaver til eiendommen kan kreve oppmälingsforretning over eiendommens grenser'

jf. matrikkelloven $ 9a, gjennom kommunen. Både hjemmelshaver og den som har en rettighet
-t.ryt"t

til eiendommen, kan kreve sak for iordskifteretten, jf. jordskifteloven $ l-5 første ledd.

Hjåmmelshaver har ikke bedt om oppmålingsforetning, da kan ikke kommunen gjøre noe. All

den tid dere har en rettighet knyttet til gnr. 2l bnr.2 (gnr.21 bnr. I5) kan dere anlegge sak for

Jordskifteretten. Dersom dere anlegger sak kan Jorclskiftcretten fastsette grenser og rettigheter.

Du refererer til kart fra Jordskifteretten. Vi har kontaktet Jordskifteretten ved Cudbrand

Strømmen. Han skriver at han ikke finner noen saker på de aktuelle eiendomrnene (gnr./bnr.

2lllI og2U15) verken i historisk arkiv eller saker som nylig har vært behandlet.

Jordskifteretten var for øvrig medansvarlige for opprettelsen av Økonomisk kartverk i sin tid.

Med hilsen

Elin Green

avdelingsleder oppmåling
el in. green@ringerike.kommune. no

postmottak@ringerike.komm une no

lvrvrv.ringerike.kommtrne.no



Per Einar Lilja Bye

Tjyruhjellveien 17

3512 Hønefoss 15.03.2017

Ringerike kommune

v/Elin Green

Saksnumm e¡ 16/4451

Gnr 2119 og 2'1115

Viser til deres brev av 28.02.2017

I oppmåling datert 29.08.2016 har Ringerike kommune målt opp flere punkter enn det som

det var rekvirert for. Et punkt som ikke var bestilt har blitt oppmålt og brukt i en privatrettslig

tvist hvor vi er involvert, dette uten at vi har blitt innkalt. Det er tidligere gjort ulovlig

oppmåling knyttet til vår båt/bryggerett pä 2112 (21115). Den gang (2013) ba Arild Øiseth

Ringerike kommune v/Steinar Hagen om å flytte en grense på vegne av Leif Ole Bjørnstad,

Lasse og Lisbeth Nilsen. Viser forøvrig til saksnummer 1516967 vedrørende dette.

Vi ser i de mottatte dokumenter at Arild Øiseth og Steinar Hagen også denne gangen er

involvert. Vi ber med dette om en redegjørelse/rapport fra Ringerike kommune om denne

nye ulovlige oppmåling siden det her er oppmålt allerede fastsatte grenser. Vi gjør Ringerike

kommune oppmerksom på at et oppmålt punkt som ikke ble rekvirert berører vår tinglyste

båt og bryggerett,

o

^ð_:(o '' þo.)l\ùc!cqþ;æOi.Yocl.) 0-:<^>:oxl\ i
O - 5ç'



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

 

Drammenshus & Hytter AS  

Lierstranda 84 

3414 LIERSTRANDA 

 

Delegasjonssak nr: 588/17 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/3037-10 34772/17 GNR 21/11  20.10.2017 

 

 

Ettrinns (§ 20-1) - Riving av hytte og oppføring av ny hytte 

Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636 

 

Det vises til søknad mottatt 17.07.2017, til Ringerike kommunes foreløpige svar, 

datert 24.07.2017, til tilleggsdokumentasjon mottatt 27.07.2017og 31.08.2017, til 

saksfremlegg i sak 65/17 og melding om politisk vedtak, datert 20.10.2017. 

Søknaden er innsendt som en ett-trinnssøknad og gjelder: Riving av eksisterende 

hytte og uthus, samt oppføring av ny hytte og bod. Det er søkt dispensasjon fra 

byggeforbudet i LNF-område i kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og byggeforbudet 

i 100-metersbelte mot vann og vassdrag i kommuneplanbestemmelsene § 5.                

 

Bygningsspesifikasjoner ifølge søknaden: 

Antall 

etasjer 

1 

(etter at 

tiltaket er 

gjennomført) 

 

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i uregulert område som i kommuneplanens arealdel er angitt til 

LNF-område, nåværende. Etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1 gjelder et 

generelt byggeforbud når det gjelder oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse. I 

retningslinjene til bestemmelsen fremgår det at det kan gis dispensasjon for utvidelse 

av hytter, likevel slik at samlet maksimal størrelse for hytte er totalt 100 m² T-BYA og 

maksimal størrelse for frittliggende uthus er inntil 20 m² T-BYA. Det er i 

kommuneplanbestemmelsene med retningslinjer, ikke oppstilt noen ytterligere 

begrensninger i % BYA når det gjelder utnyttingsgrad for fritidseiendommer. 

  

Hele eiendommen ligger også innenfor 100- metersbelte langs vann og vassdrag 

hvor det etter kommuneplanbestemmelsene § 5 gjelder et ytterligere strengt 

BYA 

(bebygd areal) 

Eksisterende 

(rives) 

77 m² 

Ny 90 m² 

Sum m² 

BRA(bruks areal) 

  Bolig Annet I alt 

Eksisterende 

(rives) 

 m² m² 89 m² 

Ny m² m² 78 m² 

Sum m² m² 78 m² 

Antall Bruksenheter 

  Bolig 

Eksisterende (rives) 1 

Ny 1 

Sum 1 
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byggeforbud. Retningslinjene til bestemmelsen åpner likevel for at det kan gis 

dispensasjon fra byggeforbudet. Total hyttestørrelse skal likevel ikke bli større enn 

50 m² T-BYA med tilhørende uthus inntil 10 m² T-BYA. 

 

Tiltaket: 

Det søkes om riving av gammel hytte og uthus, totalt 77 m² BYA med 89 m² BRA. 

Videre søkes det om oppføring av ny hytte med areal 90 m² BYA og BRA 78 m².  

 

Planlagt ny hytte er i én etasje og plasseres ca. 2,5 m fra naboeiendom gnr/bnr 

21/15. Eiendomsgrensene for eiendommen er i kommunens kartgrunnlag markert 

med stiplet linje, noe som markerer at grensene ikke er endelig fastsatt gjennom 

oppmålingsforretning. Eier av naboeiendom gnr/bnr 21/15, har ikke protestert mot 

tiltaket og har innsendt avstandserklæring hvor det er gitt aksept for plassering av 

tiltaket i en minsteavstand på 0 m fra felles nabogrense. 

 

Det er i innsendt dokumentasjon, opplysninger om tiltakets ytre rammer, avkrysset for 

at det skal installeres vannklosett i hytten tilknyttet privat avløpsanlegg. I 

dispensasjonssøknad er det omtalt at nytt nett fra Monserud vil gi obligatorisk krav 

om påkobling. Dersom det skal bli aktuelt å installere vannklosett før nytt avløpsnett 

med krav om påkobling er ferdigstilt, må det søkes om utslippstillatelse før 

vannklosett kan installeres. 

 

Dispensasjoner: 

Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 

§ 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en 

omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike 

disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og 

beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd. Det vil 

normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen 

det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsene § 2.1 

og § 5. Det vises til saksfremlegg i sak 65/17, hvor dispensasjonsspørsmålet ble 

vurdert. Rådmannen skrev i saksfremlegget blant annet: "Hensynene bak 

byggeforbudet i kommuneplanens § 2.1 og § 5 er i stor grad sammenfallende, likevel 

slik at bestemmelsen i § 5 gir uttrykk for et strengere vern enn § 2.1. Hensynet bak 

byggeforbudet i kommuneplanen § 2.1 LNF-områder er å sikre arealer til vern og 

bruk for landbruks- og friluftsformål som ikke skal bebygges. I retningslinjer til 

bestemmelsen fremgår det at maksimal hyttestørrelse etter utbygging i LNF-områder 

ikke skal overstige totalt 100 m² T-BYA. Maksimal størrelse for uthus angis til 20 m² 

T-BYA. Hovedhensynet bak byggeforbudet i kommuneplanen § 5 er å sikre 

allmennhetens adgang til fri ferdsel i områder langs vann og vassdrag. Områdene 

langs vann og vassdrag har videre selvstendig verdi som leveområde for dyre- og 

planteliv. Retningslinjer til bestemmelsen angir maksimal hyttestørrelse til 50 m² T-

BYA med tillegg for uthus med inntil 10 m² T-BYA.  

Området hvor eiendommen ligger, er sentralt i Åsa og fremstår som relativt utbygget. 

Videre vurderes strandsonen i området som relativt privatisert gjennom at flere 



 3 

eiendommer, inkludert aktuell eiendom, mellom Åsaveien og Steinsfjorden er bebygd. 

Aktuell eiendom er en fritidseiendom, mens naboeiendom og nærliggende 

eiendommer er boligeiendommer plassert mellom Åsaveien og Steinsfjorden. 

Rådmannens samlede vurdering er etter dette at hensynene bak bestemmelsene 

både i kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5, ikke gjør seg særlig gjeldende i 

dette tilfellet. - Eiendommens bebyggelse er i dag allerede større enn veiledende 

retningslinjer for arealstørrelser i kommuneplanbestemmelsene § 5. Planlagt ny hytte 

gir høyere BYA, men fører til lavere BRA. Planlagt ny hytte er likevel innenfor 

veiledende arealstørrelser i kommuneplanbestemmelsene § 2.1. På bakgrunn av at 

de særlige hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 ikke gjør seg 

særlig gjeldende i saken vurderes det at veiledende arealstørrelser kan fravikes.  

Når det gjelder vilkåret om at fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet 

vurdering må være klart større enn ulempene, vurderes det som positivt at planlagt 

tiltak samler eiendommens bygningsmasse i én bygning. Videre trekkes utvidelsen av 

hytten lenger bort fra vannet, eldre utedo fjernes fra området ved vannkanten og det 

planlegges påkobling til offentlig sanitærløsning. Rådmannen ser det som særlig 

positivt at tiltaket gjør at eksisterende toalettløsning avvikles og at eiendommens 

bebyggelse trekkes lengre bort fra vannet. Det vurderes også som positivt at planlagt 

tiltak fører til oppgradering av eiendommen slik at denne fremstår i bedre stand. 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket medfører særlige ulemper og finner at vilkårene for 

å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er tilstede. Hovedutvalget 

anbefales å godkjenne søknaden om dispensasjon og gi tillatelse til tiltaket".  

 

Hovedutvalget innvilget dispensasjon 09.10.2017, se eget brev, datert 20.10.2017, 

melding om politisk vedtak. 

 

Nabovarsling: 

Naboer forutsettes å være varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 21-3. Det er ikke opplyst å være noen merknader i saken.  

 

I forbindelse med politisk behandling av sak 65/17, mottok kommunen 06.10.2017 og 

08.10.2017 henvendelse fra Per Einar Lilja Bye om utsettelse av saken. Dette 

forholdet er nærmere omtalt i melding, 20.10.2017, om politisk vedtak. 

 

Ansvarsforhold: 

Fagområder i tiltaket som er ansvarsbelagt er vist i gjennomføringsplan datert 

13.07.2017. (vedlegg G1).  

Erklæring om ansvarsrett for ansvarlige foretak må sendes kommunen før arbeidene 

de skal være ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via 

ansvarlig søker. 

Ved innsending av erklæringer om ansvarsrett skal revidert gjennomføringsplan 

vedlegges. 

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i 

Ringerike kommunestyre 20. juni 2013, og punkt 3 i sak 65/17 viderebehandles 

saken ved at det knyttet til dispensasjon fra byggeforbud i 
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kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 og godkjenning for øvrig i henhold til plan- 

og bygningslovens § 20-3 gis følgende betingelser: 

 

1. Følgende tegninger er lagt til grunn for tillatelsen: 

 

Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

 D1 Situasjonsplan 1:500 13.02.2017  

 D2 Situasjonsplan  1:500 13.02.2017  

 E1 Plan og snit  1:100 11.07.2017   

 E2 Fasader nord og 
vest 

1:100  11.07.2017    

 E3 Fasader sør og 
øst 

 1:100 11.07.2017     

 

2. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjon av radon i 

oppholdsrom ikke blir større enn 200 Bq/m3 med mindre det er gjennomført 

radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er 

nødvendig.  

 

Gebyr: 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gjeldende 

betalingsreglement. Det beskriver hvordan gebyret beregnes, og er tilgjengelig på 

våre nettsider.  

 

Beregning gebyr     

Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling - tillatelse til 1 ny 
bruksenhet/boenhet/hytteenhet 

 22 000,- 1 Kr 22 000,- 

Dispensasjoner     8 000,- 2 Kr   8 000,- 

Riving     4 000,- 1 Kr   4 000,- 

Totalt gebyr å betale   Kr 34 000,- 

 

Giro (til tiltakshaver, Lisbeth Bakken og Lasse Nilsen) ettersendes.  

 

Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer 

private eller offentlige ledninger. Kommunen krever normalt minst 4 meter avstand fra 

byggverk til kommunale vann- og avløpsledninger. Avstanden måles horisontalt 

(vannrett) fra byggverket til vann- /avløpsledning.  

 

Ringerike Interkommunale Kraftverk forlanger at det for alle nybygg blir anordnet egen 

jordelektrode som beskyttelsesjording for de elektriske installasjoner. Det er derfor 
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nødvendig at det i god tid på forhånd tas kontakt med autorisert elektroinstallatør som 

kan påta seg å utføre arbeidet samtidig med fundamenteringsarbeidene. 

 

Når arbeidene anses ferdige, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til kommunen, 

jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1, og revidert 

gjennomføringsplan skal fremlegges. Gjenstår noe av arbeidene skal dette angis. Det 

kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn f.eks. i forbindelse med tidspunkt for 

ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

 

Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 

foreligger. Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er 

gitt, eller innstilles i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 

21-9. 

 

Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom 

innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran 

planene. 

 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 

vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 

tiltakshaver jf. plan- og bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.  

 

Klageadgang: 

Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres 

kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 

forvaltningslovens bestemmelser om klagegang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

Dersom det skulle komme klage i saken fra Per Einar Lilja Bye, vil kommunen måtte 

ta stilling til om Bye har rettslig klageinteresse i saken. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie R. Weber 

E-post: ane.marie.weber@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: 
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Ringerike kommune, Brann- og redningstjeneste v/Tollef Uppstad Buttingsrud. 

Lisbeth Bakken og Lasse Nilsen, Pålerudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

Per Einar Lilja Bye, Tjyruhjellveien 17, 3512 HØNEFOSS 

 



Fra: Hilde Elisabeth Brørby Fivelsdal [hilde.fivelsdal@ringerike.kommune.no] 

Til: Ane Marie Weber [Ane.Marie.Weber@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 09.10.2017 14:39:24 

Emne: VS: VS: HASTER utsettelse av Sak 17/3037 i Hovedkomiteen for areal- og miljø Ringerike kommune - TILLEGG 

Vedlegg:  
 
 

Fra: Tore Isaksen  
Sendt: 9. oktober 2017 14:14 
Til: Hilde Elisabeth Brørby Fivelsdal 
Emne: VS: VS: HASTER utsettelse av Sak 17/3037 i Hovedkomiteen for areal- og miljø Ringerike kommune - TILLEGG 

 
 
 

Fra: Gunn Edvardsen  
Sendt: 9. oktober 2017 11:31 
Til: Tore Isaksen 
Emne: Re: VS: HASTER utsettelse av Sak 17/3037 i Hovedkomiteen for areal- og miljø Ringerike kommune - TILLEGG 

 

Jeg får ikke sendt denne videre til Hilde. Kan du sende den til henne?  

 

Gunn  

Sendt fra min iPhone 

 

9. okt. 2017 kl. 10:35 skrev Tore Isaksen <Tore.Isaksen@ringerike.kommune.no>: 

  
  

Fra: Bente Lilja Bye [mailto:bentelil@hotmail.com]  
Sendt: 8. oktober 2017 23:52 

Til: arnfinn.baksvaer@glitreenergi.no; stein.roar.eriksen@gmail.com; leif@aspevolll.no; Axel Sjøberg; b.aabel@online.no; 



Anne.Berit.Tuft@cappelendamm.no; rolf.simonsen@bfk.no; anne.sandum@bfk.no; mariwe@online.no; elsa.lill.strande@hotmail.com; 

stein.roar.eiksen@gmail.no; torbohn@aolnorge.no; anders.braaten@haukedalen.no; hilde_steinhovden@hotmail.com; leif@aspevolll.no; 
nancy.altier.amundsen@gmail.com; ives35@hotmail.com; terje.johansen@fellesforbundet.no; hansfh@online.no; Tore Isaksen; 
bjerke.nena@gmail.com; Anne.Berit.Tuft@cappelendamm.no 
Kopi: syl-by@online.no; Per Bye 
Emne: HASTER utsettelse av Sak 17/3037 i Hovedkomiteen for areal- og miljø Ringerike kommune - TILLEGG 
  

Hei,  
  
Her kommer utfyllende informasjon knyttet til søknad om bygging av brygge som vil komme i konflikt med angjeldende 
byggesøknad. 
Flere forhold må avklares før den omsøkte riving og bygging av hytte kan vurderes og det understrekes igjen behovet for å 
utsette avgjørelsen. Komiteen oppfordres til å unngå å bidra til konflikt og økte kostnader for samtlige parter,  Bakken, Nilsen, 
Bye og Ringerike komme. 
  
På forhånd takk, 
  
Med vennlig hilsen 

  
Bente Lilja Bye 

på vegne av Per Einar Lilja Bye  
  
Bente Lilja Bye   
?? 
  
CEO/BLB 
Tel: +47 97047001 
Skype: Stellare123 
email: bente@blb.as 
www.blb.as 

  

 



From: Sylvian <syl-by@online.no> 
Sent: Sunday, October 8, 2017 9:40 PM 
To: 'Bente Lilja Bye' 
Subject: Tegninger brygge Vallhall  
  
  

<Tegninger brygge.pdf> 

<Dok. 74- Nabovarsel-brygge-Bjørnstad%2c Bakken%2c Løchsen. 19.12.2016.pdf> 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Drammenshus & Hytter AS, Lierstranda 84, 3414 LIER  

Lisbeth Bakken Nilsen og Lasse Nilsen, Pålrudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/3037-8 34719/17 GNR 21/11  20.10.2017 

 

Melding om politisk vedtak - Riving av hytte og oppføring av ny hytte - Gnr/bnr 21/11 - 

Åsaveien 636 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, behandlet i møte 09.10.2017 sak 65/17. Vedlagt 

oversendes kopi av saksprotokoll, samt saksfremlegg med vedlegg som viser at følgende 

enstemmige vedtak ble fattet: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 5, områder langs vann og vassdrag og § 2.1, Landbruks-, natur- 

og friluftsområder (LNF-områder), søknad om riving av hytte og oppføring av hytte med 

arkivsaksnummer 17/3037 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålene bak byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes §§ 2.1 og 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene for hensynet til landskaps-, natur- og 

friluftsverdier langs Steinsfjorden etter en samlet vurdering. Med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2 gis det derfor dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1. og 5. 

2. Søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte godkjennes etter plan- og 

bygningsloven § 20-2, i prinsippet. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Drammenshus og Hytter AS, Lierstranda 84, 3414 LIER 

Lisbeth Bakken Nilsen og Lasse Nilsen, Pålerudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

 

Dette til orientering.  

 

Ringerike kommune mottok fredag 06.10.2017 brev fra Per Einar Lilja Bye hvor det på ble 

bedt om utsatt behandling av saken. Søndag 08.10.2017 ble det sendt e-post fra Bente Lilja Bye 

på vegne av Per Einar Lilja Bye med utfyllende informasjon til søknad om brygge som opplyses 

å komme i konflikt med byggesøknad. Ringerike kommune kan for øvrig ikke se å ha mottatt 

søknad om brygge i området. Brev og e-post ble også sendt til Hovedutvalgets medlemmer. 

Kommunen foretok på bakgrunn av brev og e-post vurdering av om Bye kunne anses som part 

i saken. Bye er ikke eier av naboeiendom, men har tinglyst rett til båt/brygge på naboeiendom, 

gnr/bnr 21/15. Kommunens vurdering var etter dette at Bye ikke er part i saken, det er ikke tatt 
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stilling til eventuell rettslig klageinteresse. Ettersom Hovedkomiteen behandlet saken, ble Byes 

anmodning om utsettelse av saken ikke tatt til følge. 

På bakgrunn av Hovedkomiteens vedtak, punkt 3, viderebehandles saken i delegasjonssak nr. 

588/17 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie R. Weber 

E-post: ane.marie.weber@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Per Einar Lilja Bye, Tjyruhjellveien 17, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

- Saksprotokoll - Riving av hytte og oppføring av ny hytte - Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636 

- Saksfremlegg - Riving av hytte og oppføring av hytte - Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636 

   Søknad om tillatelse til tiltak Ringerike 21.11.pdf 

   Søknad om dispensasjon  

   Redegjørelse til søknaden 

   UTDYPNING AV DISPENSASJONSSØKNAD Nilsen, Ringerike 22,11.docx 

   Situasjonsplan 

   Situasjonsplan 

   Tegning 

   Tegning 

   Tegning 

   Situasjonsplan 2012 

   Tegninger 2012 

   Rammetillatelse 2012 

   Oversiktskart 

   Utsnitt kommuneplan 

   Satelittbile 

   Gatebilde 21/11 

- Brev fra Per Einar Lilja Bye m/vedlegg 

- E-post fra Bente Lilja Bye på vegne av Per Einar Lilja Bye 

- Orientering om klageadgang 

 

 



 

 

Orientering om klageadgang 
 
Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven §§ 
28 og 29. 
 
Klagefrist 

Klagefristen er 3 uker fra den dagen vedtaket kom fram til den påførte adressen. 
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. En eventuell klage 
skal sendes til Ringerike kommune. 
 
Dersom du klager så sent at det kan være uklart om du har klaget i rett tid, bes 
du om å oppgi når vedtaket kom fram. Om det er særlige grunner til det, kan du 
få forlenget klagefristen ved forespørsel, jf forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom 
klagen blir sendt senere enn 3 uker fra vedtaket ble mottatt, kan den bli avvist. 
Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse. 
 
Klagens innhold og form 

Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke 
endringer som eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen, jf 
forvaltningsloven § 32. I klagen bør du også nevne eventuelle andre opplysninger 
som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen. 
 
Anmodning om utsatt iverksetting for gjennomføring av tiltaket 

Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Du har 
anledning til å søke om å få utsatt iverksetting av vedtaket inntil klagefristen er 
ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. 
 
Innsyn i saksdokumentene 

Med de begrensninger som framgår av forvaltningsloven §§ 18a, 18b og 19, har 
du rett til å se dokumentene i saken. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3037-7  Arkiv: GNR 21/11  

 

Sak: 65/17 

 

Saksprotokoll - Riving av hytte og oppføring av ny hytte - Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 5, områder langs vann og vassdrag og § 2.1, Landbruks-, 

natur- og friluftsområder (LNF-områder), søknad om riving av hytte og oppføring av hytte 

med arkivsaksnummer 17/3037 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålene bak byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes §§ 2.1 og 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene for hensynet til landskaps-, natur- og 

friluftsverdier langs Steinsfjorden etter en samlet vurdering. Med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2 gis det derfor dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1. og 5. 

2. Søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte godkjennes etter plan- og 

bygningsloven § 20-2, i prinsippet. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Drammenshus og Hytter AS, Lierstranda 84, 3414 LIER 

Lisbeth Bakken Nilsen og Lasse Nilsen, Pålerudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Per Einar Lilja Bye

Tjyurhjellveien 17

3512 Hønefoss

Ringerike kommune

v/Rådmann Tore lsakser

0510.2017
MOTTA TT 0 6 ïKT,2017

c'H*Dokid:
17083642
(17t3037-6)
Uttalelse

H ASTE R - utsettelse av Sak 1 7 1 3037-

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Grensen mellom 2112 og 21111 er uavklart og ikke fastsatt i matrikkelen etter
oppmålingsforretning. Det foreligger en tinglyst rett til båUbrygge for 2'1112 pà

2112(21115) i Ringerike som blant annet ligger i grenseområdet. Eier av 21111 hevde¡ at
grensen ligger slik at den tinglyste rett dermed ligger på deres eiendom og ikke slik
skylddelingene viser at den ligger pâ 2112. Eier av 21111 har allerede erklært skriftlig at

de vil gå imot enhver anvendelse av de tinglyste rettigheter. Manglende fastsatt og

formalisert grense umuliggjør kommunens vurdering av krav om 4 meters grense mm.

Manglende grunnlag for vurder¡ng av sØknad

Siden grensen mellom 21111 og 21115 ikke er bestemt og nedtegnet i matrikkelen, er det en

rekke forhold Ringerike kommune ikke er i stand til å vurdere og av denne grunn alene må

utsette godkjenning av byggesøknad.

Hva angår grensens beliggenhet og eiendomsforhold, så kan det dokumenteres at den

omtale brygge i strandsonen som er pälagt fjernet av Bjørnstad som Nilsen skal fjerne,

faktisk ligger på eiendommen 21115 tilhørende Bjørnstad, og ikke slik Nilsen idag påstår at

bryggen ligger inne på eiendom 21111. Se bryggesøknad fra Bjørnstad datert 1. mars 1986,

ref. blant annet sak 15/1 0174. Bygging av bryggen ble stoppet da bryggen ville komme i

konflikt med vår tinglyste rett. Nilsen nekter for at vår tinglyste rett ligger pâ 21111 og Nilsen

har skriftlig erklært at bruk av rettighet vil bli nektet. Se vedlegg 1.

Plassering

Pga uavklart grense har ikke Ringerike kommune grunnlag for å vurdere plassering av

tiltaket. Ref Byggesaksforskriften

$ 6-3.PIassering av tiltak

Kommunen skal godkjenne tiltakets plasserrng,lf. plan- og bygningsloven $ 29-4, og

i den utstrekning det er nødvendig
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a)fremskaffe oppdatert situasjonskart for e det planlagte tiltaket

b)oppgi toleransegrensene som gjelder for plasseringen av tiltaket i situasjonsplanen

og i marken (utstikkingen)

Beregning og vurdering av utnyttelsesgrad
I kommuneplanen er det nedfelt grenser for utnyttelsesgrad av eiendommen. Vurdering av

hvorvidt bygget vil tilfredsstille disse kravene - være innenfor grensene, kan ikke gjøres uten

at eiendommens størrelse er fastlagt. Uten fastsatt grense mellom 21111 og 21115 kan ikke

eiendom mens størrelse fastsettes.

Avstand til naboeiendommer

$ 29-4.Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense
...Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en

avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som mtnst svarer til byggverkets halve

høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk piasseres nærmere nabogrense enn nevnt i

andre ledd eller i nabogrense.

a)når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller

b)ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak

Selv om naboene tilsynelatende er enige, så kan det oppstå tvil senere pga at grensen ikke

er satt etter forretningsoppmåling eller på annen måte er formalisert.

Kommunene plikter å sørge for oppdaterte kart. Ref Plan- og bygningsloven. Vår advokat

har også påpekt behovet for avklaring av vår tinglyste retts beliggenhet i matrikkel. Se

vedlegg 2.

$ 2-1.Kart og sfedfestet informasjon
Kommunen skal sØrge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag for de

formål som omhandles i loven. Sfafen skal stille til radighet nasjonale kartdata for alle

kommuner.. .

Ulovlig oppmåling utført av Ringerike kommune

Det er som nevnt ikke foretatt en forretningsoppmåling av grensen mellom 21111 og 21115.

Derimot har Ringerike kommune ved to enkelt anledninger foretatt ulovlig oppmåling av

gjeldene grenseområde. Vedlagt følger korrespondanse som bekrefter dette, se vedlegg 3-5

I tillegg vises det til Oppmålingsrapport fra Ringerike kommune datert 29 august 2016, se

Sak 1614451-9. Om nødvendig kan det fremlegges ytterligere bevis.
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Vi mener det er uforsvarlig å behandle denne saken før i) eierne har foretatt en

oppmålingsforretning og ii) de omdiskuterte forhold rundt vår servitutt er avklart, og ber med

dette om at saken utsettes inntil ovennevnte er avklart.

Dette brev er sendt til Hovedkomiteen for mtljø- og arealforvaltning sine medlemmer pr

epost.

Med vennl hilsen

Per Einar Li ye

Vedlegg og referanser

1 Epost m/vedlegg fra Lasse Nilsen til Ringerike kommune datert 10 lanuar 2017

2 Brev fra Kjersti Fossum Engnæs til Lasse og Lisbeth Nilsen 21 mars 2016

3 Brev fra Ringerike kommune til advokat Kjersti Fossum Engnæs 2 september 2015

4 Brev fra Ringerike kommune datert 28 januar 2016

5 Brev fra Per Einar Lilja Bye til Ringerike kommune 15 mars 2017



i: ra;
lìmne;

Ðír1o:

TII:
Kopi:

<Lasse Nilsen@sas.no>
FW: Tllsvar nabovarsel brygge 21.15

11. januar 201 7 12.56.41 GMT+01 ,00

<j-pet-b@online.no>
<ane.marie.weber@ringerike.kommune.no>
1 vedlegg, 14,1 kB

From: Nilsen, Lasse (OSLFC)

Sent: 1 0. januar 201 7 09:22
To: 'ane.marle.weber@ringer¡ke.kommune.no'; 'arne,hellum@ringerike.kommune,no'; 'postmottak@ringerike,kommune.no'

Cc: 'advokat@kongsvik.org'; Mona Lill Bjørnstad; 'turid.oiseth@hotmail.no'
Subject: Tllsvar nabovarsel brygge 21.1 5

Hei.

Tilsvar på nabovarsel fra Per Bye ang brygge på 21 .1 5 (og 21 .1 1 )

Mvh Lasse lngemand Nilsen
This e-mail (including any attached documents) is proprietary and confidential

and may conla¡n legally privileged information. lt ¡s ¡ntended for the named

recipient(s) only. lf you are not the ¡ntended recipient, you may not revtew,

retain, copy or distr¡bute this message, and we kindly ask you to notlfy the

sender by reply e-mail immediately and delete this message from your system.

Thank you.
E-mail is susceptible to unauthorised alterations which may corrupt

the message oi the e-mail. SAS Group only sends and receives e-mails on the basis that SAS Group is not liable for any unauthorised

alterations. Iilsv¿r nabo...ocx (1 4,I kB)

Dokid:
1 7083643
(1 7t3037-6)
Diverse brev



Til Ringerike Konrmune, avd. Byggesakskontoret

Vedr'. Nabovalsel av 23.desenlbcr 20 I6 l't'a Pcr lìyc

Innsigelser og merknâder til nabovarsel om bryggeanlegg'

Vi er ikke k jent med at Bye h¿ìr rettigheter på vår ltyttc-cicnclorn !

Vi ber orn å lä dokunlentert at tiltakshaver lìye faktisk har tinglyste rettìgheter ¡rå traboeiendotnmen, som

kan muliggigrc ivcrkscu.ing av dc v¿rslcde brygge-tiltakenc inntil vär hytte-eienclom.

Våreiendom vilfbn'inges betraktelig i vcrdi dc¡'so¡n kornrnune¡re gil tillatelse t¡l tiltâkene som l6lgerav

altcrnativ4og-5inabova¡'selet. DisseerteBnet inupiìvår'cicndotn,gnr2llbnrll,relal lekonrmtlnalekart.

Vi som hareiendom med grense til I3.jØrnstads eienclorn gnr2l/[rnr l-5, har l'elles forstáelse av hvol'

grenseliniene går,làrrilietr Bye synes å ha sine cgnc op¡llhtrringcr av hvol glenseliniene i stranclsonen gåt'.

Brygge-alternativ 4 og -5 må strykes ft'tr planene;de ligger pri/bcr'Ører vår'eiendonr.

Jeg ber om at bryggealterantivene i nabovulslet tcgnes inn ¡rü oliginale kalt f'ra Ringelike konttnttrre (tveb

eller nummererte kartbl¿ider), og sä sencles i retul til opp slìk at det blir rnLrlig å kontrollcre de fbrskiellige

alternativene i målestokk - dvs alternativ I ,2 tlg 3.

. Jegforve¡rterataltet'nativ-5f.jernesli'aplanene,claalternativ-5isinhelhetliggerpåeiendomgnr2l/bnr
I l, og altelnativ 4 delvis (dvs. de 6 yttetsl.e metcrne).

Bye l'amilien, eier av gnr 2llbnr 12, har ikke tingl¡,stc rettighetcr på vâir eiendorn.

. Jegl'orventerataltet'uativ4fiernesi'r'aplanen,ellellìyttesinnpålì.jørnstadseienclom. Bryggennrå
angis nred korekt vinkel i henholcl til grensen, og kravet orn bygging 4 rnetelI'ra gretrsen nrit

opprettholdes.
. Alternativ 1 ,2 og 3 nrå gjørcs lninclre errrr planlagt da dcnne vil stlekke seg langt ut i f'jorden, slik at

den ikke kolnnter i konl-'likt ¡tred v¿ir ciendomsgrensen (4 tnetcrs legelen) og hindre gru 2llbnr I I egen

tilflottsrert til egen eiendom. (Eiendornsglcnsen stlckkcr segogsii ut i f'iorden.( llel'strandrctten,og

tilllottsrettcn)
Jeg sel frem til å bli oppclarert, og ir I'ir ovclscnclt oJr¡rclate rte tcglringe I på kot'rekte kalt.

Med vennlig hilsen

Lasse lngetnand Nilsen



ADVOKATENE

M I D TBØ
OB STF E L D E&s

E N TG NÆS Lasse I, Nilsen og Lisbeth B. Nilsen
Pålsludveien 62

351 2 Hønefoss
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âDVOt(^rsNs

Gunn l¡en Midtbø og

Hedda ObstfelderAS

i lotrotfilhulap nd

âDVO|(AT

I{ønefoss, 21.3.2016

Vcdrørcnde rett til båtfeste/båtstø og oppføring av brygge - gnt/bnr 2lll2

Undertegnede representerer farnilien Bye, eìer av gnr/bn.r: 2Il1 2 med oveütevnte rettigheter.

Som kjent har det oppstått en del uenighetel' om grenser og I'ettighetet i områclet mellom glrt/btil' 2ll1 5 og

cler.es eiendorn 2l/) l, Mine klienter er kjent med ât grensen mellom 2l/1 1 og2llI5 ble forsøkt endret i

201 3 ogat kommunen har væfi involvert på ulovlig grunnlag, Dette blir fulgt opp av familien Bye, som

allerede har fått en beklagelse fi'a komrnunen vÆlin Green,

F¿rnilien Bye mener at deres l'ett til båtfeste og oppføring av bl'ygge fortsatt ligger på gnr/bnr 2lll5,hvor

clcn opplinnelig ble etablert. Det er lilcevel viktig å bemerke at en eventuell grensejustering eller

overfør'ing av areal fia2lll5 til2llll ikl<e vil ha noen betydning for eksistensen av deres rettigheter,

Rettighetene er såkalte leelle servitutter som lølger eiendommen, Dersom eiendommen hvor lettigheten

er.etablert overføres til andle følger rettigheten med. Med andre otd hat dere ingen rett til å borlvise

familien Bye fi'a deres etablerte båtf'este eller hindre oppføring av brygge selv om g1'ensene skulle endres.

Når ctet gjeldel betongbrygga i samme omr'åde vil familien Bye følge opp denne sal<en overfor'

komm¡nen. De vil motsette seg at brygga utvicles og kleve at den rives. I(ornmunen har varslet befaring

til våren.

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

Kjersti Fossurn

Engnæs AS
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924 35 88t
hcdd¡@nrorc,no

ORG, NIT
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ENGNÆS:
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kfc(hdvokatkfc.no
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Ringerike kommune
Oppmålingsavdeling

Advokat MNA v/ Kjersti Fossum Engnæs

Postboks 313 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Saksnr.

1st6967-2

Postboks 123, 35OZ Hønefoss

Tlt: 32 I I 74 OO I Fax:32 12 50 30

Løpenr.

23469tt5
Arhivkode

GNR 21i12
Deres ref,. Dato

02.09.20t5

Spørsmål vedrørende grlr.21bnr. 12

Viser til brev datert 14.08.2015. Grensene sorn ligger iMatrikkelen er de stiplede linjene på

kartet, Dette er digitaliserte grenser ut ifra skylddeling fra 1940. Det er derfor ikke sikkert
disse grensene ligger riktig i kartet i forhold til situasjonen i marka. For å kunne få fastlagt
grensene i Matrikkelen på nytt og målt inn med nøyaktige koordinater, må det avholdes en

oppmålingsforretning over grensene. Dette kan rekvireres av grunneier. Det har altså ikke vært

foretatt noen grensejustering. Det sotn skjeclde 2013 var at en av grunneieme tok kontakt med

Steinar Hagen i kommunen og ville ha målt inn grensene slik de er i terrenget. Hagen var der

og målte inn det som ble påvist, men målingene er ikke lagt inn i eiendomskartet
(Matrikkelen). Kommunen burde ikke vært der og gjort målinger uten at det var rekvirert
oppmålingsforretning på vanlig vis og alle partene hadcle fütt in¡kalling, Vi beklager dette

sterkt. Målingene som ble gjort blir ikke lagt inn i Matrikkelen. De stiplecle linjene i karlet har

altså ikko kommet inn etter målingene i2013.

Når det gjelder spørsmål 2 har Ame Hellum som er leder av byggesak svart følgenede:

Jeg har vært i byggesaksarkivet. I byggemappa for 2712 fant jeg díverse dokumenter vedrørende
brygge. Jeg har kopieft dokumentene og soÉert de kronologisk så godt jeg klarte. Se vedlegg!
Ovenfor nevnte brev 4.4.1986 er blant dokumentene.

De fleste vedleggene er fra 1986. Jeg har lagt ved en situasjonsplan som jeg har skrlvet ut i dag, og
legger ved overslkt over hjemmelshavere for 21/lt og dens naboeiendommer, samt for 2Il2 pâ

nordsidenavÅsavelen. Jegharikkeundersøkthvordandetharsegatdetnåstår2IlL5derbryggapå
8o-tallet ble omtalt pâ 2712. Jeg har heller ikke studet dokumentene som for øvrig starter med et
brev i 1982 vedrørende bryggeplaner pâZtlZ. Jeg viser for øvrig tilat flere av grensene til
elendommene er vist med stiplet strek, noe som tilsíer at de er usikre. 2l/L2 er på kommunens kart
vist nordvest for 2712

Jeg har ikke funnet andre dokumenter på 2U2,zll7L eller 21l15 vedrørende brygge.

Det er lenge siden 1986. Ingen av de som hadde med saken å gjØre den gang, jobber lenger i

kommunen. Vi har ikke vært på befaring i anledning henvendelsen som nå er kommet. Den første
versjonen av kommuneplanen kom først senere, 19,12,1991. Så vidt jeg kjenner til har det væft
nØdvendig med tillatelse for brygge hele tiden fra og med dokumentene på 8O-tallet.

Eiendommene på stedet ligger i ureguleft område på et sted som kommuneplanen betegner landbruks-

, natur- og friluftsområde. Plasseringen innenfor 100 m-beltet langs vann, også av eventuelle brygger,
påvirkes av bygge- og anleggsforbudet i kommuneplanbestemmelsenes $ 5. Gjeldende kommuneplan
er I år gammel, og vi håper at neste utgave vil være gjeldende i løpet av et års tid. Det er 12.5,15

postmottak@ri ngerike. komrnune. no

www.ringerike.kommune.no
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vedtatt en bryggeveileder som veiledende for byggesaker og plansaker langs elvekantene i Hønefoss,
og kan hende vil bestemmelser om brygger bli tatt med i kommende kommuneplanbestemmelser.

Jeg kan ikke se at det finnes dokumenter som t¡lsier at kommunen har krevd noe fjernet og jeg viser
til det siste vedlegget mitt, kommunens brev 15.7.1986 som viste tll bygnfngsrådets vedtak om
utsettelse i påvente av felles forslag.

Jeg kan lkke se at kommunen har mottatt noen I'ornyet søknad om bygging på eiendommene. Det er
helt vanllg at naboeiendommer varsles ved bryggesøknader, jf. plan- og bygnlngslovens g 21-3.

Håper dette var svar på spøsmålene.

Med hilsen

Elin Green

avdelingsleder oppmåling
elin. green@ringerike.kommune. no

Dette dolwmentet er elelctronisk godkjent og sendes uten underslviJt



Ringerike kommune
Oppmålingsavdeling

Feil! Fant ikke referansekilden.
Feil! Fant ikke referansekilden.
Feit! Fnnt ikke referansekilden.
Feil! Fant ikke referansekilden. Feil! Fant ikke referansekilden.
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Svar - Ulovlig oppmålt eiendomsgrense gnr/bnr 2l/l I

Viser til ditt brev datert 22.12.2015 og purring datert 27.01.2016. Beklager at det har gått lang

tid før du har fått svar, men dette skyldes at kommunen har giort nødvendige undersøkelser

opp mot Økonomisk kartverk og Jordskifteretten.

Vi ønsker å presisere at nåværencle kart ikke er basert på ulovlig opprnåling. Nåværende kart

er basert på digitalisering av Økonomisk kartverk og skylddelingsforretningen for

eiendommen. Det frnnes ingen rapport om digitaliseringsprosessen fbr hver enkelt eieudom.

Digitaliseringen av Økonomisk kartverk ble gjort ved tylkeskaftkontoret til Kartverket. Det er

ikke gjort noen endringer i kartet i 2013, som du skriver i brevet. Matrikkelkartet viser

stiplede grenselinjer for eienclommen. f)ette betyr at grensene er usikre og atnøyaktigheten på

grenselinjene i kartet er därlig. Det må en opprnåling i marka til for å fä grensene nøyaktig ført

i matrikkelen.

Som vi har skrevet tidligere, det som skjedde 2013 var at en av grunneierne tok kontakt med

en landmåler i kommunen og ville ha rnålt inn grensene slik de er i terrenget. De påviste

grensene ble målt inn, rnen rnålingene er ikke lagt inn i eiendomskartet (matrikkelen). For at

-ating av eiendomsgrenser skal legges inn i matrikkelen, skal det sendes ut in¡kalling til alle

berørteparter jf. matrikkelforskriften $ 37 og ellers utfbres i henhold til matrikkelloven og

forskriftene. Målingene som ble gjort i 2013 er ikke offisielle og blir derfor ikke lagt inn i
matrikkelen.

Hjemmelshaver til eienclommen kan kreve clppmålingsforretning over eiendommens grenser,

jf. matrikkelloven $ 9a, gjennom kommunen. Både hjemmelshaver og den som har en rettighet

ttryft"t til eiendommen, kan kreve sak for Jordskifteretten, jf. jordskifteloven $ I -5 første ledd.

Hjãmmelshaver har ikke bedt om oppmålingsforretning, da kan ikke kommunen gjøre noe. All
dén ticl dere har en rettighet knyttet til gnr. 2l bnr. 2 (gnr, 2I bnr. l5) kan dere anlegge sak for

Jordskifteretten. Dersom dere anlegger sak kan JordskifTeretten fastsette grenser og rettigheter'

Du refererer til kart fra Jordskifteretten. Vi har kontaktet Jordskifteretten ved Gudbrand

Strømmen. Han skriver at han ikke finner noen saker på de aktuelle eiendommene (gnr./bnr.

2IlIl ogZIl1 5) verken i historisk arkiv eller saker som nylig har vært behandlet.

Jordskifteretten var for øvrig medansvarlige for opprettelsen av Økonomisk kartverk i sin tid.

Med hilsen

Elin Green

avdelingsleder oppmåling
elin. green@ringerike.kommune.no



Per Einar Lilja Bye

Tjyruhjellveien 17

3512 Hønefoss 15.03.2017

Ringerike kommune

v/Elin Green

Saksnummer 1614451

Gnr 2119 og21115

Viser til deres brev av 28.02.2017

I oppmåling datert 29.08.2016 har Ringerike kommune målt opp flere punkter enn det som

det var rekvirert for. Et punkt som ikke var bestilt har blitt oppmålt og brukt i en privatrettslig

tvist hvor vi er involvert, dette uten at vi har blitt innkalt. Det er tidligere gjort ulovlig

oppmåling knyttet til vår båt/bryggerett pà 2112 (21115). Den gang (2013) ba Arild Øiseth

Ringerike kommune v/Steinar Hagen om å flytte en grense på vegne av Leif Ole Bjørnstad,

Lasse og Lisbeth Nilsen. Viser forøvrig tíl saksnummer 1516967 vedrørende dette.

Vi ser i de mottatte dokumenter at Arild Øiseth og Steinar Hagen også denne gangen er

involvert. Vi ber med dette om en redegjørelse/rapport fra Ringerike kommune om denne

nye ulovlige oppmåling siden det her er oppmålt allerede fastsatte grenser. Vi $ør Ringerike

kommune oppmerksom på at et oppmålt punkt som ikke ble rekvirert berører vår tinglyste

båt og bryggerett.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3037-4   Arkiv: GNR 21/11  

 

Riving av hytte og oppføring av ny hytte - Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 5, områder langs vann og vassdrag og § 2.1, Landbruks-, 

natur- og friluftsområder (LNF-områder), søknad om riving av hytte og oppføring av hytte 

med arkivsaksnummer 17/3037 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålene bak byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes §§ 2.1 og 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene for hensynet til landskaps-, natur- og 

friluftsverdier langs Steinsfjorden etter en samlet vurdering. Med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2 gis det derfor dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1. og 5. 

2. Søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte godkjennes etter plan- og 

bygningsloven § 20-2, i prinsippet. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Drammenshus og Hytter AS, Lierstranda 84, 3414 LIER 

Lisbeth Bakken Nilsen og Lasse Nilsen, Pålerudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

 

 Sammendrag 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsene 

§ 2.1 og § 5, og at det gis godkjenning for søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte 

ved Steinsfjorden i Åsa. Rådmannen vurderer at saken inneholder elementer av prinsipiell 

karakter og velger derfor å legge frem saken til politisk behandling, søker og tiltakshaver har 

blitt muntlig informert om dette. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 17.07.2017 søknad om riving av eldre hytte og oppføring av ny 

hytte på eiendommen gnr/bnr 21/11. Det er også søkt dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder) og 

fra byggeforbudet i § 5, områder langs vann og vassdrag. Det foreligger ingen nabomerknader i 

saken. For øvrig vises til vedlagt søknad om bygging av fritidsbolig og søknad om 

dispensasjon. 

 



- 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er beliggende i område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF-område, 

nåværende. Vedlagt utsnitt av kommuneplan viser at eiendommen ligger nær område for 

offentlig bygning, rød markering og nåværende boligområde, gul markering. Det foreligger 

ikke planer om å endre arealdisponeringen for eiendommen i ny arealdel av kommuneplan. De 

øvrige bebygde naboeiendommer ved vannet er boligeiendommer. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5. Plan- og bygningsloven 

§ 19-2 gir hjemmel for dispensasjonsvedtaket. Vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket 

fremgår av § 19-2 annet ledd hvor det for å gi dispensasjon kreves at hensynene bak 

bestemmelsene det dispenseres fra "ikke blir vesentlig tilsidesatt". Videre må "fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering".  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er tidligere gitt tillatelse til riving og nybygg av hytten på eiendommen ved rammetillatelse 

gitt i sak 10/2823, delegasjonssak 45/12, datert 17.01.2012. Igangsettingstillatelse ble gitt i 

delegasjonssak 371/12, datert 29.06.2012. Saken ble ikke politisk behandlet. Aktuell 

dokumentasjon, situasjonsplan, tegninger og rammetillatelse i tidligere sak finnes vedlagt.  

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsenkvenser for kommunen. Det 

tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt til kommunen. 

  
Behov for informasjon og høringer 

Eiendommen ligger innenfor område som er foreslått vernet i forslag til verneplan for 

Tyrifjorden. Verneplanen er per tid ikke vedtatt og er derfor uten rettsvirkninger. Saken 

vurderes etter dette å være av lokal karakter og utløser ikke behov for informasjon eller 

høringer, det er ikke innhentet uttalelser.  

 

Alternative løsninger 

Dersom hovedutvalget for eksempel skulle komme til at fordelene ikke er klart større enn 

ulempene, kan følgende vedtas: 

 

Alternativ 1: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 5, områder langs vann og vassdrag og § 2.1, Landbruks-, 

natur- og friluftsområder (LNF-områder), riving av hytte og oppføring av hytte med 

arkivsaksnummer 17/3037 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålene bak byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes §§ 2.1 og 5 blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene for 

landskaps-, natur- og friluftsverdier langs Steinsfjorden, etter en samlet vurdering, ikke 

er klart større ved å gi dispensasjon enn ulempene.  

2. Søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte avslås med henvisning til plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

3. Se orientering om klageadgang. 

 

Alternativ 2: 



- 

Hovedutvalget utsetter saken for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell karakter ved at det er søkt om 

tillatelse til hytte mellom Åsaveien og Steinsfjorden. Eiendommen er videre godt synlig både 

fra vei og fra vann. Arealstørrelsene til planlagt ny hytte avviker videre fra veiledende 

retningslinjer i kommuneplanbestemmelsene § 5. Saken vil kunne skape presedens ved at det i 

lignende saker vises til denne ut fra likhetsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 for riving av gammel 

hytte og oppføring av ny hytte innenfor 100-metersbelte langs vann og vassdrag i område 

avsatt til LNF-formål. 

 

Innsendt dokumentasjon redegjør og illustrerer at dagens bebyggelse på eiendommen består av 

to bygninger. Det er en eldre hytte som står på utrygg grunn og ett uthus med plassering ca. 8 

m fra Steinsfjorden. Tomten fremstår ellers som nedslitt og rotete. Samlet bebygd areal på 

eiendommen i dag er ca. 77 m² og totalt bruksareal er ca. 89 m². Det planlegges riving av 

begge eksisterende bygninger. Planlagt ny hytte inneholder uthusfunksjoner som toalett og 

bodløsning, samt at det planlegges bod innebygd i eksisternde mur som utbedres, nedenfor 

hytten. Ny hytte gir bebygd areal på totalt ca. 90 m², med bruksareal på ca. 78 m².  

 

Det følger av ordlyden i plan- og bygningsloven § 19-2, første ledd, at ingen har krav på å få 

dispensasjon innvilget. Videre følger det av § 19-2 andre ledd at det er to vilkår for å gi 

dispensasjon i § 19-2 andre ledd og det kan derfor kun gis dispensasjon i tilfeller hvor en finner 

at hensynene bak bestemmelsen eller lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, 

og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

Vilkårene i annet ledd er kumulative, med dette menes at begge vilkår må være oppfylt for å gi 

dispensasjon. 

 

Hensynene bak byggeforbudet i kommuneplanens § 2.1 og § 5 er i stor grad sammenfallende, 

likevel slik at bestemmelsen i § 5 gir uttrykk for et strengere vern enn § 2.1. Hensynet bak 

byggeforbudet i kommuneplanen § 2.1 LNF-områder er å sikre arealer til vern og bruk for 

landbruks- og friluftsformål som ikke skal bebygges. I retningslinjer til bestemmelsen fremgår 

det at maksimal hyttestørrelse etter utbygging i LNF-områder ikke skal overstige totalt 100 m² 

T-BYA. Maksimal størrelse for uthus angis til 20 m² T-BYA. Hovedhensynet bak 

byggeforbudet i kommuneplanen § 5 er å sikre allmennhetens adgang til fri ferdsel i områder 

langs vann og vassdrag. Områdene langs vann og vassdrag har videre selvstendig verdi som 

leveområde for dyre- og planteliv. Retningslinjer til bestemmelsen angir maksimal 

hyttestørrelse til 50 m² T-BYA med tillegg for uthus med inntil 10 m² T-BYA. 

 

Området hvor eiendommen ligger, er sentralt i Åsa og fremstår som relativt utbygget. Videre 

vurderes strandsonen i området som relativt privatisert gjennom at flere eiendommer, inkludert 

aktuell eiendom, mellom Åsaveien og Steinsfjorden er bebygd. Aktuell eiendom er en 

fritidseiendom, mens naboeiendom og nærliggede eiendommer er boligeiendommer plassert 

mellom Åsaveien og Steinsfjorden. Rådmannens samlede vurdering er etter dette at hensynene 

bak bestemmelsene både i kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5, ikke gjør seg særlig 

gjeldende i dette tilfellet.  

 



- 

Eiendommens bebyggelse er i dag allerede større enn veiledende retningslinjer for 

arealstørrelser i kommuneplanbestemmelsene § 5. Planlagt ny hytte gir høyere BYA, men fører 

til lavere BRA. Planlagt ny hytte er likevel innenfor veiledende arealstørrelser i 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1. På bakgrunn av at de særlige hensynene bak 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5 ikke gjør seg særlig gjeldende i saken vurderes det at 

veiledende arealstørrelser kan fravikes. 

 

Når det gjelder vilkåret om at fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering må 

være klart større enn ulempene, vurderes det som positivt at planlagt tiltak samler 

eiendommens bygningsmasse i én bygning. Videre trekkes utvidelsen av hytten lenger bort fra 

vannet, eldre utedo fjernes fra området ved vannkanten og det planlegges påkobling til 

offentlig sanitærløsning. Rådmannen ser det som særlig positivt at tiltaket gjør at eksisterende 

toalettløsning avvikles og at eiendommens bebyggelse trekkes lengre bort fra vannet. Det 

vurderes også som positivt at planlagt tiltak fører til oppgradering av eiendommen slik at denne 

fremstår i bedre stand. Rådmannen kan ikke se at tiltaket medfører særlige ulemper og finner at 

vilkårene for å innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er tilstede. 

Hovedutvalget anbefales å godkjenne søknaden om dispensasjon og gi tillatelse til tiltaket.  

 

Vedlegg 

- Søknad om tillatelse til tiltak Ringerike 21.11.pdf  

- Søknad om dispensasjon 

- Redegjørelse til søknaden  

- Situasjonsplan 

- Situasjonsplan 

- Tegning  

- Tegning 

- Tegning  

- Situasjonsplan 2012 

- Tegninger 2012 

- Rammetillatelse 2012 

- Oversiktskart 

- Utsnitt kommuneplan 

- Satelittbilde 

- Gatebilde 21/11 

 

 Ringerike kommune, 25.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Weber 
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Redegjørelse til søknad om tillatelse til tiltak fo r
Lisbeth B. og Lasse Nilsen, Gbnr. 21 /1 1 , Åsaveien 6 36

Søknaden gjelder riving av eksisterende hytte og bo d og oppføring av ny hytte og bod, på tomt i LNF-om råde. Det
er avgitt avstanderklæring fra nabo mot vest. (Vedl egg Q2)

Hyttemodell «Hemseskjæret», fasade mot øst

Byggteknisk
Nybygget er en tradisjonelt hytte med stående kledn ing. Saltak med takvinkel 30 grader. Maksimal møneh øyde
5,1 m til ferdig oppfylt terreng, areal 90,2 m2-BYA . Tiltaket er prosjektert etter TEK1 0 og det er ing en fravik eller
andre løsninger, beskrivelser fra Byggforsk-serien vil bli benyttet under hele prosjektet.

Uteoppholdsareal
Tomta skråner jevnt ned mot Tyrifjorden og har yppe rlige solforhold. Foran hytta blir det en terrasse i naturlig
tilknytting til stien ned til vannet og adkomsten t il hytta. Bod med plass til kajakker, utendørsutsty r, etc. ligger under
denne terrassen.

Vann og avløp
Hytta knyttes til Tjyruhjellen Vannverk og til KUR- anlegg (fremtidig Monserud). Ansvarlig rørlegger an melder
sanitærabonnementet til Ringerike kommune, Teknisk tjeneste.

Miljøstatus:
Ihht til kart hos Miljøstatus.no er det ikke regist rert vernede naturtyper eller arter på byggearealet . Det er ikke
registrert fredede kulturminner på byggearealet. By ggegrunnen ligger ikke i noen aktsomhetssone.

Nabovarsel
Det er sendt ut/levert 4 nabovarsler i henhold til liste fra Infoland. Naboer som er forevist har samt ykket. Statens
Vegvesen har fått varsel i e-post, eventuell merkna d fra dem kommer rett til kommunen. (Vedlegg C1 -2)

Avfall
Rivningsavfall sorteres og leveres til kommunalt mo ttak i henhold til kommunale regler.
Den nye bygningen er modulbasert, det innebærer lit e avfall på byggeplassen. Nybygget kommer under reg ler
for forenklet avfallsplan. (Vedlegg Q1 )
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Utdypning av dispensasjonssøknad,  Ringerike gnr. 21/11 

Lisbeth og Lasse Nilsen 

 

Vi ønsker her å utdype søknaden om dispensasjon for erstatning av vår hytte i 

100-metersbeltet. 

Bebyggelsen består i dag av en gammel tømmerhytte på utrygg grunn (i ferd 

med å rase ut, med forskyvninger i forstøtningsmuren og synlige sprekker i 

fundamentet), samt et gammelt uthus. Hyttetomtens samlede bebygde areal 

(BYA) er i dag på til sammen 77 m².  Det er i dag i tillegg kjeller under deler av 

hytta med full høyde (2,10 under taket), slik at det totale bruksarealet  (BRA) er 

på ca. 89m². 

Det søkes om å erstatte eksisterende bygningsmasse med én bygning hvor denne 

vil få en BYA på totalt 90 m² med en BRA på 78m². 

Vi ser at den nye bygningens BYA er noe større enn opprinnelig, mens den nye 

BRA vil bli mindre enn i dag. 

Vi tror at dette vil være en fornuftig endring i forhold til dagens bygningsmasse 

og vi ber om at dispensasjonssøknaden blir vurdert ut fra dette: 

To bygninger slås sammen til én. Bygningen som nå ligger 8,5 meter fra 

vannkanten blir lagt i bakkant av eksisterende hytte til ca. 38,5 m. Den blir 

således flyttet 30 meter lengre vekk fra vannkanten en dagens plassering. 

Under samtale med de nærmeste naboene, ved fremlegging av nabovarsel, 

kommer det frem at naboene ser det som svært positivt at den gamle 

uthusbygningen blir fjernet fra strandsonen da denne oppleves som skjemmende 

og i veien for utsikten ved vannet.   

I uthusets søndre del, (nærmest vannet), ligger det nå en gammel utedo. Dette er 

den eneste sanitærløsningen vi har i dag, og denne er daglig i bruk i 

sommerhalvåret og sporadisk ellers i året. 

I samtale med Ringerike kommunes,  Roger Lippert, ansvarlig for løsninger for 

vann og avløp,  blir det bekreftet at det er svært ønskelig fra kommunens 

synspunkt at den gamle utedoen saneres, og at hytta får en tidsmessig 



oppgradering slik at den blir tilkoplet det kommunale avløpsnettet som i disse 

dager legges til Åsa. (Arbeid pågår). 

Det gamle uthuset består i dag av tynne plankevegger. Dersom ny og tidsmessig 

toalettløsning skal etableres kan dette gi en noe høyere BYA uten a å øke 

bygningsmassens BRA, siden sanitærrom nødvendigvis må isoleres og ha 

tykkere vegger enn det gamle skuret har i dag, siden dette er helt uisolert. 

Vi kan også henvise til praksis fra andre kommuner, hvor hyttene i forbindelse 

med tilkopling til kommunalt avløpsnett har fått en økning  av sin BYA på 10 

m² for å få plass til moderne sanitærutstyr  (Kragerø kommune).  

Nå blir bygningens BRA liggende på èn flate i forhold til fordelt over to som 

tidligere. Den nye bygningen vil gi et bedre estetisk inntrykk og  passe bedre inn 

i omgivelsene. 

I tillegg til å slå sammen de to bygningene ved å  fjerne den gamle som 

skjemmer  omgivelsene ved vannkanten, så vil vi også, som tidligere nevnt, 

fjerne fundamentet til en brygge som ligger på vår eiendom. Vi har ikke hatt noe 

med dette bryggefundamentet  å gjøre i utgangspunktet, da vi kjøpte 

hytteeiendommen i 2013,  og bryggefundamentet ble lagt der i 1980-årene. Vi 

tar likevel på oss ansvaret for å få denne fjernet, da det er full enighet mellom 

grunneier av 21/15 og oss på 21/11 at denne ligger på vår eiendom. 

Bryggefundamentet ligger  i sin helhet på tørt land ved normal vannstand. Det er 

kun ved høy vannstand, (flom), at den ytre delen av denne blir liggende i vannet. 

Den delen av fundamentet som alltid ligger på tørt land ligger der for å bedre 

tilgjengeligheten til fjorden. Fundamentet dekker et areal på 24 m², og når dette 

blir fjernet vil hyttetomten i sin helhet fremstå som mer ryddig  sett fra 

fjordsiden.  

Vi mener derfor at hytteeiendommen etter endringen vil fremstå lettere 

tilgjengelig for allmennheten, og at den vil gi et bedre inntrykk for omgivelsene, 

og alle som ferdes forbi både til lands og til vanns, enn den gjør i dag.  Dette 

gjelder både i forhold til estetiske og miljømessige hensyn. 

 

Lasse Ingemand Nilsen 

Lisbeth Bakken Nilsen 
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Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

Per Einar Lilja Bye, Tjyruhjellveien 17, 3512 HØNEFOSS 

Lasse Nilsen, Pålsrudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

Advokat MNA Kjersti Fossum Engnæs, PB 313 Sentrum, 3502 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/10174-25 30616/16 GNR 21/2  15.08.2016 

 
Gnr/bnr 21/15 og 21/11 - Gotland – Vedrørende brygge i strandsonen 

 

Ringerike kommune viser til tidligere korrespondanse i saken. Vi har mottatt kopi av brev 

datert 24.07.16 fra advokat Johan VD Kongsvik til Per Einar Lilja Bye. Vi kan etter dette ikke 

se å ha mottatt korrespondanse fra involverte parter, vedrørende saken som er tatt opp.  

I brevet fra advokat Kongsvik opplyses det at betongelementer i forbindelse med saken fra 

1986, «Bjørnstad-brygge», på eiendom gnr 21 / bnr 15 er fjernet. Advokat Kongsvik orienterer 

med dette at hans klient, Bjørnstad, nå anser seg ferdig med saken om ulovlig oppføring av 

brygge. Ringerike kommune vil på bakgrunn av dette vurdere om det er grunnlag for å 

avslutte saken. 

I brevet kommer det videre frem at hjemmelshaverne for eiendom gnr/bnr 21/15 og gnr/bnr 

21/11, i løpet av sommeren 2016 er blitt enige om felles grense mellom eiendommene. 

Ringerike kommune vil avvente en eventuell henvendelse fra hjemmelshaverne slik at felles 

grense mellom de aktuelle eiendommene kan nedtegnes i matrikkelen og i eiendomskartet som 

fastsatt grense. 

Ringerike kommune ber med dette partene om skriftlig tilbakemelding innen 01.09.16 om 

hvorvidt saken kan anses avsluttet.  

Med hilsen 

Ringerike kommune - Byggesaksavdelingen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder Byggesak             

Saksbehandler: Ane Marie Weber  

E-post: ane.marie.weber@ringerike.kommune.no  

Tlf: 40 80 42 41  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

Kopi: 

Leif Ole Bjørnstad, Fleskerudveien 22, 3512 HØNEFOSS 

Johan VD Kongsvik, PB 7052 St Olavs plass, 0130 OSLO 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/958-1   Arkiv:   

 

 

Adgangskontroll kommunale prosjekt  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistering som skal 

benyttes i kommunale investeringsprosjekt  

2. Kr 109 000,- eks mva til kjøp belastes utbyggingsenheten sitt driftsbudsjett  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Det er et krav fra byggherreforskriften om å innføre elektronisk mannskapsregistrering på 

kommunale prosjekt og investeringsprosjekt. Kommunestyret har bedt rådmannen om å 

undersøke systemer og kostnader ved å innføre dette. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Dette er utstyr som ivaretar elektronisk mannskapsregistrering på anleggsplasser. Både mobile 

og faste. Utstyret ivaretar lovkravet i Byggherreforskrift §15 av 1.juli 2017 for alle typer bygg 

og anlegg. Infobric systemet brukes på ca 10 000 byggeplasser. 

 

Med dette systemet vil kommunen som byggherre ha full oversikt over hvem som befinner seg 

inne på byggeplassen til enhver tid og kan hente ut lister på dette. Systemet registrerer 

tilstedeværelse med det lovpålagte HMS kortet. 

 

Det er flere systemer som ivaretar elektronisk mannskapsregistering, men felles for dem alle er 

at det er Infobric som leverer utstyr og løsninger til stort sett alle slike anlegg.  Det finnes også 

andre leverandører som tilbyr slike systemer men de bruker også Infobric’s sitt utstyr. 

 

Økonomiske forhold 

  



- 

Registreringsboksen som man må ha er en engangsinvestering og koster kr 9.900,-  eks mva. 

Registeringsboksen er da kommunens eie. 

Driftskostnaden pr. boks når den er i bruk er en månedsleie for oppkobling av trådløs 

kommunikasjon mellom registreringsboksen og databasen med mannskapsregisteringen. En 

avtale om mannskapsregistrering må inngås for hvert prosjekt. 

Driftskostnaden er for hvert prosjekt kr 12-14 kr/dag.  Driftskostnaden dekkes av prosjektene 

når den er i bruk. 

 

Kostnaden ved innkjøp av 10 registreringsbokser vil være kr 99 000,- eks mva. 

I tilegg vil kostnader for oppbevaring i kasser,  kr 10 000,- komme i tillegg. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Med bakgrunn i kommunmstyresaken om soisal dumping vil rådmannen  anskaffe 10 

registreringsbokser for bruk i kommunale investeringsprosjekter. 

 

 

Vedlegg 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
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Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss 2018 - 

til orientering  
 

Forslag til vedtak: 

1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for 

2018 tas til orientering. 

 

2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018 

legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 med budsjett skal legges til 

grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018.  

 

Prosjektplanen gir en beskrivelse av bakgrunn, hensikt og mål med sykkelbyavtalen, samt 

organisering og finansiering av prosjektet. Den gir også innblikk i dagens situasjon for syklister 

i Hønefoss, og viser frem noen viktige resultat fra reisevaneundersøkelsen 2013/14.  

 

Den beskriver også forskjellen på kortsiktige og langsiktige tiltak som er viktige i arbeid med å 

øke sykkelandelen i Hønefoss, og hvilke av disse tiltakene som så langt er gjennomførte eller 

pågående tiltak i sykkelbyprosjektet.  

 

Handlingsprogrammet viser en tabelloversikt over hva som skal skje i prosjektet i 2018 og 

budsjett gir en oversikt over finansiering.   

 

Rådmannens vurdering 

Rådmann anbefaler at prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen 

Hønefoss 2018 tas til orientering, og legges til grunn for arbeidet med prosjektet i 2018.  

 



- 

Vedlegg 

Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss 2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Linda Engstrøm 
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1. Bakgrunn
Ringerike kommune inngikk en sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune
høsten 2015. Arbeidet knyttet til sykkelbyavtalen organiseres som et prosjekt. Prosjektperiode er
frem til 2020.

2. Hensikt og mål med sykkelbyavtalen
Hensikten med sykkelbyavtalen er å etablere et felles grunnlag og mål for partenes videre arbeid
med Sykkelbyen Hønefoss. Dette omfatter utvikling og oppgradering av hovednett for sykkel,
utbyggingsmønster, holdningsskapende arbeid og samarbeid med arbeidsgivere og nær ingsliv for å
øke sykkelandelen. Prosjektet skal arbeide for en felles, langsiktig strategi for finansiering og utvikling
av sykkelbyen.

Partene i avtalen som selv er store arbeidsgivere og eiendomsforvaltere skal gå foran som gode
eksempler ved å tilret telegge for sykling. Sykkelbysatsingen skal evalueres gjennom sykkelregnskap
etter mal fra Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Hovedmål :

Sykkelbruken i Hønefoss skal øke med 25 prosent innen 2020

Delmål :

Innbyggerne i sykkelbyen skal etter eget utsagn oppleve det mer attraktivt å sykle

Flere daglige reiser til jobb, skole og fritidsaktiviteter tas med sykkel

Antall alvorlige sykkelulykker skal ikke øke når sykkelbruken øker

3. Organisering og finansiering

3 .1 Finansiering
I følge sykkelbyavtalen skal p artene delta med resurser og kompetanse fra egen organisasjon i
arbeidet med Sykkelbyen Hønefoss. Avtalen sier også at sykkelbysatsningen skal finansieres gjennom
de samarbeidende partenes budsjett.

Ringerike kommune har avsatt 1. million kroner i kommunens b udsjett for 2018 til sykkelbyprosjektet
og i handlingsprogram årlig frem til 2020.

3.2 Avklaring av roller og ansvar
Sykkelbyen Hønefoss er prosjektorganisert og består av:

Styringsgruppe:

Gunn Edvardsen, styreleder og prosjektansvarlig , Kommunalsjef samfunn, Ringerike
kommune

Svein - Ove Pettersen, Buskerud fylkeskommune på vegne av Gro Ryghseter Solberg,
Samferdselssjef, Buskerud fylkeskommune

Rolf - Helge Grønås, Avdelingsdirektør for veiavdelingen Buskerud, Statens vegvesen, Region
sør
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Prosjektleder: L inda Engstrøm, 50 % stilling som prosjektleder , Ringerike kommune

Prosjektgruppe :
Trond Olsen, Statens vegvesen

Henrik Duus, Statens vegvesen

Kjerstin Spångberg, Buskerud fylkeskommune

Morten Fagerås, Teknisk forvaltning, Ringerike kommune

Nina Solli/Jostein Nybråten, Utbygging, Ringerike kommune
Lars Torstensen Lindstøl, Areal - og byplan, Ringerike kommune

Eir Kolltveit Kvernstuen, Helsetjenester og folkehelse, Ringerike kommune

Geir Svingheim, Spesialrådgiver oppvekst, Ringerike kommune

Styri ngsgruppe: Godkjenner prosjektplan og budsjett. Fungerer som støttespiller og rådgiver for
prosjektansvarlig. Sørger for at prosjektet har nødvendige budsjettrammer og bemanning. Følger
med på prosjektets fremdrift, vurderer tiltak ved avvik og godkjenner vesentlige endringer ved
prosjektet. Styringsgruppen møtes to ganger i året.

Prosjektansvarlig: Etablerer og leder styringsgruppe. Utarbeider mandat og finner prosjektleder.
Etablerer gode samarbeids - og rapporteringsrutiner med prosjektleder. Sikrer fina nsiering og andre
ressurser/budsjett og er ansvarlig for fremdrift og økonomi.

Prosjektleder: Leder prosjektgruppen. Utarbeider årlig prosjektplan og budsjett som godkjennes av
styringsgruppen. Ansvar for fremdrift i prosjektet og økonomisk oversikt. Ans var for rapport ering av
fremdrift og regnskap, og rapporterer til styringsgruppe.

Prosjektgruppe: Skal gjøre oppgaver for og i samarbeid med prosjektleder. Skal bidra til oppfølging
og gjennomføring av prosjektplanen, støtte og gi råd til prosjektleder.

4. Sykling i Hønefoss – status i dag
Hønefoss har i dag en sykkelandel på kun 4 %. Bilen dominerer bybildet. Hoved trafikkåren gjennom
sentrum, fv. 35, har på bybrua en ÅDT på over 20 000, og bilkø er et kjent fenomen i Hønefoss,
spesielt i rushtid. Situa sjonen i dag er at Hønefoss ikke har noe egnet tilbud for syklister. Hovedåren
for syklister er omtrent den samme som for bil. I all hovedsak må syklisten velge mellom å sykle på
fortau blant gående eller i høyt trafikkert vei. Mange velger fortau fordi de t føles sikrere, men dette
skaper konflikter mellom gående og syklende.

Storelva preger Hønefoss og de to bruene langs fv. 35 som krysser elva i sentrum, Bybrua og
Kverbergsundsbrua, er flaskehalser for all trafikk. Bruene har ikke egnede anlegg for sykl ister. Det er
smalt, mye trafikk, mye tungtransport og konflikter med gående.

Det mangler også flere viktige linker med gang - og sykkelvei fra områder rundt Hønefoss og inn til
sentrum. En etablering av disse manglende linkene vil være viktig for å øke andelen jobbsyklister til
Hønefoss.
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4.1 Resultat fra Hønefoss og Ringerike i rei sevaneundersøkelsen
2013/2014
Reisemiddelfordelingen i Ringeriksregionen viser meget sterk dominans av bilbruk. Tre av fire reiser i
Hønefossområdet er en bilreise, fordelt på 64 % som bilfører og 11 % som passasjer i bil. 16 % av
reisene er gange, 4 % er med sykkel og 4 % er med kollektivtransport. I Ringeriksregionen har 94 % av
den voksne befolkning førerkort for bil. Antall biler pr husstand i Ringeriksregionen er 1,7. I landet
totalt er tallet på 1,4. 86 % av yrkesaktive i Ringeriksregionen og 84 % i H ønefossområdet har tilgang
til gratis bilparkering hos arbeidsgiver. 99 % har mulighet til å parkere med bil ved arbeidsplassen.
Erfaring viser at tilgang til bilparkering i stor grad er med på å påvirke valg av transportmiddel.
60 % av befolkningen i Rin geriksregionen bor innenfor 500 meter fra en holdeplass for
kollektivtransport. Antall avganger tilgjengelig for innbyggere i Ringeriksregionen er lavest jamført
med de andre byområdene i Region sør. Kun 9 % har tilgang til minst fire avganger i timen, 33 % til
minst to og 32 % til 1 gang i timen.

5. Veien videre – kortsiktige og langsiktige tiltak
Hønefoss trenger å planlegge å få gjennomført både kortsiktige og langsiktige tiltak for å bli en bedre
by for syklister. I dette avsnittet gis det en beskriv else av hva k ommunen legger i begrepene
kortsiktige og langsiktige tiltak .

5.1 Kortsiktige tiltak
Kortsiktige tiltak regnes her som tiltak kommunen kan gjennomføre relativt raskt og som ikke
innebærer veldig store kostnader. De kan ofte gjennomføres uten reguleringsplan. Noen av tiltakene
kan også gjennomføres uten politisk behandling. Eksempel på kortsiktige tiltak er:

Sykkelparkering

Oppmerking; for eksempel rød farge i sykkelfelt

Skilting; sykkelruter, blindveg unntatt sykkel, innkjøring forbudt unntatt syklister
Fartsdempende tiltak

Fjerning av gateparkering for å gi plass til sykkeltiltak

Reasfaltering av eksiterende sykkelanlegg

Mer bruk av forkjørsregulering
Sykkelvennlig kantstein

Bedre drift og vedlikehold ; en forbedring på kommunale veier

Rydding av vegetasjon

5.2 Langsiktige tiltak
De langsiktige tiltakene regnes her hovedsakelig som større og mer omfattende infrastrukturtiltak
som krever stor finansiering. Slike tiltak er ofte knyttet til fylkesvei eller riksvei. I Hønefoss handler
det for eksem pel om etablering av tilrettelegging for sykkel lang s fv. 35 gjennom sentrum og bedre
løsninger for sykkel på bruene i Hønefoss. De manglende linkene fra områdene rundt byen og inn til
sentrum går også langs fylkesvei eller riksvei. I disse sakene er kommu nen avhengig av at fylke og stat
er villige til å avsette midler til disse tiltakene. Her er det kamp om midler og det er viktig at
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kommunen følger opp alle muligheter for å komme med uttalelser og innspill til handlingsprogram
for fylkesveier og riksveier for å fremheve behovene i kommunen.

5.3 Kortsiktige og langsiktige tiltak i sykkelbyprosjektet
I sykkelbyprosjektet vil det hovedsakelig gjennomføres kortsiktige tiltak. Det søkes tilskuddsmidler til
sykkeltiltak fra Statens vegvesen til gjennomføring av slike tiltak og det finnes også andre aktuelle
tilskuddsordninger som kan bidra. Sykkelbyprosjektets rolle tilknyttet langsiktige tiltak vil bestå av å
følge opp invitasjoner til å komme med innspill og uttalelser til prosesser og handlingsprogram som
kan ha konsekvenser for sykling i Hønefoss, samt i størst mulig grad delta i prosesser som påvirker
Hønefoss som sykkelby.

5.3.1 Pågående , og gjennomførte tiltak 2016 - 2017
Kortsiktige tiltak:

1. Sykle til jobben aksjonen 2017
Aksjonen ble gjennomført i 2017 med stor suksess. Kommunen inngikk et samarbeid med
Ringeriks - Kraft og Kartverket og sammen med dem sponset kommunen gratis deltakelse for
alle innbyggere og alle med arbeidsplass i Ringerike. Det var ca. 400 personer som de ltok og
det plasserte oss på andre plass i Buskerud etter Drammen. Spørreundersøkelsen som ble
sendt ut i etterkant av aksjonen viser positive effekter av deltakelsen i aksjonen i Ringerike
og 91 % av de som svarte ønsker å delta igjen neste år. Planleggin gen av Sykle til jobben 2018
er i gang.

2. Sykkelparkering i Hønefoss sentrum
Ringerike kommune fikk i 2017 tilsagn på sin søknad om 500 000 kr. til etablering av
sykkelparkering fra Statens vegvesen. Samlet sum til tiltaket er 1 million kr. siden det kreves
en egenandel på 50 % fra kommunen. Arbeidet med å etablere sykkelparkering med
overdekning tre steder i Hønefoss sentrum skal ferdigstilles våren 2018.

3. Hverdagssykling i Ringerike
Ringerike kommune fikk tilsagn på 320 000 kr. fra Miljødirektoratets tilskuddsordning
«Klimasats» til dette tiltaket. Samlet sum til tiltaket er 640 000 kr. siden det kreves en
egenandel på 50 % fra kommu n en. Tiltaket er en prøveordning hvor de kommuneansat te,
som fra nyttår skal flytte til nye lokaler brukes for å teste ut effekten av tilgang til gratis lån
av el sykkel og tilgang til gode fasiliteter, som parkering og garderobe. Kommunen ønsker å
se om dette kan resultere i økt sykkelandel blant ansatte. P røveordningen rettes mot
kommunens egne ansatte fordi det gir god mulighet til tett oppfølging av tiltaket, og god
kontroll over effektmåling og resultater. Hvis det er et tiltak som har god effekt i forhold til
økt sykling vil det ha stor overføringsverdi til andre avdelinger i kommunen og til andre
bedrifter i regionen. Tiltaket er under planlegging og skal gjennomføres i 2018.

4. Strategier for klimavennlig byutvikling – sykkel - og parkeringsstrategi
Ringerike kommune fikk tilsagn på 180 000 kr. fra Miljød irektoratets tilskuddsordning
«Klimasats» til dette tiltaket. Samlet sum til tiltaket er 360 000 kr. da det kreves en
egenandel på 50 % fra kommunen. Midlene skal brukes til å utarbeide en sykkel - og
parkeringsstrategi med hjelp av konsulenter. Tiltaket er i prosess med anskaffelse av
konsulent og skal ferdigstilles våren 2018. Prosessen med utarbeidelsen vil være et kortsiktig
tiltak, men bruken av strategien knytter seg til langsiktige tiltak og prosesser. Derfor er den
også ført opp under langsiktige til tak.
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Langsiktige tiltak:
1. Innspill til handlingsprogram for samferdsel 2018 - 2021 og uttalelse til høringsutkastet

I 2016 mottok kommunen en invitasjon fra fylkeskommunen om å komme med innspill til
handlingsprogram for samferdsel 2018 - 2021. Prosjektleder i sykkelbyprosjektet deltok aktivt
i utarbeidelsen av kommunens innspill for å ivareta behov for tiltak knyttet til sykkel på
fylkesveier. I 2017 kom høringsutkastet til handlingsprogrammet og prosjektleder var også
delaktig i kommunens uttalelse til det.

2. Innspill til handlingsprogram for Statens vegvesen 2018 - 2023 (29) og uttalelse til
høringsutkastet
I 2016 mottok kommunen en invitasjon om å komme med innspill til handlingsprogram for
Statens vegvesen. Prosjektleder i sykkelbyprosjektet deltok aktivt i u tarbeidelsen av
kommunens innspill for å ivareta behov for tiltak knyttet til sykkel på riksveier. I 2017 kom
høringsutkastet til handlingsprogrammet og prosjektleder var også delaktig i kommunens
uttalelse til det.

3. Strategier for klimavennlig byutvikling – sykkel - og parkeringsstrategi
Sykkel - og parkeringsstrategien skal utarbeides som en strategi som utrykker mål, visjoner og
prinsipper for arbeid med sykkel og parke ring i Hønefoss. Strategien skal også inneholde en
plan for hvordan mål og visjoner kan oppnås gjennom å foreslå konkrete infrastruktur tiltak
og en prioritering av disse. Sykkel - og parkeringsstrategien vil være et viktig dokument i
planer og prosesser knyttet til samferdsel og byutvikli ng i Hønefoss , blant annet de som blir
beskrevet i avsnitt 6.

4. Områdereguleringsplan for Hønefoss
Prosjektleder for sykkelbyprosjektet har en definert rolle i prosjektgruppen for
områdereguleringsplan for Hønefoss. Se neste avsnitt. Sykkel - og parkeringss trategien
beskrevet i forrige punkt skal blant annet danne grunnlag for områdereguleringsplanen.

6. Målsetninger, planer og prosesser som påvirker Hønefoss som
sykkelby

6.1 Nasjonale og regionale målsetninger for persontransport
Målsetningen i sykkelbyavtalen er at sykkelbruken skal øke med 25 % før 2020. Det vil si at
sykkelandelen skal gå fra å være 4 % til å være 5 %. Det er andre planer og prosesser knyttet
Hønefoss og Ringerike som også legger vekt på å øke antall syklister. I NTP 2018 - 2029 legger
regjeringen opp til at nullvekstmålet (mål om at all vekst i personbiltransport skal tas av gange, sykkel
og kollektiv) skal fortsette kun å gjelde for de ni største byområdene, men det påpekes også at lokale
forhold i noen mindre by områder kan tilsi at man bør planlegge en ev. bypakke ut fra nullvekstmålet.
En av målsetningene i høringsutkastet til Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 - 2025
er at nullvekstmålet legges til grunn for utvikling av transportsystem i byområ dene (Buskerudbyen og
Ringerike).
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6.2 Områderegulering for Hønefoss
Det pågår arbeid med områdereguleringsplan for Hønefoss. En viktig del av planen er å fastsette et
nytt transportsystem for Hønefoss. I dette arbeidet bidrar Buskerud fylkeskommune med
utarbeidelsen av en transportutredning som skal utrede et helhetlig transportsystem for gående,
syklende og bil. Utgangspunktet for utredningen er at all vekst i personbiltransport skal tas av
gående, syklende og kollektivt. Parallelt med fylkeskommunens t ransportutredning skal kommunen
utarbeide en sykkel - og parkeringsstrategi. Det legges opp til tett dialog og godt samarbeid mellom
de som utarbeider transportutredning til fylkeskommunen og de som skal utarbeide sykkel - og
parkeringsstrategien til kommune n.

6.3 Ringeriksbanen og ny E 16
Planene for ny E 16 og Ringeriksbanen vil gjøre store arealinngrep og medføre omlegging og
tilpassing av annen infrastruktur og arealbruk i og rundt Hønefoss. Hønefoss blir en mer integrert del
av Osloregionens bo - og arbe idsmarked, og som følge av dette forventes en økt befolkningsvekst i
Hønefoss og Ringerike. Det antas å være gode muligheter for å fortette Hønefoss sentrum med både
flere boliger og arbeidsplasser tett på j ernbanestasjonen. Bane Nor og Statens vegvesen ha r etablert
et felles prosjekt for statlig regulering. Samferdselsdepartementet påpeker i Oppdragsbrev -
Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss datert 31.08.2015, at en realisering av prosjektene
innebærer svært store statlige investeringer og at de forventer at lokale myndigheter bygger opp
under disse investeringene gjennom aktuelle virkemidler på sina ansvarsområder. I arbeidet med
Ringeriksbanen og jernbanestasjon i Hønefoss viser fellesprosjektet til at det er behov for store
endringer i reisevanene i regi onen hvis Ringeriksbanen skal kunne fungere med den
parkeringsdekning det er planlagt for. Mange innbyggere må over fra å bruke bil til å gå, sykle eller
kjøre kollektivt. I forhold til sykkel vil det kreve store forbedringer av sykkelinfrastruktur i Hønef oss.

6.4 Regional plan for Ringeriksregionen
Det skal utarbeides en regional plan for Ringeriksregionen. Hensikten er samordning på tvers av
kommunegrenser for å få til bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transportutvikling.
Den kan bruk es som grunnlag for bymiljøavtale eller utviklingsavtale med staten.

6.5 KVU for Hønefoss og Ringerikspakke
Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet skal avklare prinsipielle løsninger for en mulig
bypakke, Ringerikspakken, i Hønefoss - området. S tatens vegvesen sendte konseptvalgutredningen
(KVU) for Hønefossområdet, med sin anbefaling, til Samferdselsdepartementet for nesten to år
siden. Siden den gangen har KVUen vært gjennom en ekstern kvalitetssikring (KS1) .
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7. Handlingsplan 2018

Aktivitet Dato/Tidsperiode Ansvar Kostnad/kommentar
Organisering

Møter:
Styringsgruppe

Prosjektsgruppe

Et møte i halvåret

Et - to møter per
halvår

Ringerike
kommune tar
initiativ til og
inviterer til møter
med
styringsgruppen

Prosjektleder Linda
Engstrøm (Pl . )
inviterer

Prosjektplan og
Handlingsplan for
sykkelbyprosjekt 2019

1 - 2. kvartal 2018 Pl. Godkjennes av
styringsgruppen og til
politisk orientering.

Sykkelbysamlinger En gang i halvåret SVV Bekostes av SVV

Årsrapport for
sykkelbyprosjektet

Frist 1. Des. 2018 Pl.
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Aktivitet Dato/periode Ansvar Kostnad/kommentar
Kortsiktige tiltak

Etablering av
sykkelparkering med
overdekning i sentrum

Ferdigstilles våren
2018

Pl. og Morten
Fagerås, teknisk
forvaltning

500 000 kr. i statlig
støtte til tiltak for økt
sykkelbruk som ble
tildelt i 2017. Krever
egenandel på 50 %
som er finansiert av
midler fra
kommunalt budsjett
2017. Midlene er
overført fra 2017 til
2018.

Tiltaksnavn :
«Strategier for
klimavennlig
byutvikling»

Beskrivelse av tiltak:
Utarbeiding av sykkel -
og parkeringsstrategi

Frist for fullført
tiltak 30.3.2018 .

Fristen er knyttet til
sluttrapportering til
Klimasats,
tilskuddordningen
til Miljødirektoratet.

Pl. og
arbeidsgruppe i
samarbeid med
konsulent

Ringerike kommune
er tildelt 180 000 fra
Klimasats til bruk av
konsulent. Krever 50
% egenandel som
finansieres av midler
i kommunalt
budsjett for 2017 .
Midlene er overført
fra 2017 til 2018.

Tiltaksnavn:
«Hver dagssykling i
Ringerike»

Beskrivelse av tiltak:
Innkjøp av elsykler til
gratis utlån til ansatte i
Fossveien -
prøveprosjekt som kan
videreføres.

Frist for fullført
tiltak 30.10.2018 .

Fristen er knyttet til
sluttrapportering til
Klimasats,
tilskuddordningen
til Miljødirektoratet.

Pl. sammen med
arbeidsgruppe

Ringerike kommune
er tildelt 320 000 fra
Klimasats til bruk av
konsulent. Krever 50
% egenandel som
finansieres av midler
i kommunalt
budsjett for 2017 .
Midlene er overført
fra 2017 til 2018.

Pilotprosjekt –
økonomisk støtte til
innbyggere i Ringerike
til innkjøp av el sykkel

Planlagt å
gjennomføres i
2018

Per dags dato
22.02.18 avventes
en politisk
avklaring før
igangsettelse.

Pl. Linda Engstrøm
utarbeidet sak om
omfang,
iverksettelse, vilkår
og økonomiske
konsekvenser etter
vedtak i

250 000 kr. lagt inn i
kommunens budsjett
for 2018
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Kommunestyret
29.6.2017

Låsbar sykkelpa rkering
ved bussterminalen og
på Hvervenkastet

Planlegge s og
gjennomføres i
2018

Pl. og Morten
Fagerås, teknisk
forvaltning

Fått tilsagn på
statlige midler til
sykkeltiltak , 700 000
kr.

Krever egenandel på
50 % som er avsatt i
budsjett for
sykkelbyprosjektet
2018.

Langsiktige tiltak

Områdereguleringsplan
for Hønefoss

Det tas sikte på at
planprogrammet
fastsettes i feb.
2018

Pl. er deltaker i
prosjektgruppen
og ansvarlig for
tema transport
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Aktivitet Dato/periode Ansvar Kostnad/kommentar
Kommunikasjon/
holdningsskapende
arbeid

Sykle til jobben aksjon April - juni 2018 Pl. med
arbeidsgruppe

Fortsette samarbeid fra
2017 med Ringerikes -
Kraft og Kartverket og
inkludere Hole
kommune. Tilby gratis
påmelding til alle i
Ringerike kommune og
Hole kommune.

Sykkelvennlig bedrift

https://syklistene.no/p
rosjekter/sykkelvennlig
- arbeidsplass/

Vår 2018 Pl. Gå videre med prosess
i samarbeid med
Syklistenes
landsforening for å få
Fossveien sertifisert
som sykkelvennlig
bedrift

Prøveprosjekt – Fri sikt

Hensikten med
prøveprosjekt fr i sikt er
å få den som eier eller
disponerer en eiendom
til å ta sitt ansvar for å
følge de fri sikt kravene
som ligger hos dem. I
følge Statens vegvesen
skyldes tre av ti
dødsulykker på sykkel
dårlig sikt, og ofte er
det hekker og busker
som hindrer sikte n.
Mange steder i
Hønefoss er dette et
problem.

Prøveprosjektet blir
ikke gjennomført da
kommunen ikke fikk
tilsagn.

Pl. og Morten
Fagerås, teknisk
forvaltning

Søkt midler fra fylkets
trafikksikkerhetsutvalg

Tildeling eller avslag i
januar 2018

Midlene skal gå til å
ansette en person i 2 - 4
måneder. Personen
skal planlegge,
gjennomføre og
rapportere fri sikt
prosjektet.

Kommunen fikk avslag
på dette tiltaket.
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Aktivitet Dato/periode Ansvar Kostnad/kommentar
Søknader 2018
Miljødirektoratets
«Klimasats»

Søknadsfrist
15. feb. 2018

Pl. Det er sendt inn
søknad om 250 000
kr. til økonomisk
støtte for
privatpersoner til
innkj øp av elsykkel.

Det kreves en
egenandel på 50 % .
Egenandelen finnes i
kommunens
budsjett.

Miljødirektoratets
«Klimasa ts»

Søknadsfrist
15. feb. 2018

Pl. Det er sendt inn
søknad om 200 000
kr. til å opprette et
elsykkelbibliotek i
Hønefoss.

Det kreves en
egenandel på 50 %
som er avsatt i
budsjett for
sykkelbyprosjektet.

Statlig støtte til
tiltak for økt
sykling

1. sept. 2018 Pl. Vurderer å søke
midler til skilting og
merking for sykkel.

Krever 50 %
egenandel.
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8. Budsjett 2018
Budsjettplanen som er satt opp nedenfor avhenger av tilsagn på søknader. Statlig tilskudd til
sykkeltiltak blir tildelt på nyåret. Miljødirektoratets «Klimasats» tildeles til sommeren.

De tiltak som ble tildelt midler i 2017, men ferdigstilles i 2018 får overført midler fra 2017 til 2018.
Disse vises ikke i budsjett tabell nedenfor.

jan - mar apr - jun jul - sep okt - des

Kommunikasjon/

holdningsskapende

arbeid

Sykkelvennlig
bedrift –

25 000 kr.

Sykle til jobben
aksjonen –

25 000 kr.

Låsbar sykkelparkering

Tilsagn fra staten til

sykkeltiltak.

700 000 kr.

Egenandel for
statlig tilskudd
til sykkeltiltak

Midler til egenandel for

tilskudd fra

Miljødirektoratets

«Klimasats»

Det er søkt
midler til
elsykkel
bibliotek

20 0 000 kr.

Midler som ikke er

bundet opp enda.

50 000

Sum: 1 000 000

Det er satt 1 million kr. til sykkelbyprosjektet i Ringerike
kommunens budsjett for 2018

Prøveordning for

økonomisk støtte til

privatpersoner bosatt i

Ringerike ved erverv av

el sykkel

Det er satt av 250 000 kr. i kommunens budsjett for 2018



-  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/149-4   Arkiv: L81 &01  

 

 

Permobakken nord - utbyggingsavtale  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Permobakken nord» mellom Permobakken AS og 

Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold 

kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Permobakken AS skal bygge ut området «Permobakken nord», som utgjør deler av eiendom 

gnr. 148 bnr. 1, nord for Sokna omsorgssenter. I den forbindelse er det ført forhandlinger 

mellom Permobakken AS og Ringerike kommune om utbyggingsavtale for etablering av 

nødvendig infrastruktur for området. 

 

Reguleringsplanen for Permobakken nord ble vedtatt 29. april 1985. Utbygger har avklart med 

Areal- og byplan at det ikke er behov for revidering av reguleringsplanen. Området det skal 

bygges på er regulert til boligområde fordelt på 35 tomter. I tillegg er det regulert inn veier, 

friområde og lekeplass på området. 

 

Utbyggingsavtalen innebærer kommunal overtagelse av veier inkl. gatelys, vann- og 

avløpsledninger og en kloakkpumpestasjon. Vann- og avløpsledninger tilknyttes eksisterende 

ledningsnett i tilstøtende boligområde, som ble etablert på begynnelsen av 2000-tallet av 

samme utbygger. Tiltakene opparbeides og bekostes av utbygger, og overtas vederlagsfritt av 

kommunen til fremtidig drift og vedlikehold. Kommunen kan gjennom avtalen stille krav til 

kvalitet og utførelse av tiltakene. 

 

Avtalen legger opp til at opparbeidelsen av infrastrukturen deles opp i to trinn, hvor siste trinn 

er asfaltering av veier. Dette for å unngå skader på asfalten i perioden det skal bygges boliger. 

Utbygger er gjennom avtalen forpliktet til å rette opp veier og kummer før asfaltering. 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Fellesarealer som ikke overtas av kommunen, skal være private og overtas av huseiere innenfor 

området i fellesskap til fremtidig drift og vedlikehold. Utbygger sørger for overdragelse av 

private anlegg til huseierne. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Gjeldende reguleringsplan nr. 44-08 «Permobakken nord», som er grunnlaget for 

utbyggingsavtalen, ble vedtatt av kommunestyret 15.12.1983, og stadfestet av Fylkesmannen 

29.04.1985. 

 

Behandling av utbyggingsavtalen var oppe til behandling i Hovedutvalget 05.03.2018, sak 

16/18. Følgende ble vedtatt:  

Saken utsettes til berørte grupper og interesser er hørt jf. Pbl. 17-2 og 17-4. 

 

Offentlig høring 

 

Utbyggingsavtalen har ikke vært på offentlig høring, da det kan gjøres unntak for kravet om 

kunngjøring og offentlig høring for utbyggingsavtaler som i hovedsak gjelder opparbeidelse av 

vei og hovedledninger for vann og avløp. 

 

Dette er i henhold til byggesaksforskriftens § 18.2 «Unntak fra krav til saksbehandling og 

offentlighet for utbyggingsavtaler etter plan- og bygningsloven § 17-2 og § 17-4». For 

utbyggingsavtaler hvor den private parts forpliktelser etter plan- og bygningsloven § 17-3 

andre til fjerde ledd i det alt vesentlige omfattes av plan- og bygningsloven § 18-1 (krav om 

opparbeidelse av vei og hovedledninger for vann og avløp) og § 18-2 (opparbeidelse av felles 

arealer), kan kommunen unnta fra kravene i plan- og bygningsloven § 17-2 (vedtak om bruk av 

utbyggingsavtaler) og § 17-4 (saksbehandling og offentlighet). 

 

Det tillegges at utbygger har nabovarslet tiltaket. Utbygger har ikke mottatt merknader av 

negativ karakter. Statens vegvesen har heller ikke merknader til tiltaket. 

 

Økonomiske forhold 

 

Utbyggingsavtalen forutsetter at alle tiltak i avtalen skal bekostes av utbygger. Tiltakene skal 

dermed utføres uten investeringskostnader for kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ivaretar at området utvikles i henhold til 

den vedtatte reguleringsplanen. Rådmannen ser positivt på at tiltakene i utbyggingsavtalen 

gjennomføres, slik at boligområdet kan etableres. 

 

Utbyggingsavtalen er i tråd med lignende avtaler, og sikrer at tiltakene blir gjennomført i 

henhold til kommunens krav. 

 



- 

Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at forslag til utbyggingsavtale vedtas. 

 

Vedlegg 

Utbyggingsavtale 

Plantegning 

Plankart 

Reguleringsbestemmelser 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN NR 44-08 FOR
PERMOBAKKEN NORD - RINGERIKE KOMMUNE.

§ 1

Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne
begrensningslinjen skal bebyggelse plasseres med møneretning som vist på planen.
Møneretningen regnes i husets lengderetning.

§ 2

Boligområder.

a) I området kan oppføres bolighus i inntil 1 ½ etasje med tilhørende garasjer. Der terrenget etter
bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, kan det for 1 etasjes hus tillates innredet
underetasje i samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene.

b) Bygningens grunnflate, inklusiv garasje skal ikke overstige 20% av tomtens nettoareal.

c) Garasjer skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til bolighuset, og tilpasses dette med hensyn
til materialvalg, form og farge. Bygningsrådet kan, hvor forholdene tilsier det, tillate oppført
frittliggende garasje. Garasje kan bare oppføres i 1 etasje med grunnflate ikke over 40 m2

inklusiv bod, og skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.
Plasseringen av garasjen skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen for
bolighuset, selv om garasje ikke skal oppføres samtidig med dette.
I tillegg til garasje skal det være oppstillingsplass på egen grunn for en bil.

d) Bygningene skal ha saltak. Takvinkelen skal være mellom 220 og 280 for en etasjes hus, og
350 - 400 for 1 ½ etasjes hus.

§ 3

Område for offentlig bebyggelse og for forretningsbebyggelse.

a) Bebyggelsen kan oppføres i inntil 2 etasjer. Bebyggelsens art og utforming, avkjørsler,
parkering, beplantning m.v. skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet.

b) Bygningens grunnflate inklusiv garasje skal ikke overstige 25% av tomtens nettoareal.



§ 4

Fellesbestemmelser.

a) Bygningsrådet skal ved behandlingen av byggemeldingen ha for øyet at bebyggelsen får en
god form og materialbehandling og at bygninger i samme byggefelt får en harmonisk
utforming.
Farge på huset skal godkjennes av bygningsrådet.

b) Gjerders utførelse, høyde og farge skal godkjennes av bygningsrådet.
Gjerdehøyden må ikke overstige 1 meter inklusiv eventuell sokkel.

c) I frisiktsonene ved vegkryss skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 meter over tilstøtende
vegers planum.

d) Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker.

§ 5

Mindre vesentlige unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan, hvor særlig grunner taler for
det, tillates av bygningsrådet innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtektene
for Ringerike kommune.

RINGERIKE BYGNINGS- OG REGULERINGSVESEN, 24. august 1983.

VEDTATT 29. april 1985

For denne reguleringsplanen skal enhver tids gjeldende kommuneplan-
bestemmelser gjelde foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen.
Denne reguleringsplanen er av eldre dato, og bestemmelsene anses å være
mangelfulle/ upresise.
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