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Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Formannskapssalen 
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Tid:   09:00  

 

Orientering: 

Orientering om sak unntatt offentlighet jfr. Ofl. §13 jfr. Fvl §13  

jfr. Koml. §31 nr. 2 v/kommuneadvokat Runer Erstad. 
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Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

12/18 18/2405     

  Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 28.06.2018  

  

 

13/18 18/2405     

  Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning den 28.06.2018  

  

 

50/18 18/548     

  4-mannsbolig Rabbaveien Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A   

 

51/18 18/1036     

  Riving av garasje - fradeling og dispensasjon Gnr/bnr 39/55 - Harald 

Hardrådes gate 13 

  

 

52/18 14/1343     

  Utvidelse av Monserud renseanlegg - kjøp av grunn    

 

53/18 14/1842     

  Klage på tillatelse (vesentlige terrenginngrep) Gnr/bnr 1/42 Averøya   

 



54/18 14/2825     

  271 Områderegulering Øvre Hønengata øst Anmodning om mekling 

i plansak 

  

 

 

 

 

Ringerike kommune, 20.06.2018 

Arnfinn Baksvær 

leder 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  12/18 

Side 3 av 44   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/2405-1   Arkiv: 033  
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arealforvaltning den 28.06.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 
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Arkivsaksnr.: 18/548-29   Arkiv: L70 &59  

 

4-mannsbolig Rabbaveien Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018 

50/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om endring av gitt tillatelse og 

søknad om dispensasjon for etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av 

utnytting av eiendom gnr/bnr 87/568, tilleggsinformasjon mottatt 16.05.18 og rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsplanbestemmelsene i punkt A i 

reguleringsplan 31 Haldenjordet ikke blir vesentlig tilsidesatt og at det er en klar 

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

 

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

reguleringsplanbestemmelsene punkt A underpunkt 1 og 4. 

 

3. Søknad om endring godkjennes i prinsippet. 

 

4. Videre behandling av søknaden delegeres til rådmannen 

 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

  

 

Utskrift sendes 

Ocf Prosjekt AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Kai Arne Ramsland, Loveien 28, 3514 HØNEFOSS 

Robert Sundby, Liaveien 6, 3525 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Kommunen fikk 06.02.18 brev, fra en som ønsker å være anonym, om at en godkjent 

tomannsbolig i Rabbaveien 74 gnr/bnr 87/568, var bygget og ble brukt som firemannsbolig. 

Etter at byggesaksavdelingen henvendte seg til eierne av eiendommen, ble det gjennomført to 
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møter, og 14.05.18 mottok kommunen søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om 

dispensasjon for etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av utnytting av 

tomten. Ansvarlig søker ettersendte tilleggsinformasjon 16.05.18. Det har ikke kommet 

nabomerknader. Personen som gjorde kommunen oppmerksom på forholdet, er vurdert å ikke 

være part i saken.  

 

Rådmannen anbefaler å godkjenne søknad om endring av gitt tillatelse og søknaden om 

dispensasjon. 

 

 

Bakgrunn 

I delegasjonssak nr. 195/09 datert 07.05.09 ble det godkjent oppføring av en tomannsbolig på 

eiendom gnr/bnr 87/568. Eiendommen omfattes av reguleringsplan 31 Haldenjordet, A. 

Boligstrøk.  

 

I underpunkt 1 i reguleringsbestemmelsene, står det at: 

«Bebyggelsen skal være åpen med våningshus på ikke over to fulle etasjer og uthus i en 

garasje.» 

 

I punkt 4 står det blant annet: 

«Bygningens grunnareal skal ikke overstige 18 % av tomtens nettoareal.» 

 

I godkjenningen datert 07.05.09 er disse punktene kommentert: 

 

«Vi antar at to-mannsbolig ikke er i strid med ”åpen bebyggelse”, men at mer enn 2 enheter 

ville vært det. 

Gesimshøyden på omsøkte bolig har en gjennomsnittlig gesimshøyde som er i samsvar med 

punkt 4. 

 

Når det gjelder utnyttingsgraden vil denne bli 25%. Det søkes om dispensasjon for 

overskridelsen og som særlige grunner opplyses følgende: 

 

BYA søkes økt fra 18 % til 25 %. Økningen skyldes at 72 m² garasje/parkering og 59 m² stor 

terrasse er medtatt. Tomtas beskaffenhet gjør det naturlig å ha stor terrasse istedenfor 

utearealer på bakkenivå. 

 

Boligen skal plasseres i forholdsvis bratt terreng slik at grunnundersøkelser er nødvendig. 

Grunnundersøkelser er foretatt av Multiconsult 16.01.08 og funnet det tilregnelig og føre opp 

omsøkte bolig på eiendommen, men under visse forutsetninger som er nevnt i rapport fra 

Multiconsult.   

 

Som nevnt ovenfor er det søkt om dispensasjon og særlige grunner for tiltaket er opplyst. 

Hadde reguleringsplan nr. 31 vært en av de gamle planene som er nevnt i kommuneplanens § 

1.1.2, ville maks BYA vært 25 %. I § 1.1.2 står det blant annet foran oppramsingen, og vi 

mener at dette gir særlige grunner til dispensasjon 

 

Etter en helhetsvurdering finner vi at det foreligger særlige grunner til å gi dispensasjon. 

 

Tiltaket er av lokal karakter slik at saken ikke er oversendt fylkesmannen til uttalelse.» 
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I området er det godkjent dispensasjon og gitt tillatelse til andre firemannsboliger og disse 

ligger på eiendommer som også omfattes av reguleringsplan 31: 

 I delegasjonssak nr: 760/06 datert 18.12.06 ble det godkjent oppføring av en 

firemannsbolig i Rabbaveien 92. Det var ingen nabomerknader. Ferdigattest ble gitt 

02.04.08. 

 Det ble godkjent en firemannsbolig i Øvre Haldenveien 14 i 2012. Det kom inn en 

nabomerknad til saken. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning godkjente 

oppføring av boligen i sak 143/12 i møte 03.12.12. Rammetillatelse ble gitt i 

delegasjonssak nr: 686/12 datert 10.12.18.  Boligen ble ikke bygget.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen fikk 06.02.18 brev, fra en som ønsker å være anonym, om at en godkjent 

tomannsbolig i Rabbaveien 74, gnr/bnr 87/568, var bygget og ble brukt som firemannsbolig. I 

samme brev tar avsenderen opp en rekke andre forhold som er meldt videre til rette 

myndigheter. Eierne av eiendommen ble tilskrevet (brev datert 20.02.18), og det ble raskt 

opprettet kontakt. Det ble gjennomført to møter med byggesaksavdelingen, ett hvor Ole 

Christian Fjeldstad fra OFC Prosjekt AS (ansvarlig søker) deltok og ett hvor også eierne deltok 

i tillegg til ansvarlig søker. Søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om dispensasjon for 

etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av utnytting av tomten, ble mottatt 

14.05.18. Kommunen mottok tilleggsinformasjon 16.05.18. Det har ikke kommet 

nabomerknader i saken. 

 

Tomannsbolig til firemannsbolig 

I søknaden (mottatt 14.05.18) og tilleggsinformasjonen (mottatt 16.05.18) beskriver ansvarlig 

søker tiltaket. Tomannsboligen godkjent i delegasjonssak nr: 195/09 datert 07.05.09, ble 

bygget og meldt inn som ferdig uten trappeforbindelsen mellom 1. etasje og kjelleretasje, som 

er vist på godkjente tegninger. Den har siden oppføring blitt brukt som en firemannsbolig. Nå 

søkes det om endring av gitt tillatelse og dispensasjon for etablering av firemannsbolig og 

ytterligere overskridelse av tillatt utnytting av tomten. Tegningen som er lagt ved søknaden 

mottatt 14.05.18 er den godkjente tegningen fra 2009. Tegningen vedlagt 

tilleggsinformasjonen mottatt 16.05.18, viser kjelleretasjen slik den er bygget og nå søkes om 

godkjenning for. 

 

Veranda 

På de godkjente tegningene fra 2009 vises en veranda utenfor 1.etasje. Denne ble i 2009 

bygget større enn godkjent og deler av arealet ble også overbygd. I sin redegjørelse opplyser 

ansvarlig søker at det overbygde arealet på verandaen skal fjernes, men at det nå søkes om 

godkjenning for den utvidete verandaen. 

 

Utnyttelsesgrad 

I saken fra 2009 ble det gitt dispensasjon for en utnyttelses grad på 25 % på eiendommen, altså 

mer enn 18 % som angitt i reguleringsplanen. Ved at det blir to flere boenheter på eiendommen 

må det, i følge parkeringsforskriften i kommunen, etableres ytterligere to parkeringsplasser. 

Parkeringsarealet regnes med i utnyttingsgraden. Utnyttingsgraden blir 28 % medregnet den 

økte verandaen. 
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Teknisk forskrift 

Reglene i teknisk forskrift er endret siden boligen ble godkjent i 2009. Når tiltaket nå skal 

endres, må det vurderes ut fra gjeldene regler. I tilleggsinformasjon mottatt 16.05.18 ber 

ansvarlig søker om fritak fra kravene til ventilasjon i gjeldende forskrift (Teknisk forskrift 17). 

Boligen tilfredsstiller kravene som gjaldt på vedtakstidspunktet i 2009 med veggventiler og 

avtrekksvifte på bad og kjøkken.  

 

Søknad om dispensasjon 

I sin søknad om dispensasjon viser ansvarlig søker blant annet til at etter hans oppfatning 

ønsker kommunen fortetting i sentrumsnære områder og at tomta er godt egnet for en 

firemannsbolig. Sammen med søknaden er det lagt ved en utomhusplan som viser 

uteoppholdsarealer og parkeringsplasser. Parkering foregår nå delvis langs Rabbaveien mot 

vest og i møter med eierne og ansvarlig søker kommer det fram at det ikke er mulig å snu på 

egen eiendom og at det kan oppstå farlige situasjoner ved utkjøring fra eiendommen. Det er 

ingen tydelig avkjøring og parkerte biler må ofte rygge ut i veien. All parkering i framtiden skal 

i følge utomhusplanen, skje på nedsiden av bygget, mot øst.  Langs Rabbaveien, syd for 

boligen, skal det etableres et nytt felles uteoppholdsareal. I følge ansvarlig søker vil dette bedre 

forholdene for de myke trafikantene i Rabbaveien. Ansvarlig søker viser også til at det er 

godkjent andre firemannsboliger i området som omfattes av samme reguleringsplan; 31 

Haldenjordet. 

 

 

Personen som gjorde kommunen oppmerksom på at boligen ble brukt annerledes enn tillatt, har 

vært veldig aktiv og sendt mange henvendelser til kommunen. Han er vurdert å ikke være part i 

saken, men holdes oppdatert på framgang i byggesaken slik han har bedt om.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 31 Haldenjordet, stadfestet av Kommunal- og 

arbeidsdepartementet 14.06.1958. Denne planen er en endring av reguleringsplan nr. 26 

Haldenjordet stadfestet 27.03.1957. Det ble ikke stadfestet nye bestemmelser 14.06.1958, og 

bestemmelsene stadfestet 27.03.1957 gjelder derfor også for reguleringsplan nr. 31. 

For boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise 

reguleringsbestemmelser, gjelder også kravene i kommuneplanbestemmelsene § 1.1.2 som en 

presisering.  

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene punkt A, underpunkt 1 og 4. 

Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd angir vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket. 

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

vesentlig tilsidesatt». Videre - at «fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Fradeling av eiendom gnr/bnr 87/568 ble behandlet og godkjent i delegasjonssak nr: 185/08 

datert 10.04.08. 

 

I delegasjonssak nr. 195/09 datert 07.05.09 ble det godkjent oppføring av en tomannsbolig på 

eiendom gnr/bnr 87/568.  
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Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknaden vil ha noen direkte økonomiske konsekvenser for 

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

kommunen. (Etter selvkostprinsippet). I saker der arbeidene allerede er utført uten nødvendig 

tillatelse, tas 100 % påslag i gebyrene.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at spørsmålet om dispensasjon kan gis i denne saken utløser behov for 

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

for innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre.   

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om endring av gitt tillatelse og 

søknad om dispensasjon for etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av 

utnytting av eiendom gnr/bnr 87/568, tilleggsinformasjon mottatt 16.05.18 og rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Saken utsettes til befaring. 

  

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

reguleringsplanbestemmelsen punkt A underpunkt 1 og 4 for oppføring av firemannsbolig.  

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

ut fra likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

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. 

 

Rådmannen vurderer at tomten, på 1 000 m², er stor nok til utvidelsen til firemannsbolig. 

Tomtens utforming gjør det naturlig å ha stor veranda istedenfor utearealer i 1. etasje for 

leilighetene som er store og består av rom i både 1. og 2. etasje. Utnyttingsgraden økes på 

grunn av utvidelse av verandaen, i tillegg til krav til økt antall parkeringsplasser. Leilighetene i 

kjelleretasjen har tilgang direkte til hagearealer. Utomhusplanen vedlagt søknaden viser i tillegg 

at det skal etableres et felles uteoppholdsareal langs Rabbaveien. 

 

Ved å samle parkeringsarealet nedenfor boligbygningen mot øst, unngår man dagens situasjon 

langs Rabbaveien, med uoversiktlige utkjøringsforhold/rygging ut i veien. Det er også positivt 

at arealet langs Rabbaveien utnyttes til uteoppholdsareal i tillegg til at det bidrar til å redusere  

parkering langs veien. 
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Det er godkjent andre firemannsboliger i området som omfattes av samme plan. Det er et uttalt 

ønske at det skal fortettes i bynære områder. Bygningen utvides ikke, da det er eksiterende 

arealer som deles opp. 

 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at det i følge plan- og bygningsloven § 19, er 

tilstrekkelige grunner til å innvilge dispensasjon. Hovedutvalget anbefales å godkjenne 

dispensasjonssøknaden i prinsippet og å delegerer myndighet til rådmannen til å viderebehandle 

saken.  

 

Vedlegg 

 

Situasjonskart 1:1000 

Oversiktskart 

Søknad om endring 14.05.18. Journalpost 28 

- E-post 

- Følgebrev 

- Søknad om endring av tillatelse 

- Opplysninger om tiltakets ytre rammer 

- Opplysninger gitt i nabovarsel 

- Kvittering for nabovarsel 

- Utenomhusplan 

- Tegninger 

- Erklaring om ansvarsrett 

Svar – Fremdriftsplan. Journalpost 21 

E-post med framdriftsplan 

- Bilde av parkering nede 

- Bilde av parkering oppe 

Tilbakemelding fra eierne. Journalpost 9 

- E-post 

- Brev 

Henvendelse om eiendom. Journalpost 2 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

51/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

kommuneplanen § 1.1.2 blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med dispensasjon ikke 

er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden avslås, jfr. plan- og bygningsloven 

§ 19-2. 

 

2. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 39/55 avslås, med bakgrunn i avslag på 

dispensasjonssøknaden. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

  

Utskrift sendes til 

Helgerud Byggtegning AS, Helgerudkroken 16, 3404 LIER 

Kilemoen Invest AS, Postboks 1337 Flattum, 3503 HØNEFOSS 

Halvor Moland, Harald Hardrådes gate 15 B, 3511 HØNEFOSS 

 

 

Sammendrag 

Tiltakshaver har søkt om riving av garasje, fradeling av boligtomt og dispensasjon fra 

maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA for avgivende eiendom gnr/bnr 39/55. Det følger av 

kommuneplan § 1.1.2 at maksimalt tillatt utnyttelse på en boligtomt er 25% BYA (bebygd 

areal). Tiltaket medfører en høyere utnyttelse enn dette, og fradeling krever derfor 

dispensasjon. 

 

Ved en eventuell innvilget dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse er det, slik antydet 

bebyggelse er skissert på situasjonskart datert 12.04.2018, nødvendig med dispensasjon fra 

avstandskrav til nabogrense på 5 meter, jfr. reguleringsplan nr. 15 § 7. Det er ikke søkt om 

dispensasjon fra dette. 
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Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 14.03.2018 søknad om å rive garasje, fradele ny boligtomt og 

dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse i kommuneplanen § 1.1.2. Tiltakshaver opplyste i 

søknaden at ved fradeling vil avgivende tomt få en utnyttelse på 35 % BYA, og den nye 

matrikkelenheten vil kunne ha en utnyttelse på 25 % BYA. Det fremgikk av situasjonskartet, 

datert 14.03.2018, at det skulle opprettes ny adkomst for den nye matrikkelenheten sør på 

avgivende eiendom. Avgivende eiendom skulle beholde eksisterende adkomst, men utvide 

denne noe. 

 

Kommunen ga et foreløpig svar i saken ved brev, datert 27.03.2018. I det foreløpige svaret 

uttrykte kommunen at det omsøkte tiltaket ville medføre en høy utnyttelse av avgivende 

eiendom. Tomtearealet på eiendom gnr/bnr 39/55 er i dag ca. 842 m2. Ved eventuell fradeling 

av eiendom fra gnr/bnr 39/55, vil ny matrikkelenhet få et tomteareal på ca. 445 m2, og 

avgivende eiendom vil få et tomteareal på ca. 397 m2. Størrelsen på ny matrikkelenhet vil også 

kunne medføre en trafikk- og parkeringsløsning som ikke er ønskelig. I tillegg påpekte 

kommunen at det fremgår av reguleringsplan nr. 15 § 7 at «Ingen bygning må legges nærmere 

nabogrense enn 5 meter». Avstandskravet på 5 meter er gjeldende for både eksisterende og ny 

matrikkelenhet. Tiltakshaver ble opplyst om at det ligger an til at det ved revisjon av 

kommuneplanen vil bli satt en minstegrense på 700 m2 for eneboligtomter. Ringerike kommune 

anbefalte tiltakshaver å ta kontakt med planavdelingen for å foreta en regulering av området. 

Det ble også opplyst om den videre saksgangen dersom tiltakshaver fortsatt ønsket å få saken 

behandlet. 

 

Tilbakemelding på dette ble gitt av Helgerud Byggtegning AS, på vegne av tiltakshaver, ved e-

post, datert 13.04.2018. Tiltakshaver ønsket å få saken politisk behandlet, og hadde korrigert 

tiltaket, med nytt situasjonskart datert 12.04.2018, noe etter kommunens bemerkninger i det 

foreløpige svaret. Helgerud Byggtegning AS har opplyst at utnyttelse for ny matrikkelenhet vil 

kunne bli ca. 28 % og avgivende eiendom vil bli ca. 33 %. Utearealet er revidert, slik at alt 

trafikk- og parkeringsareal blir lagt på samme side av eiendommene (nordøst) og at 

eksisterende adkomst vil bli benyttet, men utvidet noe.  

 

Etter dette ga Ringerike kommune en tilbakemelding om videre saksgang i saken ved brev 

datert 24.04.2018. Det ble i brevet påpekt at selv om det er fremlagt nytt situasjonskart, endres 

ikke det totale arealet som skal deles, og at kommunen ligger an til å anbefale rådmannen å ha 

negativ innstilling til dispensasjon og fradeling.  

 

Det er nødvendig med dispensasjon fra bestemmelsen i reguleringsplan nr. 15 § 7 ettersom 

«Ingen bygning må legges nærmere nabogrense enn 5 meter.» Situasjonskart fremlagt 

12.04.2018 viser eksempel på hvordan bolig kan plasseres på ny matrikkelenhet, og boligen er 

lagt 4 meter fra nabogrense mot nord og øst. Eksisterende bolig på avgivende eiendom blir 

liggende 4,6 meter fra ny grense. Det er ikke søkt om dispensasjon fra bestemmelsen i 

forbindelse med fradelingssøknaden, verken for eksisterende eller ny bebyggelse. 

 

I følge flomsonekartet til kommunen, ligger deler av arealet som ønskes fradelt i et flomutsatt 

område (500-årsflom), jfr. vedlegg nr. 10. 

 

Den 25.05.2018 ga kommunen søker tilbakemelding om at nabovarsling ikke var gjennomført 

korrekt. Søker ble da bedt om å varsle nabo, den ene hjemmelshaver til gnr/bnr 39/175 Harald 
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Hardrådes gate 15 B, som ikke hadde blitt varslet. Informasjon om dette ble også sendt nabo 

som ikke var varslet.  

 

Det kom inn nabomerknad i saken den 06.06.2018 fra hjemmelshaver til gnr/bnr 39/175 Harald 

Hardrådes gate 15 B. Nabomerknaden viser til at størrelsen på tomtene ved fradeling blir 

mindre enn nærliggende tomter, og at det fremgår av reguleringsplan at man ikke kan oppføre 

bygg nærmere enn 5 meter fra nabogrense. Videre påpeker nabo at det er foretatt større 

endringer i området, oppføring av ny barneskole og vei, som har berørt deres eiendom ved at 

grenser for vei og parkering ligger helt inntil deres eiendomsgrense, og at en dispensasjon i 

omsøkte sak vil medføre et stort inngrep i deres tomt på ytterligere sider av eiendommen. 

Nabo mener også at omsøkte eiendom er for liten i størrelse til å få fradelt, og at en 

dispensasjon for dette vil være uheldig med tanke på presedens i fremtidige fradelingssaker. I 

tillegg mener nabo at eiendommen er for liten dersom man skal følge kommunens regel om 

innkjøringsvei til den fradelte eiendommen, og anbefaler at søknaden ikke innvilges. 

 

Kommunen mottok svar på nabomerknaden fra søker den 12.06.2018. Søker påpeker at det er 

andre eksisterende boligeiendommer i nærområdet med areal i samme størrelse som omsøkte 

tiltak, og viser til gnr/bnr 39/182, 39/183, 39/200 og 39/165. Videre sier søkeren at det er 

mulig å plassere bolighus innenfor 5 meter fra grense, men at bestemmelsen tilhører en eldre 

reguleringsplan og at teknisk forskrift i dag tilsier en avstand fra nabogrense på 4 meter, noe de 

også mener er fornuftig i tettbebygde områder. Søker viser til at kommunen ønsker fortetting i 

eksisterende boligområder, og at eiendommen ligger gunstig til i forhold til offentlig transport, 

vei og skole. Eiendommen er tilnærmet flat, og en oppdeling vil ikke medføre større 

terrenginngrep eller oppfylling i følge søker. 

 

Saken legges med dette frem til politisk behandling. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendom gnr/bnr 39/55 omfattes av reguleringsplan nr. 15 «Norderhov byggebeltes sørlige og 

vestlige deler», vedtatt 25.09.1947.  

 

For denne reguleringsplanen skal enhver tids gjeldende kommuneplanbestemmelser gjelde 

foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen. Denne reguleringsplanen er av eldre dato, 

og bestemmelsene anses å være mangelfulle/upresise. 

 

Reguleringsplanen er taus om maksimalt tillatt utnyttelse av tomtene. Det må derfor ses hen til 

bestemmelsene i kommuneplanen § 1.1.2, hvor det fremgår at boligtomter kan bebygges med 

en utnyttingsgrad på inntil 25 % BYA. 

 

I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag om at eneboligtomter 

skal ha areal på minst 700 m2, og at tomannsboliger skal ha areal på minst 900 m2.  

 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % for boligtomter i 

kommuneplanen § 1.1.2 for å kunne fradele deler av eiendom gnr/bnr 39/55. 
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Hjemmel for dispensasjonsvedtaket og vurderingskriterene for dispensasjonsvedtaket fremgår 

av plan- og bygningsloven § 19-2. For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt. 

For det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Opprettelse eller endring av eiendom må ikke gjøres slik at det «dannes tomter som er uegnet 

til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering» etter reglene i plan- og 

bygningsloven, jfr. pbl. § 26-1. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det har vært noe korrespondanse mellom tiltakshaver og Ringerike kommune ved 

byggesaksavdelingen i forbindelse med saken. Det foreligger imildertid ingen tidligere 

behandlinger eller vedtak i saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part, skal parten få tilkjent 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, og gebyrene kommer som inntekt til kommunen. 
 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen vurderer at det ikke er behov for å innhente uttalelser fra Fylkesmannen i 

Buskerud ettersom innstillingen for Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er avslag.  

 

Dersom Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er positive, bør det innhentes uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud. Dette fordi det blir et prinsipielt vedtak, siden det her er snakk om å 

etablere så små eiendomsstørrelser som det ikke er praksis for å godkjenne som 

dispensasjonssøknad i Ringerike kommune. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Dersom Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er positiv, kan følgende forslag vedtas: 
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Alternativ 2 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

kommuneplanen § 1.1.2 og lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 

at fordelene ved dispensasjon, er klart større enn ulempene. Hovedutvalget stiller seg så 

langt positiv til dispensasjonssøknaden og ber rådmannen innhente uttalelser fra 

Fylkesmannen i Buskerud, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

2. Videre behandling av saken, inkludert angivelse av betingelser og ilegging av gebyr, 

delegeres til rådmannen forutsatt at Fylkesmannen i Buskerud ikke går i mot saken. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

Dersom Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, ved å velge alternativ 2, så langt stiller 

seg positiv til dispensasjonssøknaden, vil rådmannen anbefale at det innhentes en redegjørelse 

for flomsituasjonen og gjennomført nabovarsling ved at vedleggene til nabovarsling blir lagt 

fram, samt at det må søkes om dispensasjon for plassering mindre enn 5 m fra nabogrensa. I 

tillegg anbefaler rådmannen at det innhentes en redegjørelse for hvordan overvann skal løses på 

tomtene. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan berøre spørsmål av prinsipiell betydning. Saken vil danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra kommuneplanen § 1.1.2 for 

oppretting av så små tomter som i dette tilfellet gjennom dispensasjon. Videre vil det i 

tilsvarende saker kunne bli vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA etter 

kommuneplanen § 1.1.2. For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt, jfr. pbl. § 

19-2. For det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må 

«fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Tiltakshaver har et ønske om å fradele en tomt for å bygge bolig på ny matrikkelenhet. 

Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at kommuneplanens bestemmelser gir rom for 

vurdering av utnyttelse ut fra strøkets karakter, og at tilsvarende eiendommer i området er delt 

opp. Videre at eiendommen ligger sentrumsnært, og at det dermed kan være riktig å tillate en 

høyere utnyttelse. Nærhet til skole, sentrum, veinett og kollektivtrafikk er også fremhevet i 

begrunnelsen. Fradelt eiendom vil ligge sentralt, men skjermet fra støy. Tiltakshaver begrunner 

at det vil bli godt med uteoppholdsareal på begge eiendommene, da terrenget er forholdsvis 

flatt og lett å utnytte, og at utearealet i hovedsak vender vekk fra vei. 

 

 

Vilkår 1 – Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli «vesentlig tilsidesatt». 
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Hensynene bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1 er å fremme en 

bærekraftig utvikling, sikre forsvarlig byggetiltak, og å sikre åpenhet, forutsigbarhet og 

medvirkning for berørte interesser og myndigheter. Prinsippet om universell utforming skal 

ivaretas. Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene skal 

også vektlegges.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir nevneverdig berørt av 

tiltaket. Lovens formålsbestemmelse vurderes derfor ikke å bli «vesentlig tilsidesatt».  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelse av 

boligtomter i kommuneplanen § 1.1.2, er å sikre luft og lys mellom bebyggelsen i området, og 

å hindre at tomter blir bygd ned. Bestemmelsen skal også ivareta hensynet til naboene, samt 

hensynet til bygningsmiljøet, slik at byggets uttrykk ikke blir dominerende. Det følger av 

retningslinjene til kommuneplanens bestemmelse at utnytting av området må vurderes i hvert 

tilfelle ut fra strøkets karakter. I tillegg fremgår det av retningslinjene at ved fortetting i 

eksisterende bebyggelse skal behovet for leke- og oppholdsarealer vurderes og vektlegges.  

 

Tiltaket vil medføre at utnyttelsesgraden på avgivende eiendom blir ca. 33 % og ny 

matrikkelenhet ca. 28 %, jfr. situasjonskart datert 12.04.2018. Dette er henholdsvis ca. 8 % og 

3 % mer enn hva som er tillatt etter bestemmelsen i kommuneplanen. Tomtene i området 

varierer noe i størrelse, men ved en eventuell fradeling vil avgivende eiendom gnr/bnr 39/55 og 

ny matrikkelenhet bli unormalt små sammenlignet med øvrige tomter i området. Strøkets 

karakter vil bli endret ved at det bygges så mye tettere. Det vil blant annet gå utover luft og lys 

mellom bebyggelsen i området, og på denne måten påvirke hensynet til naboer. 

 

Tillatt bebyggelsesareal på begge eiendommene vil allerede ved gjennomføring av fradelingen 

og gjennomføring av skissert byggeprosjekt være overskredet. Videre vil deler av utearealene 

på begge eiendommene bli benyttet til parkeringsareal og adkomstvei. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak maksimalt tillatt utnyttelse for boligtomter vil bli 

«vesentlig tilsidesatt». 

 

 

Vilkår 2 – Fordelene ved å gi dispensasjon må være «klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering». 

 

Fordelene ved en dispensasjon skal hovedsakelig knyttes til de offentlige hensyn som planen 

skal ivareta, og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter, jfr. Ot.prp. nr.56 

(1984-85) s.101. Personlige og økonomiske forhold vil normalt ikke være tungtveiende i 

dispensasjonssøknader, jfr. Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s.101 og Sivilombudsmannens årsmelding 

1994 s.270 (Somb-1994-74). 

 

Rådmannen vurderer at fordelen med å gi dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse vil være 

å få etablert en ny boligtomt i et sentrumsnært område, og dette vil bidra til fortetting. Det er 

her snakk om en liten økning i maksimalt tillatt utnyttelse på ca. 8 % og ca. 3 % for 

eiendommene. 

 

Til tross for at tiltaket vil medføre en liten økning utover maksimalt tillatt utnyttelse, vil en 

eventuell dispensasjon medføre små tomter med mindre uteområder og luft mellom 
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eiendommene. Rådmannen vurderer at dispensasjonen vil endre karakteren av området 

gjennom en fortetting. På avgivende eiendom vil mye av utearealet bli benyttet til atkomstvei 

for begge eiendommene, og parkeringsareal for egen eiendom. Tilsvarende vil mye av 

uteoppholdsarealet på ny matrikkelenhet bli benyttet til parkeringsareal på denne eiendommen. 

I tillegg vil en fradeling medføre at ingen av eiendommene i utgangspunktet kan bebygges med 

noe mer, da maksimalt tillatt utnyttelse allerede er overskredet. 

 

I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag om at tomter for 

enebolig skal ha areal på minst 700 m2, og at tomter for tomannsboliger skal ha areal på minst 

900 m2. Dette blant annet for å skape gode tomter med muligheter for ønskelig bebyggelse, 

vegetasjon og godt uteoppholdsareal. 

 

Rådmannen mener fordelene med en dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse, ikke er «klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering». En eventuell tillatelse bør etter rådmannens 

vurdering foreligge som en reguleringsendring basert på en helhetsvurdering av området, hvor 

også andre momenter vurderes, og ikke som en dispensasjonssak. 

 

Rådmannen kan etter dette ikke se at vilkårene for å godkjenne dispensasjonen foreligger, og 

anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å avslå søknad om dispensasjon. 

 

 

Likhetsprinsippet: 

Kommunen, ved byggesaksavdelingen, har i 2017 gitt negative signaler til eiendom gnr/bnr 

39/56 ved spørsmål om fradeling av eiendom. Eiendommen ligger på motsatt side av Harald 

Hardrådes gate i forhold til omsøkte tiltak. Kommunens tilbakemelding var blant annet 

begrunnet i små tomtestørrelser. Rådmannen mener at dette er et moment som tilsier at man 

bør være forsiktig med å behandle avvik som dispensasjon, og at det er bedre å endre 

reguleringsplaner. 

 

Helgerud Byggtegning AS har i sin e-post til kommunen, datert 13.04.2018, påpekt at det 

bygges på mindre eiendommer i Hønefoss med tanke på fortetting av sentrumsnære områder, 

som for eksempel Ullerålsgata 9A-C. Rådmannen viser til at det i nevnte sak foreligger en 

nyere reguleringsplan nr. 368 «Ullerålsgate 9» (vedtatt av kommunestyret 25.04.2013) hvor 

maksimalt tillatt utnyttelse er angitt i BRA (bruksareal) på plankartet, jfr. reguleringsplan nr. 

368 §2.1, tredje punkt. I denne saken gjaldt dermed andre regler enn det som fremgår av 

kommuneplanen angående utnyttelse, og reglene bygde på en formell, grundig 

reguleringsprosess i moderne tid. Likhetsprinsippet tilsier dermed at avvik fra kommuneplanens 

bestemmelse om maksimalt tillatt utnyttelse, bør foretas gjennom en reguleringsendring, og 

ikke ved en dispensasjonssøknad. 

 

 

Fradeling: 

Rådmannen vurderer det slik at selv om Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning skulle 

være positiv til dispensasjonssøknaden fra maksmialt tillatt utnyttelse i kommuneplanen § 

1.1.2, vil vilkårene for fradeling likevel ikke være oppfylt. 

 

Opprettelse eller endring av eiendom må ikke gjøres slik at det «dannes tomter som er uegnet 

til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering» etter reglene i plan- og 

bygningsloven, jfr. pbl. § 26-1.  
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Det må her foretas en konkret vurdering av om de eiendommene som opprettes eller endres, er 

egnet til bebyggelse på grunn av størrelse eller form, jfr. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 338. 

Ved vurdering av fradelingssøknaden, skal kommunen ha en oppfatning om framtidig 

husplassering på tomta og størrelsen på framtidig bebyggelse, jfr. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 

338. 

 

Det er lagt frem et situasjonskart, datert 12.04.2018, hvor det er tegnet inn eiendomsgrense 

mellom avgivende eiendom og ny matrikkelenhet, og et eksempel på bebyggelse på ny 

matrikkelenhet. For avgivende eiendom (gnr/bnr 39/55) vil eksisterende bebyggelse bli 

liggende 4,6 meter fra ny eiendomsgrense. Inntegnet eksempel på bolighus på ny 

matrikkelenhet vil bli liggende 4 meter fra nabogrense mot nord og øst. Slik situasjonskartet er 

fremlagt, vil det ved en eventuell byggesøknad være nødvendig med dispensasjon fra 

bestemmelsen i reguleringsplan nr. 15 § 7 ettersom «Ingen bygning må legges nærmere 

nabogrense enn 5 meter.»  

 

Det er ikke søkt om dispensasjon fra bestemmelsen i forbindelse med fradelingssøknaden, 

verken for eksisterende eller ny bebyggelse. Det skulle vært søkt om dispensasjon fra 

avstandskravet på 5 meter for eksisterende bebyggelse som vil bli liggende 4,6 meter fra ny 

eiendomsgrense. 

 

Det er nødvendig med ytterligere dispensasjonssøknader for å eventuelt få gjennomført 

fradelingen. Ut fra eiendommenes størrelse og form vil det være vanskelig å få til gode 

boligtomter med uteoppholdsareal og vegetasjon. Med nye klimatiske forhold som gir 

kraftigere regnbyger, er det en økende utfordring å ta hånd om regnvann, og 

overvannshåndtering blir vanskeligere jo større del av terrenget som er bebygget eller dekket 

med harde overflater. I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag 

om at tomter for enebolig skal ha areal på minst 700 m2. Rådmannen vurderer at en eventuell 

tillatelse bør skje gjennom reguleringsendring, slik at man får frem helheten av området og 

eiendommene, før en eventuell fradeling gjennomføres. 

 

 

Nabovarsling 

Søker har gjort en endring av situasjonsplan etter at nabovarsling er gjennomført. Revidert 

situasjonsplan, datert 12.04.2018, er ikke nabovarslet. Endringen går på innkjøring til 

eiendommene, og adkomsten til eventuelt fradelt eiendom er i reviderte situasjonsplan lagt på 

nordøstsiden av eksisterende bolig, i stedenfor på sørvestsiden. Rådmannen vurderer at denne 

endringen, på relativt flatt terreng, bør ha liten konsekvens for naboeiendom gnr/bnr 39/57. 

Dersom Hovedutvalget godkjenner fradelingssøknaden, vurderer rådmannen at eiendom 

gnr/bnr 39/57 kan få kopi av vedtaket og dermed klagemulighet. 

 

 

Nabomerknader 

Av nabomerknaden fremgår flere av de samme momentene som rådmannen har kommet med i 

sin vurdering. Tomtene blir svært små, og det er avstandskrav på 5 meter til nabogrense etter 

reguleringsplan nr. 15 § 7. 
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Momentet med at kommunen ønsker fortetting i eksisterende boligområder er et overordnet 

prinsipp, men hver sak må likevel vurderes konkret for å se om vilkårene for fradeling og 

dispensasjon er oppfylt. 

 

Rådmannen vurderer at det ikke kan tillegges vekt at det har skjedd større endringer i området 

allerede med oppføring av ny barneskole og vei til skolen. Man må forholde seg til regelverket, 

og dersom reglene tillater fradeling, dispensasjon og utbygging, vil man ha hjemmel for å 

gjennomføre tiltakene. 

 

Søker viser til at eiendommene gnr/bnr 39/165, 39/200, 39/182 og 39/183 er i samme 

størrelsesområde som omsøkte tiltak. De er på fra ca. 420 m² til ca 507 m². Eiendommene ble 

fradelt i tidsrommet 1979 til 1996, dvs. delvis før kommunen fikk sin første kommuneplan 

19.12.1991. I tillegg ligger to av eiendommene, gnr/bnr 39/182 og 39/183, i område for 

reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli område B», hvor det fremgår av § 4 at utnyttelse for 

boligområde er 0,30, og at garasjer kommer i tillegg. Rådmannen vurderer at til tross for at 

nevnte eiendommer er i samme størrelsesområde som de ca 397 m² og ca 445 m² det nå søkes 

om, må hver sak vurderes for seg, og i omsøkte sak er ikke vilkårene for fradeling og 

dispensasjon oppfylt.  Rådmannen anbefaler Hovedutvalget å avslå søknaden om dispensasjon 

og derved også søknaden om fradeling.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart, datert 23.05.2018. 

2. 18/1036-12 – Svar på nabomerknad fra søker, datert 12.06.2018. 

3. 18/1036-10 – Nabomerknad fra Harald Hardrådes gate 15 B, datert 06.06.2018. 

4. 18/1036-8 – Info til nabo om nabovarsling, datert 25.05.2018. 

5. 18/1036-7 – Ytterligere nabovarsling og info om politisk behandling og 

sakasbehandlingtid, datert 25.05.2018. 

6. 18/1036-4 – Videre saksgang - fradeling av boligtomt, datert 24.04.2018. 

7. 18/1036-3 – E-post, datert 13.04.2018. 

a. A10-05 Situasjonsplan fradeling alternativ 2, datert 12.04.2018. 

8. 18/1036-2 – Foreløpig svar på "Søknad om riving av garasje, fradeling og 

dispensasjon", datert 27.03.2018. 

9. 18/1036-1 – Søknad om riving av garasje, fradeling og dispensasjon, datert 14.03.2018. 

a. Søknad 

b. Kvittering for nabovarsel 

c. Situasjonsplan 

d. Rekvisisjon av oppmålingsforretning 

e. Kvittering for nabovarsel 2 

f. Opplysninger gitt i nabovarsel 

10. Flomsonekart, blå farge angir flomsone, datert 23.05.2018. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 14/1343-382   Arkiv: PROS 15013  

 

Utvidelse av Monserud renseanlegg - kjøp av grunn  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

52/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 400 m2 av eiendom gnr. 44 bnr. 54 eid av Ringeriks-

Kraft AS. 

 

2. Ringerike kommune kjøper ca. 820 m2 av eiendom gnr. 43 bnr. 1 eid av Håkon 

Lindstad. 

 

3. Kostnader for kjøp av grunn dekkes av prosjekt 15013 Monserud renseanlegg. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommunes renseanlegg på Monserud ble bygget i 1977 og utvidet i 1994 og 2000, 

og er det største renseanlegget i Ringerike kommune. Dagens kapasitet på Monserud 

renseanlegg er i ferd med å nås i løpet av kort tid. Kapasiteten må derfor utvides. 

 

Kommunestyret vedtok den 30.06.2016 (sak 97/16) bygging av et nytt renseanlegg ved 

Monserud. Det nye renseanlegget er nå under oppføring, og vil tas i bruk høsten 2019. 

 

Beskrivelse av saken 

Det nye renseanlegget bygges på kommunens egen eiendom. Det har imidlertid vist seg 

hensiktsmessig å kjøpe noe tilleggsareal fra naboeiendommer til anlegget. Dette for å redusere 

tiltak på egen eiendom, og sørge for at alle viktige anleggsdeler blir liggende på kommunens 

egen grunn. Det foreslås å kjøpe deler av følgende eiendommer: 

 

Gnr. 44 bnr. 54 – eier Ringeriks-Kraft AS 

Arealet ligger øst for det nye renseanlegget. Det er behov for å kjøpe ca. 400 m2 for å utvide 

gårdsplassen, slik at det blir enklere kjøreforhold forbi det nye tørrslamsilobygget. Og for å 

unngå behov for oppsetting av støttemur mot naboeiendommen, da terrenget stiger mot øst. 
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Arealet er etter tomtetakst verdsatt til kr 125,- pr. m2. Kjøpesummen vil dermed bli ca. kr 

50 000,-. Endelig fastsetting av areal og kjøpesum foretas når oppmålingsforretning er avholdt. 

 

 

 
 

 

Gnr. 43 bnr. 1 – eier Håkon Lindstad 

Arealet ligger ned mot Storelva, sørvest for eksisterende renseanlegg, hvor utløpsledningen til 

det nye renseanlegget går ut i elva. Det er behov for å kjøpe ca. 820 m2, da grunneier ikke 

ønsker å ha utløpsledningen liggende på sin eiendom. Det er ikke plass til å legge ledningen på 

kommunens eiendom, da den vil komme i konflikt med eksisterende anlegg. 

 

Arealet er også her verdsatt til kr 125,- pr. m2. Kjøpesummen vil dermed bli ca. kr 102 500,-. 

Endelig fastsetting av areal og kjøpesum foretas når oppmålingsforretning er avholdt. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Bygging av nytt renseanlegg ved Monserud ble vedtatt av kommunestyret i møte den 

30.06.2016 (sak 97/16). 

 

Økonomiske forhold 

Kostnadene for kjøp av grunn dekkes av prosjektet. I tillegg til kjøpesummene kommer 

kostnader for kartforretning, tinglysningsgebyr etc. Prosjektet har et budsjett på kr 350 mill. 

inkl. kr 32 mill. i usikkerhetsavsetning.  

 

Alternative løsninger 

Alternativet til å kjøpe grunn fra Ringeriks-Kraft vil være å sette opp en støttemur langs 

eiendomsgrensa. Dette vil trolig være mer kostbart enn å kjøpe arealet, og det vil føre til 

mindre plass til å passere tørrslamsiloen med større kjøretøyer. 

 

Alternativet til å kjøpe grunn fra Håkon Lindstad vil være å inngå en avtale om kommunens 

rett til å ha liggende og fremtidig drifte, vedlikeholde og fornye ledninger på Lindstads 

eiendom. Grunneier ønsker imidlertid ikke å ha ledningen på sin eiendom, eller å ha en slik 

avtale tinglyst på eiendommen. 

 

Rådmannens vurdering 

Kjøp av tilleggsarealer vil føre til enklere utvendige driftsforhold ved det nye renseanlegget, og 

at alle viktige anleggsdeler vil ligge på kommunens egen eiendom. Kostnadene for kjøp av 

grunn kan dekkes av prosjektet. Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at det kjøpes grunn 

fra Ringeriks-Kraft og Håkon Lindstad. 
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Vedlegg 

Kjøpekontrakt gnr. 43 bnr. 1 - Håkon Lindstad 

Kjøpekontrakt gnr. 44 bnr. 54 - Ringeriks-Kraft AS 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 14/1842-91   Arkiv: GNR 1/42  

 

Klage på tillatelse (vesentlige terrenginngrep) Gnr/bnr 1/42 Averøya 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

53/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagene tas delvis til følge. Det foreslås at det gjøres følgende endringer i det 

opprinnelige vedtaket: 

a. I klagen til Henrik Basberg (avslag på område 3 og 4 og byggesaksgebyr) 

fremkommer det nye forhold som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres: 

Kommunen frafaller sitt gebyr grunnet fristoversittelse. Klagen på avslag på 

område 3 og 4 tas ikke til følge. 

b. I klagen til Hans Martin og Phitayarat Ødegård, Morten og Kirsten Rotherud, 

Per Kristian og Anne Marit Rotherud, Tore og Laila Olsen, og Arild Weisten 

(møteplasser og konsekvenser av kjøringen mm.) fremkommer det nye forhold 

som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres:  

i. I det opprinnelige vedtaket fra 15.01.2018, skal vedtakspunkt 1 g 

strykes i sin helhet, altså skal følgende tekst tas ut: Det skal etableres 

tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler med 

grunneiere. 

ii. Nytt vedtakspunkt 1 g blir som følger: I tillegg til de tre etablerte 

møteplassene på nedre del, skal det også etableres minimum tre 

møteplasser på øvre del. Totalt minimum seks møteplasser fra krysset 

Busundveien/Røsholmstranda. til eiendomsgrense på gnr. 1/42. 

Følgende skal legges til grunn for utforming og plassering av disse: 

Møteplassene på øvre del skal anlegges med omtrent 250 meters 

avstand, men aldri lenger fra hverandre enn at det er sikt fra en 

møteplass til den neste. Gitt en vegbredde på 5 meter, så bør 

møteplassene minimum utformes slik at kjørebanen utvides til 6 meter 

over en lengde på 20 meter med 15 meters overgangsstrekning til hver 

side, altså en anbefalt totallengde er 50 meter. Tiltakshaver må sikre de 

nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. Møteplassene skal 

skiltes med M for møteplass. Nye møteplasser på øvre del skal være 

etablert og tatt i bruk innen: 01.09.2018. Det skal innsendes 

dokumentasjon på dette til Ringerike kommune. Dersom møteplassene 
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ikke er etablert innen fristen, så vil bygningsmyndigheten vurdere å 

ilegge stans i oppfyllingsarbeidet i påvente av at vilkår i tillatelsen blir 

oppfylt.  

c. Vedtaket for øvrig blir stående 

2. I medhold av forvaltningsloven § 27b settes som vilkår at eventuelt søksmål om 

gyldigheten av vedtak eller krav om erstatning som følge av vedtaket, ikke skal kunne 

reises uten at vedkommende part har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket og at 

klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen. 

3. Klagene sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

  

 

Sammendrag 

I januar 2018 ga kommunen tillatelse til oppfylling/vesentlig terrenginngrep på Averøya gnr. 

1/42. Grunneier og flere naboer har klaget på tillatelsen som ble gitt. Det som påklages er: 

avslag for område 3 og 4, byggesaksgebyr, møteplasser og manglende samtykke fra grunneiere 

til etablering av disse, konsekvenser av kjøringen til Averøya (breddeutvidelse av vei, støv, 

skader på drensrør, kummer, private innkjøringer mm.) 

 

Etter å ha gått igjennom klagene og ansvarlig søkers kommentarer til disse vil rådmannen 

anbefale at kommunen opprettholder vedtaket om avslag for område 3 og 4, men at 

saksbehandlingsgebyret frafalles i sin helhet siden kommunen har oversittet tidsfristen. Når det 

gjelder møteplasser, vil rådmannen anbefale at det stilles tydelige krav til antall og utforming av 

møteplasser. 

 

 

Hva har skjedd siden forrige behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

(HMA)? 

HMA har behandlet sak om heving av landbruksareal i flere runder. Første gang var i HMA 4. 

desember 2017, hvor saken ble utsatt for befaring. I HMA-møtet 15. januar 2018 ble det 

gjennomført befaring, før saken ble behandlet i det ordinære møtet. Det ble fattet følgende 

vedtak: 

1. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 og 2, jfr. plan- og bygningslovens § 20-3, 

og dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5, med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 19-2, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen omfatter kun rene masser. 

b. Det skal være en tilfredsstillende mottakskontroll av massene, altså at det som 

et minimum skal:  

i. Føres logg over massene som deponeres (opprinnelsessted, mengde 

osv.),  

ii. Det skal foreligge nødvendig dokumentasjon på at massene er rene 

iii. Det skal tas regelmessige stikkprøvekontroller 

c. Mot Tyrifjorden skal det settes av en vegetasjonsskjerm på minimum 50 meter 

d. Det skal være etablert sedimenteringsbasseng i tilknytning til områdene, og 

disse skal vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig. 

e. Kjøring skal kun skje innenfor følgende kjøretider: 

i. Mandag til torsdag kl 0700-1900 

ii. Fredag kl 0700-1300 
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iii. Ingen kjøring lørdag, søndag eller helligdager 

f. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 til kotehøyde 67 og inntil 8000 m3 på 

område 2 

g. Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler 

med grunneiere.  

h. Det skal foreligge en avtale med vegeier som omhandler vedlikehold av vei 

under arbeidene, istandsetting av vei og garantisum. En slik avtale skal senest 

foreligge 30. januar 2018. 

2. Det gis ikke tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5 for 

område 3 og 4, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Derfor avlås søknaden 

om oppfylling av område 3 og 4, med henvisning til § 20-3 i plan- og bygningsloven 

og naturmangfoldloven. 

3. Kommunen tar sikte på å oppheve vedtak av 18.07.2007 og 07.12.2012 etter 

nydyrkingsforskriften (med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c), 

da lovanvendelsen er feil. Dette vil bli varslet i eget brev til ansvarlig søker/grunneier 

med mulighet til å uttale seg til omgjøring av vedtaket. Rådmannen følger opp dette 

på delegert myndighet. 

 

 
Dette kartutsnittet viser de ulike områdene. I område 1 og 2 ble det gitt tillatelse til oppfylling/vesentlig 

terrenginngrep og dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. Område 3 og 4 ble avslått. 

 

 

 

Rådmannen har fulgt opp punkt 3 i vedtaket. Det tidligere vedtaket etter nydyrkingsforskriften 

har blitt opphevet, i brev 08.05.2018 (med tre ukers klagefrist). Dersom dette vedtaket 

påklages, så vil rådmannen fremme klagebehandlingen som en egen sak til politisk behandling 

(hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning).   

 

 

Klage på tillatelsen som er gitt 

Det har kommet flere klager på vedtak hvor det ble gitt tillatelse til heving av 

terreng/innkjøring av masser til Averøya på gnr. 1/42. 
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Det er totalt kommet sju klager: 

1) Henrik Basberg (grunneier og tiltakshaver), representert ved advokatfirmaet Johnsrud og Co  

2) Hans Martin og Phithayarat Ødegård (nabo) 

3) Morten og Kirsten Rotherud (nabo) 

4) Per Kristian og Anne Marit Rotherud (nabo) 

5) Stein og Gro Rotherud (nabo) 

6) Tore og Laila Olsen (nabo) 

7) Arild Weisten (nabo) 

 

Naboene Hans Martin og Phithayarat Ødegård, Morten og Kirsten Rotherud, Per Kristian og Anne 

Marit Rotherud, Tore og Laila Olsen, Stein og Gro Rotherud, har også kommet med utfyllende 

kommentarer i et eget brev,   
 

 

Hva er det som påklages? 
 

I korte trekk så er det følgende forhold som det klages på: 

- avslag for område 3 og 4 

- byggesaksgebyr 

- møteplasser og manglende samtykke fra grunneiere til etablering av disse 

- konsekvenser av kjøringen til Averøya (breddeutvidelse av vei, støv, skader på drensrør, 

kummer, private innkjøringer mm.) 

 

1. Henrik Basberg ved advokatfirmaet Johnsrud og Co, datert 09.03.2018  

Det klages på avslaget for område 3 og 4 og på byggesaksgebyret.  

 

Klager sier at selv om kommunen synes at tiltaket vil være av mindre betydning totalt, så er det av 

stor betydning for Basberg og grunnlaget for landbruksdriften på Averøya. Videre at forutsetningen 

for avslag av område 3 og 4 har falt bort, siden det ikke lenger er aktuelt som områder for økologisk 

kompensasjon for utbyggingen av E16 og Ringeriksbanen. Og at de ulempene ved tiltaket som er 

lagt til grunn for kommunens vurdering ikke lenger er gjeldende og at kommunen bør omgjøre 

avslag til tillatelse for område 3 og 4. Videre at kommunen ikke har lagt tilstrekkelig vekt på at 

tiltaket sikrer Basberg sine jordbruksarealer mot flom.  

 

Det klages på hvorvidt det kan ilegges byggesaksgebyr (siden saksbehandlingsfristen er oversittet) 

og hvorvidt byggesaksgebyret er basert på selvkost. Klager anfører at 12 ukers fristen (pbl § 21-7 

fjerde ledd) er oversittet med mer enn fire uker. Og at dersom kommunen har oversittet fristen med 

fire uker, så plikter kommunen å redusere gebyret med 100 % (25 % for hver påbegynte uke). 

Klager krever at kommunen reduserer gebyret med 100 %, og dersom dette bestrides så plikter 

kommunen å dokumentere hvordan beregningen av fristen og tidsforbruket er gjort i denne saken.  

 

Gebyret på kr. 160 040,- fremstår ifølge klager altfor stort til å kunne ha sin bakgrunn i selvkost og 

setter spørsmålstegn ved om kommunen har brukt 1/3 årsverk på å behandle denne saken. I denne 

sammenheng peker klager også på at Basberg har estimert at omtrent 2/3 av massene i område 1 er 

omfattet av nydyrkingstillatelsen fra 2012. Ettersom denne tillatelsen fortsatt er gyldig, så blir 

saksbehandlingen i denne saken tilsvarende mindre. Ifølge klager så betyr dette at gebyret må 

reduseres med minst 2/3 fordi oppfyllingen ble tillatt og lovlig og således er unntatt denne 

saksbehandlingen. Når det gjelder beregningen av gebyret sier klager at selv om det er søkt om en 

stor terrengendring med et stort antall kubikkmeter masse, så betyr ikke det at saksbehandlingen er 
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tilsvarende mer omfattende enn en mindre terrengendring. Det fremstår for klager som om at denne 

saken er med og finansierer enklere og mindre terrengendringer. Med denne bakgrunnen så 

fremstår ilagte gebyr å være i strid med selvkostprinsippet.  

 

 

2. Hans Martin og Phitayarat Ødegård, datert 14.03.2018 

Ødegård viser til at ett av vilkårene fra kommunen er at det skal være tilfredsstillende antall 

møteplasser og at samtykke fra grunneier må fremlegges. Ødegård sier at ingen av grunneierne har 

blitt forespurt om dette, og at det er uforsvarlig å ha all den trafikken her uten et visst antall 

møteplasser. I tillegg at det har vært dårlig stell på vegen, at vegskulder har brutt sammen på grunn 

av trykket osv. Det bes om at kommunen følger opp vilkårene som er satt i tillatelsen. 

 

3. Morten og Kirsten Rotherud, datert 15.03.2018 

Det som fremgår i klagen fra Morten og Kirsten Rotherud er at ingen av grunneierne har gitt 

tillatelser til møteplasser. I tillegg så klages det på at det ikke er møteplasser på den øvre delen av 

veien (fra Snyta-krysset). Klager har også kommet med utfyllende kommentarer i eget skriv (se 

lenger ned i saksframlegget). 

 

4. Per Kristian og Anne Marit Rotherud, datert 15.03.2018 

Per Kristian Rotherud skriver at det ikke er etablert møteplasser på strekningen, at 

transportørene tar seg i stor grad til rette på privat eiendom til stor ulempe og skade, samt at 

det oppstår mange trafikkfarlige situasjoner. Rotherud skriver videre at det synes å være en 

grov saksbehandlingsfeil at kommunen ikke har krevd fremleggelse av tinglysingsdokumenter 

for å avklare hvilken veibredde som eies av kommunen og som kan disponeres. Det vises til at 

det er usikkerhet om volumet som kan innkjøres, og at de tillatte volum nå er overskredet. I 

lengre perioder er det kjørt inntil 100 trailerlass daglig. Veivedlikeholdet er dårlig, og det stilles 

spørsmål om HMS.  

 

Klager har også kommet med utfyllende kommentarer i eget skriv (se lenger ned i saksframlegget). 

 

5. Stein og Gro Rotherud, datert 15.03.2018 

Det som påklages er vilkåret om at «Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser og det skal 

foreligge avtaler med grunneiere». Ingen av grunneierne er blitt forespurt, og det er ikke gitt 

tillatelse til møteplasser i forbindelse med denne søknaden. Stein Rotherud skriver at 

situasjonsplanen over møteplasser følgelig er feil. Videre at det kan foreligge en saksbehandlingsfeil 

dersom denne planen har blitt lagt til grunn for tillatelsen.  

 

Det transporteres inntil 100 vogntog per dag og 200 passeringer forbi eiendommene daglig. Veien 

er ikke bred nok til at to vogntog kan passere uten at det blir kjørt utenfor veibreddden. Sjåførene 

benytter hele tiden private innkjørsler og kjører på privat eiendom når de skal passere hverandre. 

Dette er en uholdbar situasjon for oss som bor og ferdes langs veien. Det forutsettes at det 

foreligger en avtale med veieier. Det ønskes en kopi av denne avtalen. 

 

6. Tore og Laila Olsen, datert 15.03.2018 og 01.06.2018 

Olsen tar opp det som går på vilkåret om at «Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser og det 

skal foreligge avtaler med grunneiere». Olsen skriver at det ikke foreligger noen form for avtaler på 

eiendommene gnr. 40/2, 40/5 og 40/10, og ber om at det kreves at ansvarlig søker legger fram 

skriftlige avtaler med berørte grunneiere angående møteplasser.   
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Tore Olsen har i brev datert 01.06.2018 kommet med ytterligere kommentarer. Dette etter at han 

har blitt gjort kjent med ansvarlig søkers kommentarer på klagene. Olsen skriver at det er 

forskjellige oppfatninger av møteplasser og hastigheter, og skriver at det ikke blir tatt hensyn til 

andre veifarende. Olsen skriver videre at det for eiendommen gnr. 40/10 har blitt foretatt en 

«snikutvidelse» av bredden som etter forlik skal være 4,5 meter, men Olsen vil anslå at vegbredden 

er nærmere 6 meter. Olsen viser til nabomøte som ble avholdt i 2014, hvor det fremkom at 

prosjektet skulle være ferdig i 2016/2017, og hvor det også ble avtalt «møteplass»/fylling ved 

Averøyveien 69. Olsen opplyser om at det ikke er aktuelt å videreføre denne avtalen og at denne 

møteplassen vil bli fjernet så fort muligheten byr seg.  

 

7. Arild Weisten, datert 17.04.2018 

Weisten har sendt inn klage etter klagefristens utløp. Det ble i brev 30.04.2018 gitt oppreisning for 

klagefrist. Weisten påklager vedtakets punkt 1g som gjelder at det skal etableres tilstrekkelig med 

møteplasser og at det skal foreligge avtaler med grunneiere. Weisten har ikke gitt samtykke til dette, 

og er ikke åpen for at det etableres møteplass på sin eiendom, og ønsker at all kjøring inn på 

grunneiers eiendom opphører umiddelbart. Weisten skriver også at kjøringen med tunge vogntog 

gjør at veien blir presset ut i grøftene, og at det blir skade på drensrør og kummer. Videre at det 

som en gang var en relativt bra vei med fast dekke, nå er en anleggsvei med veldig dårlig standard 

og et ikke-eksisterende vedlikehold. Dårlig vedlikehold av veien fører også til støv og støvplager, og 

at biler, hus, uteplasser og andre bygninger blir nedstøvet og skitne.  

 

 

Utfyllende kommentar fra naboer, datert 08.04.2018 

(Hans Martin og Phithayarat Ødegård, Morten og Kirsten Rotherud, Per Kristian og Anne Marit 

Rotherud, Tore og Laila Olsen, Stein og Gro Rotherud) 

 

I dette fellesskrivet fremgår det at ingen grunneiere har blitt forespurt eller gitt tillatelser til 

møteplasser. Det opplyses om at opprinnelig vei ikke er bred nok for at trailere kan møtes, og 

vegbredden anslås å være ca. 5 meter. Videre står det at ifølge Norge i bilder er ikke veien 

utvidet fra 1968 til 2012, men etter 2013 ser man en stor utvidelse langs hele veien. Enkelte 

steder er veien utvidet til 8 meter. Naboene skriver videre at de opplever at hele veistrekningen 

brukes som møteplass, og at det tas til rette på privat eiendom, og at dette er til skade og 

ulempe for grunneiere og brukere av veien. Naboene har ønsket seg møter med kommunen, 

uten å ha fått dette, mens tiltakshaver har fått møter med administrasjon og politisk ledelse i 

kommunen. Det klages også på at tidligere henvendelser og klager ikke har blitt besvart av 

kommunen, og at kommunen ikke følger opp pålegg som er gitt tiltakshaver. Grunneiere har 

ikke blitt forespurt eller gitt tillatelser til møteplasser. Det finnes ingen møteplasser på den øvre 

delen av veien, fra Snyta-krysset til Røsholmen.  

 

 

Ansvarlig søkers kommentar på klagene 

Klagene ble oversendt til ansvarlig søker for kommentar, og det ble satt frist til 30.04.2018 for 

å gi tilbakemelding. Ansvarlig søker ba om utsatt frist i epost 23.04.2018. Dette ble 

etterkommet, og ny frist ble satt til 15.05.2018. 

 

Ansvarlig søker skriver at det gis tilslutning til klagen fra Basberg.  

 

Når det gjelder bruken av Averøyveien, så skjer den i henhold til avtale med Ringerike 

kommune. Det vises til at veien er oppgradert til 10-tonns akseltrykk og at veien driftes og 

vedlikeholdes iht. avtalen. Videre at de ikke har mottatt noen klager på dette fra veieier. 
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Ansvarlig søker viser til at det har vært befaring og dialog underveis med vegeier, og at avtalen 

også sier at det skal være en sluttbefaring ved avtalens opphør for å fastsette etterarbeider og 

istandsettingstiltak. 

 

Tiltakshaver har etter beste evne og skjønn forsøkt å redusere ulempene for naboene ved å 

tilføre veibanen støvdempende midler ved behov, redusere hastigheten ved informasjon til 

sjåførene og skilting, forestå utbedringer og masseutskiftninger/forsterkninger der dette er 

nødvendig. Det er også bygget tre midlertidige møteplasser. Tiltakshaver uttrykker at antallet 

møteplasser fungerer tilfredsstillende, og at sjåførene har fått beskjed om å bruke disse og 

stoppe når de møter personbil. Det er også foretatt utbedringer av private innkjørsler, lagt ned 

drensrør ved behov og rettet opp gårdsplasser.  

 

Ansvarlig søker viser til kommunens vedtak hvor det er stilt krav om at det skal inngås ny 

avtale med veieier og unngå avtale med grunneiere langs veien for å etablere nye, midlertidige 

møteplasser. Tiltakshaver har vært i kontakt med grunneiere, men det er ingen av disse som er 

villige til å inngå avtale om grunn til nye/flere møteplasser. Det er foretatt befaring med 

Ringerike kommune ved teknisk drift 23.04.2018. Det ble avtalt at de skulle utarbeide forslag 

til ny avtale. Ansvarlig søker skriver at Ringerike kommune ved teknisk drift har gitt 

tilbakemelding om at de ikke har ferdig et slikt avtaleutkast, og at det vil gå noe tid før en ny 

avtale mellom partene vil foreligge. 

 

Ringerike kommune har også bedt om ytterligere avklaringer, og i epost 30.05.2018 skriver 

ansvarlig søker om at: 

 

De tre møteplassene er opparbeidet med breddeutvidelser som gjør det greit for store kjøretøy 

og møtes. Det foreligger ingen skriftlige avtaler med grunneierne for de tre møteplassene som 

er vist på innsendt kart. For den nederste plassen (Olsen) skal det ifølge grunneier være en 

muntlig avtale om etableringen. Den midterste plassen er kommunal snuplass og er med i 

overenskomst fra grunneier Roterud til Ringerike kommune i 1968.  

 

For møteplassen/breddeutvidelsen hos Morten Rotherud er det ingen separat avtale, men i 

overenskomsten fremgår det ikke noe om veibredde, men det sies at grunneier kan om ønskelig 

sette opp gjerde fem meter fra midtlinjen. Ansvarlig søker skriver videre at det kan bety at 

kommunen disponerer en totalbredde på inntil 10 meter til veiformål, og at isåfall så ligger den 

beskjedne breddeutvidelsen som har funnet sted, godt innenfor det arealet som kommunen 

disponerer. 

 

Arealet på gnr./bnr. 1/39 som eies av Ole Halvor Jøta skal ikke være med i søknaden, og 

fyllingen på dette arealet blir tilpasset eiendomsgrensen. 

 

Det opplyses om at det er kjørt inn 293 024 lm3, tilsvarende ca. 220 000 am3. (Rådmannen 

forstår det slik at am3 står for anbrakt m3 og altså er komprimerte masser, og at lm er 

løsmasser, og den tilstand/volum massene er i når de blir kjørt inn.) 

 

Det anslås at resterende volum er på ca. +/- 25 000 am3. Volumanslaget er vanskelig å anslå, 

da dette beror på massenes beskaffenhet (fast, løs, «flytende» etc.) og hvordan myra reagerer 

når den blir satt under press. Innkjøring av masser og utplanering av disse følger i henhold til 

godkjenningen av 15.01.2018 og profilkart med angitte høyder. 
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Avslutningsvis påpeker ansvarlig søker at transporten på den kommunale veien skjer i henhold 

til avtale mellom Ringerike kommune og grunneier Basberg og Hagen gjenvinning AS. Ny 

avtale er under utarbeidelse, og møteplasser og andre forhold i tilknytning til bruken av veien 

vil bli løst i avtalen. 

 

Vurdering 
 

Avslag for område 3 og 4 

 

Naturverdier  

 

Klager anfører at område 3 og 4 ble avslått på grunnlag av økologisk kompensasjon alene, og 

at hele forutsetningen for avslaget er borte etter at arealene ikke lenger er aktuelle for vern 

knyttet til økologisk kompensasjon som følge av FRE16. I denne sammenheng vises det til 

uttalelsen fra Fylkesmannen i Buskerud datert 13.06.2017.  

 

I saksfremlegget fra hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) sak 80/17 og 1/18 går 

det fram at miljøverdiene og samlet belastning for Storelvas våtmarksområde er bakgrunnen 

for at det frarådes å gi tillatelse til oppfylling av område 3 og 4. Økologisk kompensasjon 

nevnes bare som ytterligere en faktor som trekker i retning av at det bør gis avslag på disse to 

områdene. Fra saksfremlegget (HMA sak 80/17 og 1/18):  

 

Rådmannen mener på bakgrunn av vurdering etter NML at det kan gis tillatelse til 

oppfylling i område 1 og 2. Det vurderes videre at søknad for område 3 og 4 bør 

avslås grunnet den samlede belastningen på naturverdiene på Averøya og i Storelvas 

våtmarksområder. Rådmannen vektlegger at det allerede er fylt ut et betydelig område 

på eiendommen, samt at man i nær fremtid kan forvente en stor påvirkning på 

våtmarksområdene grunnet FRE16.  

 

Det er ikke avgjort hvilke områder som skal velges ut til økologisk kompensasjon i 

FRE16. Rådmannen mener dette også taler imot at det gis tillatelse til oppfylling av 

område 3 og 4 ved behandling av denne søknaden. 

 

Det vises til saksfremlegget for fullstendig vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Rådmannen vurderer at det ikke er noen endring i vurderingen etter naturmangfoldloven som 

følge av at områdene er tatt ut av forslag til verneplan for økologisk kompensasjon som følge 

av FRE16. Vei og bane skal fortsatt bygges, og miljøverdiene i seg selv er ikke borte. 

 

Rådmannen er ikke enig i klagers tolkning av Fylkesmannen i Buskeruds uttalelse. Rådmannen 

leser i uttalelsen at det frarådes at det gis dispensasjon i område 3 og 4 grunnet  

1) tilgrensning til eksisterende og foreslåtte naturreservater, naturmangfolds- og 

landskapsøkologiske verdier, 2) at områdene befinner seg innenfor 100-metersbeltet, at 3) 

omsøkt tiltak gir begrenset nydyrkingsareal, samt at 4) områdene vurderes for økologisk 

kompensasjon: 

 

Område 3 og 4 vil vi imidlertid fraråde at det blir innvilget dispensasjon for. Område 

3 grenser til Storelva som er foreslått naturreservat, og område 4 grenser til Averøya 

naturreservat. Begge disse områdene inngår også i et område som vurderes som 

økologiske kompensasjonsarealer i forbindelse med planene om ny E16 og 
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Ringeriksbanen. Områdene har verdier i forhold til naturmangfold og 

landskapsøkologi. Oppfylling i disse områdene med til sammen 28 000 m3 med masser 

vil være svært uheldig. Det er også begrenset med nydyrkingsareal som oppnås. Slik vi 

vurderer saken vil kravene i loven for å kunne innvilge en dispensasjon ikke være til 

stede. Vi viser til at det skal tas særlig hensyn til naturmiljø, friluftsliv, landskap og 

andre allmenne interesser i 100-metersbeltet langs vassdrag. 

 

Rådmannen påpeker at kommunens behandling av saken ikke utelukkende baserer seg på 

Fylkesmannens uttalelse, men at det er tatt en selvstendig vurdering etter naturmangfoldloven. 

Rådmannen finner ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket om avslag på oppfylling av område 3 

og 4.  

 

Deler av område 4 ble trukket ut 
Område 4 omfatter et areal som eies av gnr. 1/42 (Henrik Basberg) og gnr. 1/39 (Ole Halvor Jøta). 

Ansvarlig søker har tidligere opplyst om at det er snakk om det vil bli en økning i dyrka mark på 3-5 

dekar (altså 3000 til 5000 m²). På kart er eiendomsgrensa vist som usikker. I en epost 22.11.2017 

skriver Ole Halvor Jøta at han vil trekke ut sitt areal av søknaden. Rådmannen valgte å innstille på 

avslag på område 4. Derfor vurderte ikke rådmannen konsekvensene for søknaden ved at dette arealet 

ble trukket ut. Når Basberg nå påklager avslaget for disse områdene, må kommunen ta stilling til 

hvorvidt det er sannsynliggjort at tiltaket kan gjennomføres som omsøkt, når deler av arealet synes å 

være trukket ut. 

 

Det finnes noen bestemte forhold som må være avklart for at bygningsmyndigheten skal kunne gi 

tillatelse. Dette vil også være avhengig av tiltaket som planlegges utført. Den som søker må ha råderett 

til eiendommen hvor tiltaket planlegges gjennomført. Det som ofte også må avklares i byggesaker er 

tilknytning til vannforsyning, tilknytning til avløp, at det er sikret lovlig atkomst og avstand til 

nabogrense (minst 4 meter). Og dersom disse kravene ikke er oppfylt kan kommunen avvise søknaden. 

 

Den gjeldende søknaden om terrenginngrep for dette arealet omfatter hele området 4 (altså arealet til 

både gnr./bnr. 1/42 og gnr./bnr. 1/39). Eier av gnr./bnr. 1/39 har trukket ut sitt areal. Følgelig kan ikke 

kommunen se at Basberg disponerer arealet til tilstøtende eiendom. I tillegg så har vi fått opplyst om at 

eiendomsgrensen er usikker. Så det kan også være tvil om hvilket areal som eiendommen gnr. 1/42 

disponerer. Det som det ikke er tvil om er at dette vil få betydning for selve tiltaket, vesentlig 

terrenginngrep, og vil kreve en annen prosjektering og utførelse av anleggsarbeidene, og at også tiltaket 

vil bli endret. Dersom tiltaket kommer nærmere nabogrensen enn fire meter, trengs det også erklæring 

fra naboeiendommen. Slik rådmannen vurderer det så må det sendes inn en endret søknad for dette 

området, med bl.a. situasjonskart, nye tegninger som viser snitt-, lengde- og tverrprofil, eventuell 

erklæring om avstand fra nabogrense. Dette fordi den opprinnelige søknaden jo har blitt endret som en 

følge av at arealet til gnr./bnr. 1/39 som eier av Jøta har blitt trukket ut. 

 

Flomsikring – ikke lagt vekt på hensynet 

Basberg synes kommunen har lagt for lite vekt på hensynet til flomsikring og særlig etter en 

vinter som i år hvor det har vært mye snø og risiko for flom. 

 

Tiltaket er prosjektert som en oppfylling med hensikt å lage et jorde med vanlig pløyedybde. 

Ved høy vannstand vil vann antakelig trenge inn i disse massene, uavhengig av hvilke høyder 

det nye oppfyllingsarealet har. Tiltakets nåværende utforming vil gi en begrenset 

flomsikringseffekt. Flomverk (voll som vern mot flom) har spesifikke krav til utforming og 

oppbygging for å hindre erosjon og vanninntrenging, og en vanlig oppfylling i de angitte 

områder (område 3 og 4) vil sannsynligvis ha liten effekt som vern mot flom. Når vi ser på 

nivået for 200-årsflom for Tyrifjorden så ligger dette omtrent på samme nivå som eksisterende 
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jorde (det jordet som ligger innenfor område 3 og 4.) 

 

Det er snakk om to områder, som ikke er sammenhengende, og som ligger med noe avstand 

mellom seg. Selv om oppfyllingen av disse arealene skulle bremse vannet noe, vil vannet 

allikevel kunne trenge inn på sidene av oppfyllingene. Dersom målsettingen er flomsikring, ville 

det mest nærliggende være å etablere et sammenhengende flomverk over en lengre strekning, 

for eksempel fra nordlig grense på Basberg sin eiendom til sydspissen på denne halvøya. Videre 

må tiltaket prosjekteres som et flomsikringstiltak. Et slikt tiltak vil trolig også behøve en 

uttalelse fra NVE, før kommunen kan behandle søknaden. 

 

Averøya ligger midt i mellom munningen av Storelva og Tyrifjorden. Med denne beliggenheten 

må det kanskje i større grad aksepteres at arealene er flomutsatt, og rådmannen antar at det er 

vanskelig å skulle iverksette tiltak for å unngå denne flomproblematikken helt. 

 

 

Byggesaksgebyr 

 

Tidsfrist 

For en rekke byggesaker er det satt frister for saksbehandlingstid, hvor oversittelse av fristen 

betyr at gebyrene kan reduseres tilsvarende. For alle saker som kommer inn, registrerer 

Ringerike kommune de ulike dokumentene, og det er først når en søknad er komplett at vi 

begynner å telle antall saksbehandlingsdager. 

 

I denne saken er det snakk om en søknad om vesentlige terrenginngrep § 20-2 med en 

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om byggeforbud i 100 meters beltet mot vann- 

og vassdrag. Da har kommunen 12 uker på å ta stilling til saken. 

 

Vi mottok søknad om vesentlig terrenginngrep med søknad om dispensasjon, 12.05.2017. Det 

forelå en rekke nabomerknader i saken. Saken ble oversendt Fylkesmannen i Buskerud for 

uttalelse, i brev som ble sendt 14.06.2017. Kommunen sendte foreløpig svar og anmodning om 

tilleggsinformasjon 15.06.2018, hvor vi også informerte om at saksbehandler var i permisjon 

frem til 14. august. Ringerike kommune mottar tilleggsinformasjon fra ansvarlig søker 

02.07.2017. Fylkesmannen gir uttalelse til tiltaket 11.07.2017. Det er fra dette tidspunktet at 

søknaden regnes som komplett, og saksbehandlingstiden begynner å løpe.  

 

Ringerike kommune sender brev til ansvarlig søker og øvrige parter i saken 24.10.2017 og 

orienterer om at saken skal fremmes til politisk behandling, men at det har dukket opp 

problemstillinger som må avklares før saken er klar. Det tas sikte på å fremme saken til 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i desembermøtet. HMA får saken til behandling 

04.12.2017, men velger å utsette denne for befaring. Ansvarlig søker blir orientert om dette, og 

kommunen har 14.12.2017 en dialog med ansvarlig søker om hvordan denne befaringen skal 

gjennomføres sammen. HMA er på befaring 15.01.2018, og behandler saken i det etterfølgende 

møtet som avholdes på rådhuset. Under denne behandlinga er grunneier tilstede og blir også 

gitt ordet underveis når det er snakk om å utforme vedtaket. Det politiske vedtaket blir fulgt 

opp med et nytt delegert vedtak, 22.02.2018, for å stadfeste hvilke tegninger som er lagt til 

grunn, og her fastsettes også gebyr.  

 

I denne saken er det betimelig å spørre om saksbehandlingstiden løper uavbrutt i hele perioden 

fra 11.07.2017 til vår utsendelse 22.02.2018 eller om det foreligger årsaker som gir 
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tidsavbrudd. Rådmannen mener at ikke alle dagene fra juli til februar skal telles med. I løpet av 

sommeren og frem til vårt brev 24.10.2017 får kommunen henvendelser fra naboer og brukere 

langsmed veien. Flere av disse har også kommet med merknader til søknaden. I tillegg til selve 

kjøringen og ulempene ved den reises det også spørsmål om massene som transporteres inn i 

forhold til om dette er urene og forurensede masser. Det reises også spørsmål omkring bruk av 

offentlig vei og forholdet til vegeier. Da arbeidene startet opp i 2014 var det snakk om et 

område og et totalvolum på 50 000 m3. Da vi mottok søknaden i mai 2017 var det snakk om 

fire områder og et volum på 191 000 m3. Det er ansvarlig søker som skal håndtere 

nabomerknader, men kommunen vil ofte få en del oppfølging i de saker hvor det foreligger 

mange merknader. Kommunen har en koordineringsplikt, og må også følge opp forholdene 

(som i dette tilfelle kan ha betydning for helse- og miljø) og synliggjøre disse 

problemstillingene i saken. Kommunen har anledning etter byggesaksforskriften § 7-1 til å 

forlenge saken.  

 

I brev 24.10.2017 burde kommunen vært tydeligere på at dette ville medføre et tidsavbrudd, 

og at fristen ble forlenget tilsvarende, men rådmannen fremholder at dette ligger implisitt i vår 

tilbakemelding. Tilsvarende, når HMA også velger å utsette saken for å foreta en stedlig 

befaring og vi har en dialog med ansvarlig søker om gjennomføringen, vil også dette medføre 

ytterligere avbrudd. Altså mener rådmannen at perioden mellom 24.10.2017 til 04.12.2017 

ikke skal telle med, og heller ikke perioden mellom 14.12.2017 til 15.01.2018. 

 

I byggesaker så har rådmannen praktisert å følge opp politiske vedtak med egne delegerte 

vedtak i etterkant, dette for å synliggjøre betingelser/detaljer som ikke nødvendigvis er 

relevante for behandlinga i det politiske utvalget (slik som for eksempel hvilke tegninger som 

er lagt til grunn). I møtet 15.01.2018 var grunneier tilstede, og fikk også ordet når saken ble 

behandlet, og ble derfor kjent med at tillatelsen ble gitt. Derfor regner rådmannen at 

15.01.2018 er tidspunktet når tillatelsen ble gitt, selv om selve orienteringen om politisk vedtak 

samt oppfølgingsvedtaket (på delegert myndighet) først ble sendt 22.02.2018. 

 

 

 

Etter dette blir saksbehandlingstiden å regne fra: 

 

Fra 11.07.2017 til 24.10.2017       Antall dager:  105 

(perioden fra 25.10.2017 til 04.12.2017 skal ikke regnes med) 

 

Deretter fra 05.12.2017 til 14.12.2017.      Antall dager:  9 

(perioden fra 15.12.2017 tom. 14.01.2017 skal ikke regnes med) 

 

Tillatelsen anses som gitt fra 15.01.2018     Antall dager:  1 

 

Sum dager:  115 

Sum uker:  16,5    

(7d/u) 

 

 

Og for hver påbegynte uke hvor fristen oversittes skal gebyret reduseres med 25 % av det 

totale beløpet. Altså medfører dette at mer enn fire ukers fristoversittelse så er totalgebyret i 

sin helhet nedskrevet. Vi har beregnet at saksbehandlingstiden er på 16,5 uker, altså en 
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fristoversittelse på mer enn fire uker. Dermed har ikke kommunen anledning til å ta gebyr. 

 

 

 

Det som det er tatt gebyr for i denne saken er: 

 

Beregning gebyr     

Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Dispensasjon  6 000  1   Kr 6 000,- 

Volum per påbegynt 1000 m3, fra 0 – 

50 000 

 1 600  50   Kr. 80 000,- 

 Fra 50 000 – 100 0000  1 000  50  Kr. 50 000,- 

For mengder over dette, dvs. fra 100 

000 

 200 122  Kr. 24 400 

Totalt gebyr å betale    Kr 160 400,- 

 

 

 

Da er det ikke tatt gebyr for: 

- at tiltaket er ulovlig utført (dvs. at tiltaket er igangsatt før det er sendt inn søknad og gitt 

tillatelse etter plan- og bygningsloven). I betalingsregulativet står det at det skal tas 100 % 

påslag. Altså vil det være snakk om kr. 160 400,- 

- volumet som er kjørt inn etter november 2017. Per november 2017 var det kjørt inn 222 580 

kubikkmeter, og det ble anslått et restvolum på 5 til 10 %, anslagsvis 11 130 – 22 260 m3.  Per 

30. mai 2018 har vi fått opplyst om at det er kjørt inn 293 024 lm3, tilsvarende ca. 220 000 

am3. Ansvarlig søker har anslått at det kan være snakk om at resterende volum er på ca. +/- 

25 000 am3. 

 

Rådmannen ser at det i denne saken har vært en rekke uheldige disponeringer, og at det er 

skjerpende at det bl.a. har tatt lang tid fra kommunen først påpekte forholdet, og anmodet om 

byggesøknad, til kommunen mottok denne i fjor sommer. At kommunen har brukt lang tid på å 

behandle den skyldes at denne saken har vært krevende, og at mange forhold, som normalt 

ville vært avklart i en reguleringsplan, i denne saken, skulle vurderes som byggesak med 

dispensasjon. Saken har siden 2014 og frem til søknaden ble fremmet for behandling endret 

karakter, og hadde rådmannen visst hvilke dimensjoner det egentlig var snakk om kan det være 

at det hadde blitt lagt opp til en annen prosess fra starten av. Rådmannen vil i det videre 

vurdere hvorvidt det er aktuelt å ta i bruk overtredelsesgebyr iht. byggesaksforskriftens § 16-1 

og vil følge opp dette på delegert myndighet.  

 

 

Selvkost 

Gebyrene innenfor byggesak fastsettes som regel etter type sak og areal. I Ringerike kommune 

så har vi lagt til grunn gjennomsnittsbetraktninger. Det vi erfarer er en vanlig arbeidsmengde i 

de ulike sakene, og kommunens arbeid med den aktuelle sakstype. Dette er en praksis som 

ligger innenfor gjeldende retningslinjer for beregning av kommunal selvkost. Kommunen har få 

sammenlignbare saker. Det var i 2014 at vi fikk en del oppfyllingssaker, hvor arbeidene er 

igangsatt før det foreligger en tillatelse etter plan- og bygningsloven. Vi har hatt mye arbeid i 

forkant av søknaden, med veiledning av ansvarlig søker, det har vært avholdt en rekke møter, 

og det har vært betydelig arbeid med koordinering av andre myndigheter, særlig forurensning. 
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Kommunen har bistått med oppmåling, og har lagt ned en stor innsats for å legge til rette for at 

søknad kan sendes til oss.  

 

Selvkost skal dekke både direkte og indirekte kostnader knyttet til tjenesten. Med andre ord 

arbeid, varer og tjenester (slik som lønn, husleie mm.) og andel av administrasjonsfunksjon 

legges til grunn for selvkost. 

 

Denne saken starta i 2013, og det har vært gjennomført møter, telefonsamtaler, veiledning til 

ansvarlig søker, og det er også bytta ansvarlig søker underveis, det er gjennomført flere 

befaringer, og det er omfattende korrespondanse, innsynsbegjæringer mm. Det er i sak 14/298 

(ESA hist, som var kommunens saksbehandlingssystem frem til 29.10.2014) og i sak 14/1842 

(ESA prod, vårt nåværende sakssystem) registrert hele 118 journalposter og en rekke vedlegg 

til journalpostene.     

 

Det er tatt et gebyr på kr. 160 400,- Ringerike kommune har ingen tradisjon for å føre 

timelister på den enkelte byggesak. Når den gjennomsnittlige saksbehandlingstida ligger på 

typisk 10 dager, går sakene som regel fort unna. Denne saken har vært kompleks. Hvis det 

eksempelvis legges til grunn en timesats på kr. 1100,-/time, så er det snakk om et timeantall på 

146 timer, eller i underkant av 4 ukesverk. I denne saken har mye av jobben vært å arbeide for 

å få inn en søknad, men også etter at søknaden kom inn så har det vært mye som skal 

koordineres og avklares, og saken har reist en rekke nye problemstillinger.  

 

Siden rådmannen har kommet frem til at vi har oversittet saksbehandlingsfristen, så gir vi ingen 

ytterligere redegjørelse for selvkost og gebyrfastsettelsen i denne saken. Dette siden 

rådmannen anbefaler at saksbehandlingsgebyret frafalles i sin helhet. 

 

 

Møteplasser og manglende samtykke fra grunneiere til etablering av disse møteplassene 

 

I tillatelsen som ble gitt 15.01.2017, ble det satt vilkår om møteplasser, og i vedtaket står det 

følgende: Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser og det skal foreligge avtaler med 

grunneiere. I den innsendte dokumentasjonen til søknaden er det et kart som viser møteplasser, 

og her er det tegnet tre møteplasser. Møteplassene ligger på den nedre delen av vegen (etter 

avkjøringen ned til Røsholmstranda).  

 

I klagene som angår møteplasser fremgår det at antallet er for få, at det ikke finnes møteplasser 

for den øvre delen og at det ikke foreligger avtaler med grunneierne.  

 

Ansvarlig søker har redegjort for at det skal foreligge en muntlig avtale med Olsen (nederste 

møteplassen), at en møteplass er en kommunal snuplass, og at den tredje møteplassen er en 

beskjeden breddeutvidelse av vegen, og at det etter ansvarlig søkers vurderinger er innenfor 

det som omfattes av overenskomsten fra 60-tallet. 

 

Rådmannen har ikke adgang til å gå langt inn i spørsmålene rundt privatrettslige forhold 

knyttet til møteplassene for de tre møteplassene som finnes på den nedre delen av Averøyveien. 

Men for rådmannen synes det å være etablert tre møteplasser, hvorav det for to av disse (Olsen 

og Rotherud) kan være et spørsmål som knytter seg til hvorvidt tiltaket er lovlig etablert.  

 

Det er ikke etablert/det finnes ikke møteplasser på den øvre delen av Averøyveien, den delen 
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som går fra krysset Busundveien/Røsholmstranda og ned til krysset 

Averøyveien/Røsholmstranda. Derfor stiller rådmannen spørsmålet om det egentlig er etablert 

et tilstrekkelig antall møteplasser? 

 

I vegnormalene fremgår det at det for 1-feltsveger (4 meters bredde) skal anlegges møteplasser 

med omtrent 250 meters avstand, men aldri lenger fra hverandre enn at det er sikt fra en 

møteplass til den neste. Møteplassene utformes ved at kjørebanen utvides til 6 meter over en 

lengde på 20 meter med 15 meters overgangsstrekning til hver side. Anbefalt totallengde er 50 

meter. Møteplassene legges på den siden av vegen hvor det er mest hensiktsmessig. 

 

Når rådmannen ser på flyfoto, kan det synes som om vegbredden kan ligge på rundt ca. 5 

meter, men at denne er bredere enkelte steder, og særlig i sving. Altså vil det ved en 

normalbredde være krevende for to kjøretøyer å møtes, særlig to større kjøretøyer. Dersom 

kjøretøyene møtes utenom møteplass, vil dette kunne medføre at veien presses ut, og at vegen 

breddeutvides. Hvis det legges opp til en praksis, hvor det ikke er faste og opparbeidede 

møteplasser, vil dette kunne skape utrygghet og uforutsigbarhet for de kjørende; for hvilket 

kjøretøy skal stoppe opp hvor og hvordan skal kjøretøyene passere hverandre? 

 

Rådmannen er av den oppfatning av at det skal etableres møteplasser også for den øvre delen. 

For den nedre delen er det ca. 300 meter mellom møtested. Anbefalingene fra vegnormalene er 

250 meter, men minimum sikt mellom møteplassene. Etter rådmannens beregninger snakker vi 

da om minimum 3 møteplasser på den øvre delen. Fra Rotherud og til Ødegård er det sving, og 

det kan være noe krevende siktforhold. Her bør det kanskje være flere møteplasser, for å sikre 

sikt fra et møtested til et annet? Dette er da møteplasser som kommer i tillegg til møteplassene 

på den nedre delen. Hvis vi går ut ifra at vegbredden er 5 meter, så bør det ved møteplassene 

utformes slik at kjørebanen utvides til 6 meter over en lengde på 20 meter med 15 meters 

overgangsstrekning til hver side, altså en anbefalt totallengde er 50 meter. 

 

Dersom det skulle vise seg at noen av møteplassene på den nedre delen må flyttes på eller 

endres, så er det ansvarlig søker/tiltakshaver som må ta ansvar for å få nødvendige avtaler/ny 

plassering på plass. Rådmannen tar til orientering at Tore Olsen i brev 01.06.2018 har varslet 

om at han kommer til å fjerne møteplassen som ligger på eiendommen hans, den nederste 

møteplassen.  

 

Rådmannen ønsker å presisere at bygningsmyndigheten ikke har tilstrekkelig opplysninger til å 

fastslå eksakt bredde, men har tatt utgangspunkt i det som fremkommer av kart og 

opplysninger i saken. Det tas forbehold om at den faktiske vegbredden kan avvike fra 

rådmannens antatte ca. 5 meter. 

 

 

 

Konsekvenser av kjøringen til Averøya (breddeutvidelse av vei, støv, skader på 

drensrør, kummer, private innkjøringer mm.) 

 

Det reises ulike spørsmål knyttet til vegen og konsekvensene ved bruken av den. At det skjer 

en breddeutvidelse av vegen etter 2013, at kummer og drensrør blir nedkjørt, at private 

innkjøringer blir brukt som møteplass. Dette er forhold som er av privatrettslige art, og som 

ikke nødvendigvis angår bygningsmyndigheten. Plan- og bygningslovens § 21-6 første punktum 

fastslår at bygningsmyndigheten, som hovedregel, ikke skal ta stilling til privatrettslige forhold 
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ved behandling av byggesøknad. 

 

Naboene, og de som påklager vedtaket, hevder at sin eiendom blir ødelagt som en følge av 

tiltaket som utføres og som medfører transport på Averøyveien, og hevder at kommunen har 

gjort en saksbehandlingsfeil når de ikke har sjekket at grunneiers tillatelser foreligger.  

 

I denne saken vil det være naturlig å spørre seg om det: 

- vil være nødvendig for bygningsmyndigheten å undersøke privatrettslige forhold?  

- i såfall, hvor langt skal bygningsmyndigheten strekke seg? Og hvordan vil dette påvirke 

betingelsene som er satt i denne saken? 

 

Det finnes noen bestemte forhold som må være avklart (avhengig av tiltaket som skal 

gjennomføres) for at bygningsmyndigheten skal kunne gi tillatelse, slik som tilknytning til 

vannforsyning, tilknytning til avløp, at det er sikret lovlig atkomst og avstand til nabogrense 

(minst 4 meter). Dersom disse kravene ikke er oppfylt, kan kommunen avvise søknaden.  

 

Henrik Basberg har råderett over sin egen eiendom, og kan derfor gjennomføre selve tiltaket 

på sin eiendom. For å kunne gjennomføre tiltaket, som er å heve terrenget fra opprinnelig nivå, 

må det kjøres inn masser. Disse transporteres med lastebil fra hovedvegen og ned til Averøya.  

 

Dersom dette spørsmålet skal følges videre, må dette tas opp med veiens eier (altså grunneier), 

som er Ringerike kommune ved teknisk forvaltning, i den nordre delen av traseen og med 

aktuell grunneier(e) for den delen som ikke er offentlig veg. 

 

 

Alternativ løsning 
 

Område 3 og 4 

Dersom HMA ønsker å vurdere område 3 og 4 på ny, må saken sendes i retur til 

administrasjonen, og rådmannen må anmode ansvarlig søker om å sende inn en revidert søknad 

for området 4. Et forslag til vedtak kan se slik ut: 

1. Det fremkommer nye forhold som tilsier at rådmannen bør se på dette området på ny. 

Saken sendes i retur til rådmannen. Det bes om at søker anmodes om å sende inn 

revidert søknad for område 3 og 4, og at rådmannen deretter fremmer saken for ny 

politisk behandling.  
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Konklusjon 

 

Basberg klager på avslaget for område 3 og 4, og begrunner dette med at området ikke lenger 

er aktuelt for økologisk kompensasjon og at det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på flomsikring. 

Rådmannen har redegjort for at områdene for økologisk kompensasjon bare er ett av flere 

momenter og kan ikke se at det fremkommer nye opplysninger som tilsier at vårt opprinnelige 

vedtak bør endres. I tillegg ville det måtte blitt utarbeidet en ny søknad for område 4, siden 

deler av området har blitt trukket ut av søknaden.  

 

Rådmannen er enig i at det har gått lang tid siden søknaden ble sendt inn til det foreligger et 

vedtak i saken. Denne saken har vært kompleks, Ringerike har få sammenlignbare saker, og det 

har vært nødvendig med politisk behandling. Det har vært årsaken til at saken har trukket ut i 

tid. Etter å ha regnet på medgått tid i saken så har rådmannen kommet frem til at kommunen 

har oversittet saksbehandlingsfristen. Saksbehandlingsgebyret frafalles i sin helhet. 

 

Naboer langs veien har klaget på at det ikke foreligger tilstrekkelig møteplasser og at det ikke 

foreligger nødvendige tillatelser fra grunneiere. De tar også opp at kjøringen medfører skade 

og ulempe på privat eiendom. Som bygningsmyndighet kan ikke kommunen gå langt inn i 

privatrettslige forhold.  

 

Tiltaket som er å heve jordbruksarealene er i stor grad gjennomført, man har langt på vei kjørt 

inn de massene som skal kjøres inn. Det at søknaden sendes inn etter at tiltaket er påbegynt gir 

etter rådmannen sitt syn ikke grunnlag for å sette færre eller mildere krav til vilkår for 

tillatelsen. Kommunen skal behandle søknaden som om tiltaket ikke var gjennomført. Følgelig 

må det også iverksettes tiltak om etablering av flere møteplasser på Averøyveien, selv om det 

er opplyst at tiltaket trolig er i sluttfasen. Rådmannen ser at volumanslaget gjentatte ganger har 

økt, og kan hende vil det også kunne gå noe lenger tid før anlegget blir ferdigstilt. 

 

Rådmannen vil anbefale at det opparbeides møteplasser også på den øvre delen av 

Averøyveien. Totalt bør det minimum etableres 6 møteplasser. På den øvre delen bør det 

minimum etableres tre slike møteplasser, og det bør angis en frist for når disse skal være 

etablert. Dersom vilkåret ikke overholdes, må rådmannen vurdere hvorvidt det skal pålegges 

stans i arbeidet frem til vilkåret om møteplasser er oppfylt.  
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Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 

2. Kommentar fra Tore Olsen, datert 01.06.2018 

3. Tilleggsinformasjon fra ansvarlig søker, datert 30.05.2018 

4. Ansvarlig søkers kommentar på klagene, datert 15.05.2018 

5. Brev fra Ringerike kommune om oversendelse av klager, datert 13.04.2018 

6. Henrik Basberg (grunneier og tiltakshaver), representert ved advokatfirmaet Johnsrud 

og Co, datert 09.03.2018 

7. Hans Martin og Phithayarat Ødegård (nabo), datert 14.03.2018 

8. Morten og Kirsten Rotherud (nabo), datert 15.03.108 

9. Per Kristian og Anne Marit Rotherud (nabo), datert 15.03.2018 

10. Stein og Gro Rotherud (nabo), datert 15.03.2018 

11. Tore og Laila Olsen (nabo), datert 15.03.2018 

12. Arild Weisten (nabo), datert 17.04.2018 

13. Tilleggsskriv fra naboene, datert 08.04.2018 

14. Omgjøring av nydyrkingsvedtak, datert 08.05.2018 

15. Saksprotokoll fra HMA 15.01.2018 

16. Saksprotokoll fra HMA, 05.12.2017 

17. Saksframlegg, datert 22.11.2017 

18. Fullstendig journal – viser oversikt over all korrespondanse i saken. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder byggesak: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 

saksbehandler: Lisa Helgesson (naturmangfold) 
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Arkivsaksnr.: 14/2825-42   Arkiv: PLN 271  

 

271 Områderegulering Øvre Hønengata øst Anmodning om mekling i 

plansak 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

54/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen i Buskerud om å forestå mekling i 

områderegulering 0605_271 «Øvre Hønengata øst», mellom Statens vegvesen og kommunen 

med sikte på å løse innsigelse i saken. 

 

  

Sammendrag 

Områderegulering Øvre Hønengata øst omfatter ett av tre områder i Hønefoss med 

sentrumsfunksjoner (ved siden av sentrum og Eikli). Planen har til hensikt å legge til rette for 

styrkning av området som bydelssenter/nærsenter for Hønefoss nord, økt næringsvirksomhet 

og en miljømessig bærekraftig byutvikling.  

 

Det er fremmet innsigelse fra Statens vegvesen (SVV) med henvisning til vegvesenets 

sektoransvar for trafikksikkerhet. 

 

Kommunen anså at innsigelsen var fremsatt feilaktig, og for lite konkret til at det var mulig å 

løse den. Kommunen begrunnet sitt syn ovenfor SVV og anmodet at innsigelsen ble trukket, 

eller at SVV begrunnet den bedre og bidro til konstruktiv dialog for å finne gode løsninger 

(anmodningen følger saken som vedlegg). 

 

Innsigelsen er ikke trukket og det er ikke kommet forslag til løsning.  

Rådmannen anser at det er hensiktsmessig å anmode Fylkesmannen om å forestå mekling i 

saken med sikte på å løse innsigelsen, eller avklare denne slik at den kan håndteres i den videre 

behandlingen av områdeplanen.  

 

Beskrivelse av saken 

Nærmere beskrivelse av områdeplanen og konsekvenser av denne følger av vedlagte plankart, 

bestemmelser og planbeskrivelse.  

 

Planforslaget er tidligere førstegangsbehandlet og lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Ved 

offentlig ettersyn kom det ikke merknader fra SVV som var til hinder for vedtak. Ved ordinær 

høring var det forutsatt at fv.35 Hønengata skulle oppgraderes i tråd med vedtatt 

reguleringsplan nr.335. Statens vegvesen var forslagstiller for reguleringsplan 335 Hønengata. 

Planforslaget la opp til kryssing i plan. 
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Etter høring og offentlig ettersyn ble det gjort endringer i planforslaget som krevde nytt 

begrenset ettersyn. Ettersom reguleringsplan 335 «Hønengata» likevel ikke ble gjennomført i 

tråd med plan, ble forslagstiller pålagt å vurdere trygg skolevei og foreslå avbøtende tiltak som 

kan gi tilfredsstillende trafikksikkerhet for myke trafikanter. Det ble utarbeidet rapport som 

fulgte høringsforslaget som vedlegg.  

 

I sitt høringssvar fremmer SVV innsigelse til planforslaget. Dette begrunnes med for dårlig 

ivaretakelse av, og SVV sektoransvar for myke trafikanter. I innsigelsen stilles det krav om 

undergang under fv.35.  

Kommunen har kontaktet SVV for å avklare forutsetningene for innsigelsen. Dette er i liten 

grad svart opp ut over at planfri kryssing er et krav.  

 

Å etablere en undergang vil få store konsekvenser fordi den berører arealer på andre siden av 

hønengata og dermed medfører behov for ny varsling av oppstart og høring/offentlig ettersyn.  

Det anses også spesielt utfordrende å få til løsninger som fungerer godt ettersom en undergang 

lett kan medføre en betydelig omvei og dermed ikke blir benyttet, samtidig som den gir falsk 

trygghet.  

 

Juridiske forhold  

Vedtaket som foreslås danner grunnlag for mekling vedrørende områderegulering 271 Øvre 

Hønengata Øst. Det er fremmet innsigelse til planen, og dette medfører at planen ikke kan 

egengodkjennes av kommunen. Siden innsigelsen gjelder trafikksikkerheten generelt vil det 

ikke være et alternativ å vedta deler av planen.  

 

For å sikre fremdrift og mulighet for avklaring av uenighet har kommunen mulighet til fremme 

plansaker for departementet til endelig avgjørelse. For at departementet skal vurdere saken 

kreves det normalt at det er utført mekling. Dersom det er åpenbart at mekling ikke kan føre 

frem kan saken fremmes for departementet uten mekling.  

 

Det er Fylkesmannen i Buskerud som vil forestå mekling i denne saken. For at saken skal tas til 

mekling kreves det at anmodningen om mekling er politisk behandlet. 

 

Det er ikke formkrav til hvem som skal stille i meklingsmøte, men det vil være ønskelig og 

hensiktsmessig at de fremmøtte har fullmakt til å forhandle om løsninger. Møtedeltakere 

avklares i dialog med Fylkesmannen med bakgrunn i saken. 

 

Vedtaket i saken er å anse som et ledd i planprosessen og er dermed ikke et enkeltvedtak som 

kan påklages etter forvaltningslovens §28. 

 

 

 

 

Alternative løsninger 

Dersom anmodning om mekling ikke vedtas vil arbeidet med å løse innsigelsen følge vanlig 

rutiner. I denne saken har dessverre vanlige rutiner for saksbehandling og medvirkning 

foreløpig ikke gitt ønsket fremdrift i saken eller vært nok til å sikre en konstruktiv dialog. 

 



  Sak 54/18 

 

 Side 44 av 44   

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser at det i denne saken er viktig å finne hensiktsmessige løsninger som sikrer 

myke trafikanter slik at innsigelsen kan trekkes.  

For å sikre fremdriften i planarbeidet og forutsigbarheten om hvilke løsninger som må etableres 

anbefaler rådmannen at kommunen anmoder Fylkesmannen om å forestå mekling i saken. 

Dersom det etter mekling fortsatt ikke er oppnådd enighet om løsning vil saken likevel være 

mer avklart og danne et bedre grunnlag for vurdering ved eventuell oversendelse til 

departementet for endelig avgjørelse.  

 

 

Vedlegg: 

Oversiktskart 

Innsigelse SVV datert:29.08-2017 

Brev med anmodning om trekking av innsigelse datert: 15.11-2017 

E-postkorrespondanse datert 14.11-2017 

Planforslag til begrenset høring    

(http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planarkiv-1/271---Ovre-Honengaten-Ost/Begrenset-

ettersyn/) 

Planforslag til ordinær høring/offentlig ettersyn  

(http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planarkiv-1/271---Ovre-Honengaten-Ost/Ovre-

Honengata-ost---offentlig-ettersyn-av-reguleringsplan/) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen  

 

saksbehandler: Åshild Lie 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/516 02.02.2018 DS  48/18 R/TEK/NILILY GNR 39/131 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 39/131 - Dronning Åstas gate 14 

 

18/1512 16.05.2018 DS  174/18 R/TEK/OLEMOS GNR 148/327 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 148/327, 148/4 - Solskinnveien 597 

 

18/1723 24.05.2018 DS  182/18 R/TEK/BERLE GNR 42/8 

Ingrid Margrethe Sandsæter  

Riving av eksisterende og bygging av ny driftsbygning Gnr/bnr 42/8 - Busundveien 

249 

 

18/1687 24.05.2018 DS  183/18 R/TEK/AEMYH GNR 274/91 

Roger Pettersen  

Tilbygg og fasadeendring Gnr/bnr 274/91 - Gamle Ådalsvei 43 

 

18/1720 25.05.2018 DS  185/18 R/TEK/AEMYH GNR 8/54 

Nikos Violaris  

Bruksendring Gnr/bnr 8/54 - Nordre Ringåsen 12 

 

18/1934 25.05.2018 DS  186/18 R/TEK/ELILUN GNR 117/9 

  

Riving Gnr/bnr 117/9 - Almveien 15 

 

17/1128 28.05.2018 DS  187/18 R/TEK/HALA GNR 317/11 

  

Oppføring av 3 eneboliger med utleiedel Gnr/bnr 317/11 - Ullerålsgata 9-11 

 

18/2043 28.05.2018 DS  188/18 R/TEK/INGRIS GNR 22/46 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 22/46 - Østbyveien 24 
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18/1843 28.05.2018 DS  189/18 R/TEK/KARGRA GNR 161/87 

John Gunnar Tobru  

Dispensasjon Gnr/bnr 161/87 - Gamle Hallingdalsveien 131 

 

18/1701 28.05.2018 DS  190/18 R/TEK/OLEMOS GNR 278/139 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 278/139 - Løkkemokroken 13 

 

18/1702 28.05.2018 DS  191/18 R/TEK/AEMYH GNR 305/27 

  

Nytt bygg og bruksendring Gnr/bnr 305/27 - Ådalsveien 1218 

 

18/1962 29.05.2018 DS  192/18 R/TEK/N03 GNR 44/39 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 44/39 - Arnegårdsveien 27 

 

18/1860 29.05.2018 DS  193/18 R/TEK/BERLE GNR 282/15 

Ivar Olsen  

Tillbygg og fasadeendring Gnr/bnr 282/15 - Fjøsvikveien 15 

 

18/1842 29.05.2018 DS  194/18 R/TEK/HALA GNR 317/251 

  

Innglassing av balkonger Gnr/bnr 317/251 - Ankersgate 8 A-B-C og 10 A-B-C 

 

18/1832 29.05.2018 DS  195/18 R/TEK/AEMYH GNR 293/1 

  

Oppsetting av skilt Gnr/bnr 293/1 - 295/1 - 297/1 - 298/1 Vikerfjell naturreservat 

 

18/1891 29.05.2018 DS  196/18 R/TEK/KARGRA GNR 244/15 

  

Enebolig Gnr/bnr 244/15 - Støaveien 97 

 

18/1841 30.05.2018 DS  197/18 R/TEK/BERLE GNR 45/361 

Thomas Grøstad Frydenlund  

Bygging av carport Gnr/bnr 45/361 - Vinterroveien 12 B 

 

17/3043 30.05.2018 DS  198/18 R/TEK/HALA GNR 39/11 

  

9 punkthus (boligblokker, ca.180-200 leiligheter) - felles parkeringskjeller og 2 

hobby/badehus Gnr/bnr 39/11 - Gigstads vei 28 
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18/2032 31.05.2018 DS  199/18 R/TEK/AEMYH GNR 316/127 

  

Installering av trappeheis Gnr/bnr 316/127 - Nansenveien 48 

 

16/2904 31.05.2018 DS  200/18 R/TEK/HALA GNR 317/341 317/343 

  

Fornyelse av bebyggelse Gnr/bnr 317/341, 317/343 - Lagesens gate 10 og 12 

 

18/1300 31.05.2018 DS  201/18 R/TEK/KARGRA GNR 161/30 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 161/30 - Maurstien 19 

 

16/816 31.05.2018 DS  202/18 R/TEK/HALA GNR 102/238 

  

Bygging av bassengbygg samt et tilbygg til hovedhuset. Gnr/bnr 102/238 - 

Borgergrenda 62 

 

18/1669 01.06.2018 DS  203/18 R/TEK/AEMYH GNR 149/7 

Bjørn Willy Solheim  

Tilbygg Gnr/bnr 149/7 - Roaveien 30 

 

18/1812 01.06.2018 DS  204/18 R/TEK/AEMYH GNR 282/143 

Marianne Holtet  

Dispensasjon Gnr/bnr 282/143 

 

18/456 01.06.2018 DS  205/18 R/TEK/INGPRE GNR 132/9 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 132/9 

 

18/1240 01.06.2018 DS  206/18 R/TEK/HALA GNR 318/73 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 318/73 - Storgata 12 

 

18/2037 04.06.2018 DS  207/18 R/TEK/AEMYH GNR 274/139 

Jan Thorsen  

Riving av gammel garasje og oppføring av ny Gnr/bnr 274/139 - Moseveien 10 

 

18/852 04.06.2018 DS  208/18 R/TEK/HALA GNR 86/373 

  

Riving - Ullerål skole Gnr/bnr 86/373 - Hovsmarkveien 7 
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18/2034 04.06.2018 DS  209/18 R/TEK/BERLE GNR 44/35 

Peter Matko  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 44/35 - Moholtveien 1 

 

17/2702 04.06.2018 DS  210/18 R/TEK/ANEWEB GNR 169/22 

  

Søknad om tillatelse til oppførelse av 6 boligbygg med carport Gnr/bnr 169/22 , 

169/10 - Smedgårdsveien 

 

18/2049 04.06.2018 DS  211/18 R/TEK/BERLE GNR 55/50 

Per Skogmo  

Bygging av garasje Gnr/bnr 55/50 - Ve terrasse 66 

 

18/2106 06.06.2018 DS  212/18 R/TEK/AEMYH GNR 56/265 

  

Rahabilitering av pipe Gnr/bnr 56/265 - Glimmerveien 3 

 

18/1603 06.06.2018 DS  213/18 R/TEK/OLEMOS GNR 297/104 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/104 - Vestre Ådal 653 

 

18/2059 06.06.2018 DS  215/18 R/TEK/AEMYH GNR 252/15 

Jørn Arild Tandberg  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 252/15 - Pjåkaveien 

 

18/1194 06.06.2018 DS  217/18 R/TEK/OLEMOS GNR 176/7 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 176/7 - Kittilsbykroken 21 

 

18/1659 08.06.2018 DS  218/18 R/TEK/INGPRE GNR 251/70 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 251/70 - Pjåkaveien 51 

 

18/2074 08.06.2018 DS  219/18 R/TEK/BERLE GNR 148/192 

Eivind Lindbo Langvandsbråten  

Bygging av garasje Gnr/bnr 148/192 - Strømsoddveien 121 

 

18/2168 11.06.2018 DS  220/18 R/TEK/HALA GNR 318/428 

  

Diverse tiltak - rekkverk og legging av dekke Gnr/bnr 318/428 - Søndre Torv 1 
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18/2140 12.06.2018 DS  221/18 R/TEK/HALA GNR 87/348 

Jim Joar Orebråten Weggersen  

Basseng Gnr/bnr 87/348 - Sommerveien 20 

 

18/2013 12.06.2018 DS  222/18 R/TEK/N46 GNR 94/19 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 94/19 - Nesmoveien 1 

 

18/2118 12.06.2018 DS  223/18 R/TEK/KARGRA GNR 45/103 

  

Fasadeendrng Gnr/bnr 45/103 - Andreas Zeiers vei 4 

 

18/2159 13.06.2018 DS  224/18 R/TEK/INGRIS GNR 61/30, 61/14 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 61/30, 61/14 - Heradsbygdveien 244 og 246 

 

18/2196 13.06.2018 DS  225/18 R/TEK/BERLE GNR 46/27/0/1 

  

Dispensasjon Gnr/bnr/fnr/snr 46/27/0/1 - Østmoveien 10A 

 

18/2173 13.06.2018 DS  226/18 R/TEK/AEMYH GNR 134/92 

Lars Ola Bakke  

Garasje og støttemur Gnr/bnr 134/92 - Løkenåsen 13 

 

18/2098 13.06.2018 DS  227/18 R/TEK/KARGRA GNR 156/1 

Erik Stabæk  

Tilbygg Gnr/bnr 156/1 - Havikveien 377 

 

16/1938 14.06.2018 DS  229/18 R/TEK/AEMYH GNR 34/37 

Signe M Kviberg  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 34/37 - Hadelandsveien 203 

 

18/2213 14.06.2018 DS  230/18 R/TEK/NILILY GNR 138/42 

  

Tilbygg Gnr/bnr 138/42 - Storbråtaveien 86 

 

17/2721 14.06.2018 DS  231/18 R/TEK/HANWIL PLN 436 

  

436 Lamoen Detaljregulering  
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18/2203 14.06.2018 DS  232/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/452 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/452 - Arnemannsveien 7 

 

18/2263 14.06.2018 DS  233/18 R/TEK/HALA GNR 244/454 

  

Tomannsbolig, garasje og støttemur Gnr/bnr 244/454 - Nedre Fegrihellinga 4 

 

17/3098 15.06.2018 DS  234/18 R/TEK/INGRIS GNR 305/350 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 305/350 - Brennaveien 149 

 

18/2265 15.06.2018 DS  235/18 R/TEK/HALA GNR 244/455 

  

Tomannsbolig,  to frittstående garasje, to utvendige boder og støttemur Gnr/bnr 

244/455 - Nedre Fegrihellinga 2 

 

17/731 15.06.2018 DS  236/18 R/TEK/ANEWEB GNR 133/12 

  

Utvidelse av hytte Gnr/bnr/fnr 133/12/12 - Ringkollen 

 

17/1584 18.06.2018 DS  237/18 R/TEK/AEMYH GNR 305/32 

  

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

 

17/1559 18.06.2018 DS  238/18 R/TEK/INGRIS GNR 59/2 

  

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

 

18/1833 18.06.2018 DS  239/18 R/TEK/AEMYH GNR 293/188 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 293/188 - Killingtjern - tomt 120 
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Byggesakskontoret 

 

 

  

Notat  
 

Til: Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Fra: Byggesak 

  

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
14/957-61 19112/18 GNR 163/10,14,15,22 29.05.2018 

Oppdatert informasjon til HMA 

Sikring av byggeplass, avløpstank brakkerigg og forurenset grunn 

Gnr/bnr 163/10 m.fl. - Bergland 

 

Vi viser til at HMA har tatt opp sikring av byggeplass på Bergland flere ganger etter 

møte 11.09.2017. HMA var på befaring 06.11.2017, og byggesaksavdelingen har 

vært på befaring 14.11.2017 og 24.01.2018. 

 

Byggesak uttalte i notat til Hovedutvalget 23.02.2018 at vi anså byggeplassen som 

tilfredstillende sikret etter vår befaring 24.01.2018. 

Som en oppfølging til dette har byggesak foretatt en ny befaring onsdag 23.05.2018. 

  

Vi gjorde følgende observasjoner: 

 Åpen port (bilde 1)  

 Fordelingskap til byggestrøm var fjernet siden befaringen 24.01.2018 

 Inngangsdør til den gjenværende delen av bygget var ulåst. (bilde 4) Vi er 

usikre på om den var låst ved befaringen 14.11.2017 

 For øvrig ingen endring på plassering av byggegjerder rundt eiendommen.  

 13 ubrukte byggegjerdeelementer på plassen (bilde 9) 

 

Porten ble lukket ved avreise (bilde2) 

 

Vi vurderer det slik at eiendommen er inngjerdet med byggegjerde og mindre 

nettinggjerde på samme måte som ved befaring i januar. Porten burde vært låst og 

derved holdes lukket. 

 

Vi vil gjøre en henvendelse til tiltakshaver om å sikre porten og bygget for å 

forhindre at noen tar seg inn i bygget. Vi vil også be om at tiltakshaver eller 

hans representanter har jevnlig tilsyn med eiendommen. 

For øvrig anser vi sitasjonen som uendret.  

 



 

Avløpstank brakkerigg 

Dokumentasjon (bekreftelse og bilder) på at vann og avløpsledning er koblet fra 

brakkeriggen ble sendt i e-post fra Befa AS v/Jan M. Opsahl 12.3.2018. 

Kommunen svarte i e-post samme dag at vi anser pålegget om retting av 

avløpsforhold som oppfylt. 

 

Sluttrapport etter opprydding av forurenset grunn 

Svar fra ansvarlig søker den 8.1.2018. Sluttkontroll må utføres på barmark, det var 

derfor ikke er mulig å sende inn sluttrapport før etter snøsmelting. 

Det vises til brev fra Ringerike kommune ved forurensningsmyndigheten til Befa AS 

datert 16.1.2018. Frist for å sende inn sluttrapport er 1. juni 2018.  

Sluttrapporten skal dokumentere at vilkår i vedtak om godkjenning av tiltaksplan av 

24.7.2014 saknr. 14/2306-11 er fulgt. Eventuelle nødvendige tiltak vil fremgå av 

sluttrapporten. 

 

 

 

Bilder fra befaring 23.05.2018: 

 

 
Bilde 1 Åpen port ved ankomst 



 

 
Bilde 2 Lukket post ved avreise 

 

 
Bilde 3 Fasade sør - inngangsdør markert  



 

 
Bilde 4 Ulåst dør 

 

 
Bilde 5 Byggegjerde øst, avslutning. Vanlig nettinggjerde fortsetter. 



 

 
Bilde 6 Byggegjerde NordØst 1. Vanlig nettinggjerde i vegetasjonen. 

 

 
Bilde 7 Byggegjerde NordØst 2 (som bilde 6) 



 

 
Bilde 8 Byggegjerde NordVest 

 
Bilde 9 Ubrukte byggegjerdeelementer 

 



Vår dato: 13.06.2018 
Vår referanse: 2018/2435 
Arkivnr.: 423.1 
Deres referanse: 11.04.2018 
 
Saksbehandler: Helene Bang 
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Innvalgstelefon: 32266934

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - 38/17 - Gnr 137/1 - 137/62 - 137/63 - 137/64 - Færden 
boligområde - klage på vedtak 
 

VEDTAK 
 
 
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 5. 
desember 2017 om detaljregulering for Færdentoppen boligområde. 
 
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
 
 
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 11. april 2018. 
 
 
Sakens bakgrunn 
 
Ringerike kommunestyre vedtok detaljregulering for Færden boligområde med bestemmelser 
i vedtak av 5. desember 2017.  
 
Detaljreguleringen tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på frittliggende 
småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på Færdentoppen i Haugsbygd. Området 
er et av satsingsområdene til kommunen i gjeldende samfunnsdel. Planen er fremmet av 
COWI AS på vegne av Henrik Færden Petersen. 
 
Vedtaket er påklaget av Else-Marie Modalen i brev av 9. januar 2018. Modalen er grunneier 
av to eiendommer innenfor planområdet, gbnr. 137/62 og 137/64. Disse ønsker hun fjernet fra 
planen. 
 
Klagen omhandler videre: 
 

 Manglende mulighet til medvirkning i planprosessen. 
 Planen vil ikke bli en naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbygda. 
 Avkjøringen er av hensyn til barn i området ikke ønskelig der den er lagt i planen. 
 Utbyggingen vil være en belastning for Vang skole. 
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Det vises til klagen i sin helhet. 
 
Planfremmer COWI AS har på vegne av Henrik Færden Petersen gitt tilsvar på klagen i brev 
av 22. januar 2018. 
 
Klagen er behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, Formannskapet og i 
Kommunestyret. Kommunestyret fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge i vedtak av 5. 
april 2018. 
 
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf. 
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet.  
 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Klagerett og klagefrist 
Klager eier to eiendommer innenfor plangrensen og er dermed part i saken. Klager har adgang 
til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Detaljreguleringen for Færdentoppen boligområde avløser tidligere reguleringsplan for 
Færdenmarka, vedtatt i 1985. Klagers eiendommer er i gammel plan regulert til boligformål, 
noe som videreføres i ny detaljregulering. 
 
Detaljreguleringen er videre i samsvar med kommuneplanens samfunnsdel, ved å legge til 
rette for variert boligtilbud i lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 
 
Når det gjelder kommuneplanens arealdel vedtatt 30. april 2007, er planområdet avsatt til 
LNF, friområde og boligområde. Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel da 
deler av LNF-området er omdisponert til bolig og grøntareal. 
 
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker 
I henhold til plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er plan- og 
reguleringsmyndighet. Det er kommunestyret som ut fra en helhetsvurdering avgjør hvilke 
arealer som skal inngå i en reguleringsplan, og hva arealene skal benyttes til, herunder 
hvordan planen skal utformes. Kommunestyret treffer endelig vedtak om reguleringsplan, 
herunder også vedtak om reguleringsendring. 
 
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra 
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar 
2004 fra Miljøverndepartementet. 
 
Hvis det foreligger klare saksbehandlingsfeil kan Fylkesmannen oppheve reguleringsvedtaket 
og sende saken i retur til kommunen for ny behandling. 
 
Andre typer endringer i planen kan Fylkesmannen bare gjøre dersom kommunen er enig i 
endringene. Dette gjelder endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i 
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reguleringsbestemmelser. Dersom Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer, og 
kommunen ikke er enig, må klagesaken oversendes Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for avgjørelse.  
 
Behandling av klagers anførsler 
 
Manglende medvirkning 
Klager anfører at hun ikke har fått tilstrekkelig mulighet til medvirkning og involvering når 
det gjelder planarbeidet.  
 
Det følger av pbl. § 5-1 at enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for 
medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosessen.  
 
Klagers merknader og innspill er behandlet og besvart i planarbeidet, se kommunens 
saksfremlegg. Planen har vært sendt til høring og lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til pbl. 
§ 5-2.  
 
Av brev fra COWI AS datert 22. januar 2018 uttaler planfremmer seg til klagen. Her fremgår 
aktuelle datoer for når de ulike stadiene av planprosessen fant sted, som blant annet varsel om 
oppstart, politisk behandling, offentlig ettersyn, behandling av innsendte merknader osv.  
 
Klagers anførsel kan på dette punktet ikke føre frem. 
 
Klager ønsker sine eiendommer fjernet fra planen 
Klager ønsker at hennes tomter gbnr. 137/62 og 137/64 skal tas ut av detaljreguleringen. Dette 
begrunnes med at det ikke var nødvendig med ny reguleringsplan da hun bygde huset og 
dermed trengs det heller ikke nå. 
 
Kommunen ser det som naturlig å ta med alle eiendommene som ligger på vestsiden av 
Færdenveien, slik at det ikke blir en oppstykking av den gamle reguleringsplanen. I den nye 
planen for Færdentoppen boligområde er eiendommene avsatt til frittliggende 
småhusbebyggelse, noe som er en videreføring fra gammel plan.  
 
Det følger av tilsvaret til planfremmer COWI AS at plankart og bestemmelser ønskes 
oppdatert i tråd med faktisk situasjon. Den gamle reguleringsplanen er vedtatt i 1985 og viser 
en utdatert løsning. I planarbeidet ble det ansett som viktig å se på helhetlige løsninger i 
området for å kunne legge til rette for en helhetlig og god utvikling av nordre del av området. 
Detaljreguleringen er videre i tråd med kommuneplanens samfunnsdel som legger opp til 
utbygging av tettstedene i kommunen.  
 
Fylkesmannen viser videre til rådmannens uttalelse om at klagers eiendom allerede er regulert 
til boligformål, noe som anses viktig å videreføre i ny plan slik at nabo ikke blir skadelidende 
av planforslaget. Reguleringsendringen vil heller ikke innskrenke utnyttelsesmulighetene på 
klagers eiendom, derimot vil utnyttelsen øke fra 20 prosent til 40 prosent.  
 
Når det gjelder kommuneplanens arealdel er detaljreguleringen imidlertid i strid med LNF-
område. Spørsmålet er om detaljreguleringen samsvarer med pbl. § 12-1 første ledd jf. tredje 
ledd, hvor det følger at innholdet i detaljreguleringen må følge opp hovedtrekk og rammer i 
kommuneplanens arealdel og foreliggende områderegulering. 
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Ettersom deler av planforslaget omfatter omdisponering av dyrket mark fremmet 
Fylkesmannen innsigelse til det opprinnelige planforslaget i brev av 12. juni 2017. 
Bakgrunnen var manglende ivaretakelse av nasjonale jordverninteresser. På det grunnlaget ble 
planen endret, slik at boligområdet ble redusert i størrelse og det ble foreslått grønnstruktur i 
overgangen mellom det foreslåtte boligfeltet og den dyrkede marken. Fylkesmannen trakk 
innsigelsen etter disse endringene ble gjort.  
 
Det er kommunen som er ansvarlig for planlegging av områder på lokalt nivå. Gjennom plan- 
og bygningslovens bestemmelser om samfunns- og arealplanlegging kan kommunen foreta 
allsidige og langsiktige vurderinger med hensyn til hva som vil være hensiktsmessig 
ressursforvaltning innenfor kommunes geografiske grenser. 
 
Avveininger rundt arealbruk regnes som fritt skjønn, og ved prøving av det frie skjønn skal 
Fylkesmannen legge stor vekt på det kommunale selvstyret jf. fvl. § 34 andre ledd. Etter en 
samlet vurdering har ikke Fylkesmannen merknader til kommunens vurderinger rundt 
arealbruket.  
 
Planen vil ikke bli en naturlig utvidelse av boligområdet 
Klager anfører at planen ikke vil bli en naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbyd, 
ettersom det er både høyspentledninger, gangvei og åpen bekk mellom nåværende boliger i 
nord og planforslag. Videre er det anlagt gangvei i øst og en betydelig høydeforskjell mot 
boliger i sør. Det klages også på planlagt avkjøring, av hensyn til barn i området. 
 
Kommunen har behandlet anførselen slik: 
 

«Kommunen anser planen å være god og en naturlig utvidelse av boligområdet i 
Haugsbygd. En gangvei er ikke en barriere. Derimot er det en trygg måte å komme 
seg rundt i nabolaget. Avkjøringen er lagt i en slak bakke med god oversikt begge 
veier i Færdenveien og anses ikke som farlig for barn i nabolaget.» 

 
COWI AS begrunner plasseringen av avkjøringen med områdets topografi og den skisserte 
bygningsstrukturen. Hensikten er å gi flest mulig boenheter tilkomst med best mulig 
tilgjengelighet ved hjelp av minst mulig kjøreareal.  
 
Når det gjelder begrunnelsen for plassering av (eksisterende) gangvei i nordøst gjelder dette i 
følge COWI AS hensyn til trafikksikkerhet, plassering av bygg i det nye boligområdet og 
betydelig bedre stigningsforhold enn tidligere regulert løsning fra 1985. Videre opplyses det 
at det er lagt inn en smett gjennom boligfeltet som gir fotgjengere en snarvei lik gangvei som 
er vist i reguleringsplan fra 1985. 
 
Fylkesmannen anser planens plassering av blant annet avkjøring og gangvei som godt 
begrunnet og har ingen merknader til det utviste skjønn. 
 
Disponering av område G2 
Klager har tidligere leid deler av eiendom gbnr. 137/1, omtalt som G2 i plankartet. Klager 
hevder at bruken av området er uavklart da klager er gitt tillatelse til å disponere området. 
Området skulle etter muntlig avtale bli en utvidelse av gbnr. 137/62 og gbnr. 137/64 dersom 
det skulle søkes endring av reguleringsplan.  
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Henrik Færden Petersen har i tilsvar anført at leieavtalen ble sagt opp ved rekommandert brev 
av 20. oktober 2015. Området var dermed fri for heftelser 20. april 2016. Petersen anfører 
videre at det aldri har vært noen muntlig avtale om at arealet skulle bli en utvidelse av gbnr. 
137/62 og gbnr. 137/64. 
 
Fylkesmannen bemerker i likhet med kommunen at dette er privatrettslige forhold som ligger 
utenfor Fylkesmannens kompetanse å ta stilling til.  
 
Utbygging vil være en belastning for Vang skole 
Avslutningsvis følger det av klagen at utbyggingen vil være en belastning for Vang skole, da 
det allerede foregår mye utbygging i skolekretsen tilpasset familier med barn i skolepliktig 
alder.  
 
Kommunen besvarer anførselen med at fortetting er positivt ved at man opprettholder den 
sosiale infrastrukturen og kommunen mener det er positivt at Vang skole styrkes med større 
tilfang med vedtak av planen. Fylkesmannen har ingen merknader til kommunens vurdering 
på dette punktet.  
 
Konklusjon  
Fylkesmannen har kommet til at reguleringsplan for Færdentoppen boligområde er behandlet 
i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og har ikke merknader til 
kommunens saksbehandling eller det utviste skjønn. 
 
 
 
 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
Jørn-Tomas Einstabland 
fagsjef 
 
 
 
 

  Helene Bang Langballe 
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Hei, 

 

Vedlagt følger brev fra Fylkesmannen i ovennevnte sak.  

 

Til orientering sendes vedtaket kun elektronisk. 

 

Mvh. Fylkesmannen i Buskerud 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/516 02.02.2018 DS  48/18 R/TEK/NILILY GNR 39/131 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 39/131 - Dronning Åstas gate 14 

 

18/1512 16.05.2018 DS  174/18 R/TEK/OLEMOS GNR 148/327 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 148/327, 148/4 - Solskinnveien 597 

 

18/1723 24.05.2018 DS  182/18 R/TEK/BERLE GNR 42/8 

Ingrid Margrethe Sandsæter  

Riving av eksisterende og bygging av ny driftsbygning Gnr/bnr 42/8 - Busundveien 

249 

 

18/1687 24.05.2018 DS  183/18 R/TEK/AEMYH GNR 274/91 

Roger Pettersen  

Tilbygg og fasadeendring Gnr/bnr 274/91 - Gamle Ådalsvei 43 

 

18/1720 25.05.2018 DS  185/18 R/TEK/AEMYH GNR 8/54 

Nikos Violaris  

Bruksendring Gnr/bnr 8/54 - Nordre Ringåsen 12 

 

18/1934 25.05.2018 DS  186/18 R/TEK/ELILUN GNR 117/9 

  

Riving Gnr/bnr 117/9 - Almveien 15 

 

17/1128 28.05.2018 DS  187/18 R/TEK/HALA GNR 317/11 

  

Oppføring av 3 eneboliger med utleiedel Gnr/bnr 317/11 - Ullerålsgata 9-11 

 

18/2043 28.05.2018 DS  188/18 R/TEK/INGRIS GNR 22/46 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 22/46 - Østbyveien 24 
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18/1843 28.05.2018 DS  189/18 R/TEK/KARGRA GNR 161/87 

John Gunnar Tobru  

Dispensasjon Gnr/bnr 161/87 - Gamle Hallingdalsveien 131 

 

18/1701 28.05.2018 DS  190/18 R/TEK/OLEMOS GNR 278/139 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 278/139 - Løkkemokroken 13 

 

18/1702 28.05.2018 DS  191/18 R/TEK/AEMYH GNR 305/27 

  

Nytt bygg og bruksendring Gnr/bnr 305/27 - Ådalsveien 1218 

 

18/1962 29.05.2018 DS  192/18 R/TEK/N03 GNR 44/39 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 44/39 - Arnegårdsveien 27 

 

18/1860 29.05.2018 DS  193/18 R/TEK/BERLE GNR 282/15 

Ivar Olsen  

Tillbygg og fasadeendring Gnr/bnr 282/15 - Fjøsvikveien 15 

 

18/1842 29.05.2018 DS  194/18 R/TEK/HALA GNR 317/251 

  

Innglassing av balkonger Gnr/bnr 317/251 - Ankersgate 8 A-B-C og 10 A-B-C 

 

18/1832 29.05.2018 DS  195/18 R/TEK/AEMYH GNR 293/1 

  

Oppsetting av skilt Gnr/bnr 293/1 - 295/1 - 297/1 - 298/1 Vikerfjell naturreservat 

 

18/1891 29.05.2018 DS  196/18 R/TEK/KARGRA GNR 244/15 

  

Enebolig Gnr/bnr 244/15 - Støaveien 97 

 

18/1841 30.05.2018 DS  197/18 R/TEK/BERLE GNR 45/361 

Thomas Grøstad Frydenlund  

Bygging av carport Gnr/bnr 45/361 - Vinterroveien 12 B 

 

17/3043 30.05.2018 DS  198/18 R/TEK/HALA GNR 39/11 

  

9 punkthus (boligblokker, ca.180-200 leiligheter) - felles parkeringskjeller og 2 

hobby/badehus Gnr/bnr 39/11 - Gigstads vei 28 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/2032 31.05.2018 DS  199/18 R/TEK/AEMYH GNR 316/127 

  

Installering av trappeheis Gnr/bnr 316/127 - Nansenveien 48 

 

16/2904 31.05.2018 DS  200/18 R/TEK/HALA GNR 317/341 317/343 

  

Fornyelse av bebyggelse Gnr/bnr 317/341, 317/343 - Lagesens gate 10 og 12 

 

18/1300 31.05.2018 DS  201/18 R/TEK/KARGRA GNR 161/30 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 161/30 - Maurstien 19 

 

16/816 31.05.2018 DS  202/18 R/TEK/HALA GNR 102/238 

  

Bygging av bassengbygg samt et tilbygg til hovedhuset. Gnr/bnr 102/238 - 

Borgergrenda 62 

 

18/1669 01.06.2018 DS  203/18 R/TEK/AEMYH GNR 149/7 

Bjørn Willy Solheim  

Tilbygg Gnr/bnr 149/7 - Roaveien 30 

 

18/1812 01.06.2018 DS  204/18 R/TEK/AEMYH GNR 282/143 

Marianne Holtet  

Dispensasjon Gnr/bnr 282/143 

 

18/456 01.06.2018 DS  205/18 R/TEK/INGPRE GNR 132/9 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 132/9 

 

18/1240 01.06.2018 DS  206/18 R/TEK/HALA GNR 318/73 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 318/73 - Storgata 12 

 

18/2037 04.06.2018 DS  207/18 R/TEK/AEMYH GNR 274/139 

Jan Thorsen  

Riving av gammel garasje og oppføring av ny Gnr/bnr 274/139 - Moseveien 10 

 

18/852 04.06.2018 DS  208/18 R/TEK/HALA GNR 86/373 

  

Riving - Ullerål skole Gnr/bnr 86/373 - Hovsmarkveien 7 
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18/2034 04.06.2018 DS  209/18 R/TEK/BERLE GNR 44/35 

Peter Matko  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 44/35 - Moholtveien 1 

 

17/2702 04.06.2018 DS  210/18 R/TEK/ANEWEB GNR 169/22 

  

Søknad om tillatelse til oppførelse av 6 boligbygg med carport Gnr/bnr 169/22 , 

169/10 - Smedgårdsveien 

 

18/2049 04.06.2018 DS  211/18 R/TEK/BERLE GNR 55/50 

Per Skogmo  

Bygging av garasje Gnr/bnr 55/50 - Ve terrasse 66 

 

18/2106 06.06.2018 DS  212/18 R/TEK/AEMYH GNR 56/265 

  

Rahabilitering av pipe Gnr/bnr 56/265 - Glimmerveien 3 

 

18/1603 06.06.2018 DS  213/18 R/TEK/OLEMOS GNR 297/104 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/104 - Vestre Ådal 653 

 

18/2059 06.06.2018 DS  215/18 R/TEK/AEMYH GNR 252/15 

Jørn Arild Tandberg  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 252/15 - Pjåkaveien 

 

18/1194 06.06.2018 DS  217/18 R/TEK/OLEMOS GNR 176/7 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 176/7 - Kittilsbykroken 21 

 

18/1659 08.06.2018 DS  218/18 R/TEK/INGPRE GNR 251/70 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 251/70 - Pjåkaveien 51 

 

18/2074 08.06.2018 DS  219/18 R/TEK/BERLE GNR 148/192 

Eivind Lindbo Langvandsbråten  

Bygging av garasje Gnr/bnr 148/192 - Strømsoddveien 121 

 

18/2168 11.06.2018 DS  220/18 R/TEK/HALA GNR 318/428 

  

Diverse tiltak - rekkverk og legging av dekke Gnr/bnr 318/428 - Søndre Torv 1 
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18/2140 12.06.2018 DS  221/18 R/TEK/HALA GNR 87/348 

Jim Joar Orebråten Weggersen  

Basseng Gnr/bnr 87/348 - Sommerveien 20 

 

18/2013 12.06.2018 DS  222/18 R/TEK/N46 GNR 94/19 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 94/19 - Nesmoveien 1 

 

18/2118 12.06.2018 DS  223/18 R/TEK/KARGRA GNR 45/103 

  

Fasadeendrng Gnr/bnr 45/103 - Andreas Zeiers vei 4 

 

18/2159 13.06.2018 DS  224/18 R/TEK/INGRIS GNR 61/30, 61/14 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 61/30, 61/14 - Heradsbygdveien 244 og 246 

 

18/2196 13.06.2018 DS  225/18 R/TEK/BERLE GNR 46/27/0/1 

  

Dispensasjon Gnr/bnr/fnr/snr 46/27/0/1 - Østmoveien 10A 

 

18/2173 13.06.2018 DS  226/18 R/TEK/AEMYH GNR 134/92 

Lars Ola Bakke  

Garasje og støttemur Gnr/bnr 134/92 - Løkenåsen 13 

 

18/2098 13.06.2018 DS  227/18 R/TEK/KARGRA GNR 156/1 

Erik Stabæk  

Tilbygg Gnr/bnr 156/1 - Havikveien 377 

 

16/1938 14.06.2018 DS  229/18 R/TEK/AEMYH GNR 34/37 

Signe M Kviberg  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 34/37 - Hadelandsveien 203 

 

18/2213 14.06.2018 DS  230/18 R/TEK/NILILY GNR 138/42 

  

Tilbygg Gnr/bnr 138/42 - Storbråtaveien 86 

 

17/2721 14.06.2018 DS  231/18 R/TEK/HANWIL PLN 436 

  

436 Lamoen Detaljregulering  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/2203 14.06.2018 DS  232/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/452 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/452 - Arnemannsveien 7 

 

18/2263 14.06.2018 DS  233/18 R/TEK/HALA GNR 244/454 

  

Tomannsbolig, garasje og støttemur Gnr/bnr 244/454 - Nedre Fegrihellinga 4 

 

17/3098 15.06.2018 DS  234/18 R/TEK/INGRIS GNR 305/350 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 305/350 - Brennaveien 149 

 

18/2265 15.06.2018 DS  235/18 R/TEK/HALA GNR 244/455 

  

Tomannsbolig,  to frittstående garasje, to utvendige boder og støttemur Gnr/bnr 

244/455 - Nedre Fegrihellinga 2 

 

17/731 15.06.2018 DS  236/18 R/TEK/ANEWEB GNR 133/12 

  

Utvidelse av hytte Gnr/bnr/fnr 133/12/12 - Ringkollen 

 

17/1584 18.06.2018 DS  237/18 R/TEK/AEMYH GNR 305/32 

  

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

 

17/1559 18.06.2018 DS  238/18 R/TEK/INGRIS GNR 59/2 

  

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

 

18/1833 18.06.2018 DS  239/18 R/TEK/AEMYH GNR 293/188 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 293/188 - Killingtjern - tomt 120 

 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 28.06.2018 00:00:00-28.06.2018 00:00:00     Utvalg: HMA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

14/957-61 01.06.2018 R/TEK/KNUKOL GNR 163/10,14,15,22 

19112/18  

Oppdatert informasjon til HMA - Sikring av byggeplass, avløpstank 

brakkerigg og forurenset grunn Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - 

Bergland 

 

15/5952-75 13.06.2018 R/TEK/MATHOG PLN 417 

21420/18 Helene Bang Langballe 

Vedtak - Færden boligområde - klage på vedtak 38/17 - Gnr 137/1 - 137/62 - 

137/63 - 137/64 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

  

Notat  
 

Til: Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Fra: Byggesak 

  

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
14/957-61 19112/18 GNR 163/10,14,15,22 29.05.2018 

Oppdatert informasjon til HMA 

Sikring av byggeplass, avløpstank brakkerigg og forurenset grunn 

Gnr/bnr 163/10 m.fl. - Bergland 

 

Vi viser til at HMA har tatt opp sikring av byggeplass på Bergland flere ganger etter 

møte 11.09.2017. HMA var på befaring 06.11.2017, og byggesaksavdelingen har 

vært på befaring 14.11.2017 og 24.01.2018. 

 

Byggesak uttalte i notat til Hovedutvalget 23.02.2018 at vi anså byggeplassen som 

tilfredstillende sikret etter vår befaring 24.01.2018. 

Som en oppfølging til dette har byggesak foretatt en ny befaring onsdag 23.05.2018. 

  

Vi gjorde følgende observasjoner: 

 Åpen port (bilde 1)  

 Fordelingskap til byggestrøm var fjernet siden befaringen 24.01.2018 

 Inngangsdør til den gjenværende delen av bygget var ulåst. (bilde 4) Vi er 

usikre på om den var låst ved befaringen 14.11.2017 

 For øvrig ingen endring på plassering av byggegjerder rundt eiendommen.  

 13 ubrukte byggegjerdeelementer på plassen (bilde 9) 

 

Porten ble lukket ved avreise (bilde2) 

 

Vi vurderer det slik at eiendommen er inngjerdet med byggegjerde og mindre 

nettinggjerde på samme måte som ved befaring i januar. Porten burde vært låst og 

derved holdes lukket. 

 

Vi vil gjøre en henvendelse til tiltakshaver om å sikre porten og bygget for å 

forhindre at noen tar seg inn i bygget. Vi vil også be om at tiltakshaver eller 

hans representanter har jevnlig tilsyn med eiendommen. 

For øvrig anser vi sitasjonen som uendret.  

 



 

Avløpstank brakkerigg 

Dokumentasjon (bekreftelse og bilder) på at vann og avløpsledning er koblet fra 

brakkeriggen ble sendt i e-post fra Befa AS v/Jan M. Opsahl 12.3.2018. 

Kommunen svarte i e-post samme dag at vi anser pålegget om retting av 

avløpsforhold som oppfylt. 

 

Sluttrapport etter opprydding av forurenset grunn 

Svar fra ansvarlig søker den 8.1.2018. Sluttkontroll må utføres på barmark, det var 

derfor ikke er mulig å sende inn sluttrapport før etter snøsmelting. 

Det vises til brev fra Ringerike kommune ved forurensningsmyndigheten til Befa AS 

datert 16.1.2018. Frist for å sende inn sluttrapport er 1. juni 2018.  

Sluttrapporten skal dokumentere at vilkår i vedtak om godkjenning av tiltaksplan av 

24.7.2014 saknr. 14/2306-11 er fulgt. Eventuelle nødvendige tiltak vil fremgå av 

sluttrapporten. 

 

 

 

Bilder fra befaring 23.05.2018: 

 

 
Bilde 1 Åpen port ved ankomst 



 

 
Bilde 2 Lukket post ved avreise 

 

 
Bilde 3 Fasade sør - inngangsdør markert  



 

 
Bilde 4 Ulåst dør 

 

 
Bilde 5 Byggegjerde øst, avslutning. Vanlig nettinggjerde fortsetter. 



 

 
Bilde 6 Byggegjerde NordØst 1. Vanlig nettinggjerde i vegetasjonen. 

 

 
Bilde 7 Byggegjerde NordØst 2 (som bilde 6) 



 

 
Bilde 8 Byggegjerde NordVest 

 
Bilde 9 Ubrukte byggegjerdeelementer 

 



Vår dato: 13.06.2018 
Vår referanse: 2018/2435 
Arkivnr.: 423.1 
Deres referanse: 11.04.2018 
 
Saksbehandler: Helene Bang 

Langballe 
 
Innvalgstelefon: 32266934

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

 
Ringerike kommune  
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3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - 38/17 - Gnr 137/1 - 137/62 - 137/63 - 137/64 - Færden 
boligområde - klage på vedtak 
 

VEDTAK 
 
 
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 5. 
desember 2017 om detaljregulering for Færdentoppen boligområde. 
 
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
 
 
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 11. april 2018. 
 
 
Sakens bakgrunn 
 
Ringerike kommunestyre vedtok detaljregulering for Færden boligområde med bestemmelser 
i vedtak av 5. desember 2017.  
 
Detaljreguleringen tilrettelegger for bygging av inntil 15 boenheter fordelt på frittliggende 
småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse på Færdentoppen i Haugsbygd. Området 
er et av satsingsområdene til kommunen i gjeldende samfunnsdel. Planen er fremmet av 
COWI AS på vegne av Henrik Færden Petersen. 
 
Vedtaket er påklaget av Else-Marie Modalen i brev av 9. januar 2018. Modalen er grunneier 
av to eiendommer innenfor planområdet, gbnr. 137/62 og 137/64. Disse ønsker hun fjernet fra 
planen. 
 
Klagen omhandler videre: 
 

 Manglende mulighet til medvirkning i planprosessen. 
 Planen vil ikke bli en naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbygda. 
 Avkjøringen er av hensyn til barn i området ikke ønskelig der den er lagt i planen. 
 Utbyggingen vil være en belastning for Vang skole. 
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Det vises til klagen i sin helhet. 
 
Planfremmer COWI AS har på vegne av Henrik Færden Petersen gitt tilsvar på klagen i brev 
av 22. januar 2018. 
 
Klagen er behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, Formannskapet og i 
Kommunestyret. Kommunestyret fant ikke grunnlag for å ta klagen til følge i vedtak av 5. 
april 2018. 
 
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf. 
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet.  
 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Klagerett og klagefrist 
Klager eier to eiendommer innenfor plangrensen og er dermed part i saken. Klager har adgang 
til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 
 
Planstatus  
Detaljreguleringen for Færdentoppen boligområde avløser tidligere reguleringsplan for 
Færdenmarka, vedtatt i 1985. Klagers eiendommer er i gammel plan regulert til boligformål, 
noe som videreføres i ny detaljregulering. 
 
Detaljreguleringen er videre i samsvar med kommuneplanens samfunnsdel, ved å legge til 
rette for variert boligtilbud i lokalsamfunn utenfor Hønefoss sentrum. 
 
Når det gjelder kommuneplanens arealdel vedtatt 30. april 2007, er planområdet avsatt til 
LNF, friområde og boligområde. Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel da 
deler av LNF-området er omdisponert til bolig og grøntareal. 
 
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans i plansaker 
I henhold til plan- og bygningsloven er det kommunestyret som er plan- og 
reguleringsmyndighet. Det er kommunestyret som ut fra en helhetsvurdering avgjør hvilke 
arealer som skal inngå i en reguleringsplan, og hva arealene skal benyttes til, herunder 
hvordan planen skal utformes. Kommunestyret treffer endelig vedtak om reguleringsplan, 
herunder også vedtak om reguleringsendring. 
 
Fylkesmannens kompetanse i klagesak på reguleringsplan er beskrevet i rundskriv T-8/86 fra 
Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet og i brev av 16. januar 
2004 fra Miljøverndepartementet. 
 
Hvis det foreligger klare saksbehandlingsfeil kan Fylkesmannen oppheve reguleringsvedtaket 
og sende saken i retur til kommunen for ny behandling. 
 
Andre typer endringer i planen kan Fylkesmannen bare gjøre dersom kommunen er enig i 
endringene. Dette gjelder endringer i realiteten, for eksempel endringer på kart eller i 
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reguleringsbestemmelser. Dersom Fylkesmannen mener det bør gjøres slike endringer, og 
kommunen ikke er enig, må klagesaken oversendes Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet for avgjørelse.  
 
Behandling av klagers anførsler 
 
Manglende medvirkning 
Klager anfører at hun ikke har fått tilstrekkelig mulighet til medvirkning og involvering når 
det gjelder planarbeidet.  
 
Det følger av pbl. § 5-1 at enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for 
medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosessen.  
 
Klagers merknader og innspill er behandlet og besvart i planarbeidet, se kommunens 
saksfremlegg. Planen har vært sendt til høring og lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til pbl. 
§ 5-2.  
 
Av brev fra COWI AS datert 22. januar 2018 uttaler planfremmer seg til klagen. Her fremgår 
aktuelle datoer for når de ulike stadiene av planprosessen fant sted, som blant annet varsel om 
oppstart, politisk behandling, offentlig ettersyn, behandling av innsendte merknader osv.  
 
Klagers anførsel kan på dette punktet ikke føre frem. 
 
Klager ønsker sine eiendommer fjernet fra planen 
Klager ønsker at hennes tomter gbnr. 137/62 og 137/64 skal tas ut av detaljreguleringen. Dette 
begrunnes med at det ikke var nødvendig med ny reguleringsplan da hun bygde huset og 
dermed trengs det heller ikke nå. 
 
Kommunen ser det som naturlig å ta med alle eiendommene som ligger på vestsiden av 
Færdenveien, slik at det ikke blir en oppstykking av den gamle reguleringsplanen. I den nye 
planen for Færdentoppen boligområde er eiendommene avsatt til frittliggende 
småhusbebyggelse, noe som er en videreføring fra gammel plan.  
 
Det følger av tilsvaret til planfremmer COWI AS at plankart og bestemmelser ønskes 
oppdatert i tråd med faktisk situasjon. Den gamle reguleringsplanen er vedtatt i 1985 og viser 
en utdatert løsning. I planarbeidet ble det ansett som viktig å se på helhetlige løsninger i 
området for å kunne legge til rette for en helhetlig og god utvikling av nordre del av området. 
Detaljreguleringen er videre i tråd med kommuneplanens samfunnsdel som legger opp til 
utbygging av tettstedene i kommunen.  
 
Fylkesmannen viser videre til rådmannens uttalelse om at klagers eiendom allerede er regulert 
til boligformål, noe som anses viktig å videreføre i ny plan slik at nabo ikke blir skadelidende 
av planforslaget. Reguleringsendringen vil heller ikke innskrenke utnyttelsesmulighetene på 
klagers eiendom, derimot vil utnyttelsen øke fra 20 prosent til 40 prosent.  
 
Når det gjelder kommuneplanens arealdel er detaljreguleringen imidlertid i strid med LNF-
område. Spørsmålet er om detaljreguleringen samsvarer med pbl. § 12-1 første ledd jf. tredje 
ledd, hvor det følger at innholdet i detaljreguleringen må følge opp hovedtrekk og rammer i 
kommuneplanens arealdel og foreliggende områderegulering. 
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Ettersom deler av planforslaget omfatter omdisponering av dyrket mark fremmet 
Fylkesmannen innsigelse til det opprinnelige planforslaget i brev av 12. juni 2017. 
Bakgrunnen var manglende ivaretakelse av nasjonale jordverninteresser. På det grunnlaget ble 
planen endret, slik at boligområdet ble redusert i størrelse og det ble foreslått grønnstruktur i 
overgangen mellom det foreslåtte boligfeltet og den dyrkede marken. Fylkesmannen trakk 
innsigelsen etter disse endringene ble gjort.  
 
Det er kommunen som er ansvarlig for planlegging av områder på lokalt nivå. Gjennom plan- 
og bygningslovens bestemmelser om samfunns- og arealplanlegging kan kommunen foreta 
allsidige og langsiktige vurderinger med hensyn til hva som vil være hensiktsmessig 
ressursforvaltning innenfor kommunes geografiske grenser. 
 
Avveininger rundt arealbruk regnes som fritt skjønn, og ved prøving av det frie skjønn skal 
Fylkesmannen legge stor vekt på det kommunale selvstyret jf. fvl. § 34 andre ledd. Etter en 
samlet vurdering har ikke Fylkesmannen merknader til kommunens vurderinger rundt 
arealbruket.  
 
Planen vil ikke bli en naturlig utvidelse av boligområdet 
Klager anfører at planen ikke vil bli en naturlig utvidelse av boligområdet i Haugsbyd, 
ettersom det er både høyspentledninger, gangvei og åpen bekk mellom nåværende boliger i 
nord og planforslag. Videre er det anlagt gangvei i øst og en betydelig høydeforskjell mot 
boliger i sør. Det klages også på planlagt avkjøring, av hensyn til barn i området. 
 
Kommunen har behandlet anførselen slik: 
 

«Kommunen anser planen å være god og en naturlig utvidelse av boligområdet i 
Haugsbygd. En gangvei er ikke en barriere. Derimot er det en trygg måte å komme 
seg rundt i nabolaget. Avkjøringen er lagt i en slak bakke med god oversikt begge 
veier i Færdenveien og anses ikke som farlig for barn i nabolaget.» 

 
COWI AS begrunner plasseringen av avkjøringen med områdets topografi og den skisserte 
bygningsstrukturen. Hensikten er å gi flest mulig boenheter tilkomst med best mulig 
tilgjengelighet ved hjelp av minst mulig kjøreareal.  
 
Når det gjelder begrunnelsen for plassering av (eksisterende) gangvei i nordøst gjelder dette i 
følge COWI AS hensyn til trafikksikkerhet, plassering av bygg i det nye boligområdet og 
betydelig bedre stigningsforhold enn tidligere regulert løsning fra 1985. Videre opplyses det 
at det er lagt inn en smett gjennom boligfeltet som gir fotgjengere en snarvei lik gangvei som 
er vist i reguleringsplan fra 1985. 
 
Fylkesmannen anser planens plassering av blant annet avkjøring og gangvei som godt 
begrunnet og har ingen merknader til det utviste skjønn. 
 
Disponering av område G2 
Klager har tidligere leid deler av eiendom gbnr. 137/1, omtalt som G2 i plankartet. Klager 
hevder at bruken av området er uavklart da klager er gitt tillatelse til å disponere området. 
Området skulle etter muntlig avtale bli en utvidelse av gbnr. 137/62 og gbnr. 137/64 dersom 
det skulle søkes endring av reguleringsplan.  
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Henrik Færden Petersen har i tilsvar anført at leieavtalen ble sagt opp ved rekommandert brev 
av 20. oktober 2015. Området var dermed fri for heftelser 20. april 2016. Petersen anfører 
videre at det aldri har vært noen muntlig avtale om at arealet skulle bli en utvidelse av gbnr. 
137/62 og gbnr. 137/64. 
 
Fylkesmannen bemerker i likhet med kommunen at dette er privatrettslige forhold som ligger 
utenfor Fylkesmannens kompetanse å ta stilling til.  
 
Utbygging vil være en belastning for Vang skole 
Avslutningsvis følger det av klagen at utbyggingen vil være en belastning for Vang skole, da 
det allerede foregår mye utbygging i skolekretsen tilpasset familier med barn i skolepliktig 
alder.  
 
Kommunen besvarer anførselen med at fortetting er positivt ved at man opprettholder den 
sosiale infrastrukturen og kommunen mener det er positivt at Vang skole styrkes med større 
tilfang med vedtak av planen. Fylkesmannen har ingen merknader til kommunens vurdering 
på dette punktet.  
 
Konklusjon  
Fylkesmannen har kommet til at reguleringsplan for Færdentoppen boligområde er behandlet 
i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og har ikke merknader til 
kommunens saksbehandling eller det utviste skjønn. 
 
 
 
 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
Jørn-Tomas Einstabland 
fagsjef 
 
 
 
 

  Helene Bang Langballe 
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Hei, 

 

Vedlagt følger brev fra Fylkesmannen i ovennevnte sak.  

 

Til orientering sendes vedtaket kun elektronisk. 

 

Mvh. Fylkesmannen i Buskerud 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/548-32  Arkiv: L70 &59  

 

Sak: 45/18 

 

Saksprotokoll - 4-mannsbolig Rabbaveien Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes til neste møte. 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

Arnfinn Baksvær (AP) fremmet følgende forslag: 

«Saken utsettes til neste møte».  

 

Avstemming:  

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/548-29 Ofl § 13  Arkiv: L70 &59  

 

 

Firemannsbolig Rabbaveien gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om endring av gitt tillatelse og 

søknad om dispensasjon for etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av 

utnytting av eiendom gnr/bnr 87/568, tilleggsinformasjon mottatt 16.05.18 og rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsplanbestemmelsene i punkt A i 

reguleringsplan 31 Haldenjordet ikke blir vesentlig tilsidesatt og at det er en klar 

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

 

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

reguleringsplanbestemmelsene punkt A underpunkt 1 og 4. 

 

3. Søknad om endring godkjennes i prinsippet. 

 

4. Videre behandling av søknaden delegeres til rådmannen 

 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

 

  

 

Utskrift sendes 

Ocf Prosjekt AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Kai Arne Ramsland, Loveien 28, 3514 HØNEFOSS 

Robert Sundby, Liaveien 6, 3525 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Kommunen fikk 06.02.18 brev, fra en som ønsker å være anonym, om at en godkjent 

tomannsbolig i Rabbaveien 74 gnr/bnr 87/568, var bygget og ble brukt som firemannsbolig. 

Etter at byggesaksavdelingen henvendte seg til eierne av eiendommen, ble det gjennomført to 

møter, og 14.05.18 mottok kommunen søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om 

dispensasjon for etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av utnytting av 



- 

tomten. Ansvarlig søker ettersendte tilleggsinformasjon 16.05.18. Det har ikke kommet 

nabomerknader. Personen som gjorde kommunen oppmerksom på forholdet, er vurdert å ikke 

være part i saken.  

 

Rådmannen anbefaler å godkjenne søknad om endring av gitt tillatelse og søknaden om 

dispensasjon. 

 

 

Bakgrunn 

I delegasjonssak nr. 195/09 datert 07.05.09 ble det godkjent oppføring av en tomannsbolig på 

eiendom gnr/bnr 87/568. Eiendommen omfattes av reguleringsplan 31 Haldenjordet, A. 

Boligstrøk.  

 

I underpunkt 1 i reguleringsbestemmelsene, står det at: 

«Bebyggelsen skal være åpen med våningshus på ikke over to fulle etasjer og uthus i en 

garasje.» 

 

I punkt 4 står det blant annet: 

«Bygningens grunnareal skal ikke overstige 18 % av tomtens nettoareal.» 

 

I godkjenningen datert 07.05.09 er disse punktene kommentert: 

 

«Vi antar at to-mannsbolig ikke er i strid med ”åpen bebyggelse”, men at mer enn 2 enheter 

ville vært det. 

Gesimshøyden på omsøkte bolig har en gjennomsnittlig gesimshøyde som er i samsvar med 

punkt 4. 

 

Når det gjelder utnyttingsgraden vil denne bli 25%. Det søkes om dispensasjon for 

overskridelsen og som særlige grunner opplyses følgende: 

 

BYA søkes økt fra 18 % til 25 %. Økningen skyldes at 72 m² garasje/parkering og 59 m² stor 

terrasse er medtatt. Tomtas beskaffenhet gjør det naturlig å ha stor terrasse istedenfor 

utearealer på bakkenivå. 

 

Boligen skal plasseres i forholdsvis bratt terreng slik at grunnundersøkelser er nødvendig. 

Grunnundersøkelser er foretatt av Multiconsult 16.01.08 og funnet det tilregnelig og føre opp 

omsøkte bolig på eiendommen, men under visse forutsetninger som er nevnt i rapport fra 

Multiconsult.   

 

Som nevnt ovenfor er det søkt om dispensasjon og særlige grunner for tiltaket er opplyst. 

Hadde reguleringsplan nr. 31 vært en av de gamle planene som er nevnt i kommuneplanens § 

1.1.2, ville maks BYA vært 25 %. I § 1.1.2 står det blant annet foran oppramsingen, og vi 

mener at dette gir særlige grunner til dispensasjon 

 

Etter en helhetsvurdering finner vi at det foreligger særlige grunner til å gi dispensasjon. 

 

Tiltaket er av lokal karakter slik at saken ikke er oversendt fylkesmannen til uttalelse.» 
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I området er det godkjent dispensasjon og gitt tillatelse til andre firemannsboliger og disse 

ligger på eiendommer som også omfattes av reguleringsplan 31: 

 I delegasjonssak nr: 760/06 datert 18.12.06 ble det godkjent oppføring av en 

firemannsbolig i Rabbaveien 92. Det var ingen nabomerknader. Ferdigattest ble gitt 

02.04.08. 

 Det ble godkjent en firemannsbolig i Øvre Haldenveien 14 i 2012. Det kom inn en 

nabomerknad til saken. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning godkjente 

oppføring av boligen i sak 143/12 i møte 03.12.12. Rammetillatelse ble gitt i 

delegasjonssak nr: 686/12 datert 10.12.18.  Boligen ble ikke bygget.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen fikk 06.02.18 brev, fra en som ønsker å være anonym, om at en godkjent 

tomannsbolig i Rabbaveien 74, gnr/bnr 87/568, var bygget og ble brukt som firemannsbolig. I 

samme brev tar avsenderen opp en rekke andre forhold som er meldt videre til rette 

myndigheter. Eierne av eiendommen ble tilskrevet (brev datert 20.02.18), og det ble raskt 

opprettet kontakt. Det ble gjennomført to møter med byggesaksavdelingen, ett hvor Ole 

Christian Fjeldstad fra OFC Prosjekt AS (ansvarlig søker) deltok og ett hvor også eierne deltok 

i tillegg til ansvarlig søker. Søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om dispensasjon for 

etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av utnytting av tomten, ble mottatt 

14.05.18. Kommunen mottok tilleggsinformasjon 16.05.18. Det har ikke kommet 

nabomerknader i saken. 

 

Tomannsbolig til firemannsbolig 

I søknaden (mottatt 14.05.18) og tilleggsinformasjonen (mottatt 16.05.18) beskriver ansvarlig 

søker tiltaket. Tomannsboligen godkjent i delegasjonssak nr: 195/09 datert 07.05.09, ble 

bygget og meldt inn som ferdig uten trappeforbindelsen mellom 1. etasje og kjelleretasje, som 

er vist på godkjente tegninger. Den har siden oppføring blitt brukt som en firemannsbolig. Nå 

søkes det om endring av gitt tillatelse og dispensasjon for etablering av firemannsbolig og 

ytterligere overskridelse av tillatt utnytting av tomten. Tegningen som er lagt ved søknaden 

mottatt 14.05.18 er den godkjente tegningen fra 2009. Tegningen vedlagt 

tilleggsinformasjonen mottatt 16.05.18, viser kjelleretasjen slik den er bygget og nå søkes om 

godkjenning for. 

 

Veranda 

På de godkjente tegningene fra 2009 vises en veranda utenfor 1.etasje. Denne ble i 2009 

bygget større enn godkjent og deler av arealet ble også overbygd. I sin redegjørelse opplyser 

ansvarlig søker at det overbygde arealet på verandaen skal fjernes, men at det nå søkes om 

godkjenning for den utvidete verandaen. 

 

Utnyttelsesgrad 

I saken fra 2009 ble det gitt dispensasjon for en utnyttelses grad på 25 % på eiendommen, altså 

mer enn 18 % som angitt i reguleringsplanen. Ved at det blir to flere boenheter på eiendommen 

må det, i følge parkeringsforskriften i kommunen, etableres ytterligere to parkeringsplasser. 

Parkeringsarealet regnes med i utnyttingsgraden. Utnyttingsgraden blir 28 % medregnet den 

økte verandaen. 

 

Teknisk forskrift 



- 

Reglene i teknisk forskrift er endret siden boligen ble godkjent i 2009. Når tiltaket nå skal 

endres, må det vurderes ut fra gjeldene regler. I tilleggsinformasjon mottatt 16.05.18 ber 

ansvarlig søker om fritak fra kravene til ventilasjon i gjeldende forskrift (Teknisk forskrift 17). 

Boligen tilfredsstiller kravene som gjaldt på vedtakstidspunktet i 2009 med veggventiler og 

avtrekksvifte på bad og kjøkken.  

 

Søknad om dispensasjon 

I sin søknad om dispensasjon viser ansvarlig søker blant annet til at etter hans oppfatning 

ønsker kommunen fortetting i sentrumsnære områder og at tomta er godt egnet for en 

firemannsbolig. Sammen med søknaden er det lagt ved en utomhusplan som viser 

uteoppholdsarealer og parkeringsplasser. Parkering foregår nå delvis langs Rabbaveien mot 

vest og i møter med eierne og ansvarlig søker kommer det fram at det ikke er mulig å snu på 

egen eiendom og at det kan oppstå farlige situasjoner ved utkjøring fra eiendommen. Det er 

ingen tydelig avkjøring og parkerte biler må ofte rygge ut i veien. All parkering i framtiden skal 

i følge utomhusplanen, skje på nedsiden av bygget, mot øst.  Langs Rabbaveien, syd for 

boligen, skal det etableres et nytt felles uteoppholdsareal. I følge ansvarlig søker vil dette bedre 

forholdene for de myke trafikantene i Rabbaveien. Ansvarlig søker viser også til at det er 

godkjent andre firemannsboliger i området som omfattes av samme reguleringsplan; 31 

Haldenjordet. 

 

 

Personen som gjorde kommunen oppmerksom på at boligen ble brukt annerledes enn tillatt, har 

vært veldig aktiv og sendt mange henvendelser til kommunen. Han er vurdert å ikke være part i 

saken, men holdes oppdatert på framgang i byggesaken slik han har bedt om.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 31 Haldenjordet, stadfestet av Kommunal- og 

arbeidsdepartementet 14.06.1958. Denne planen er en endring av reguleringsplan nr. 26 

Haldenjordet stadfestet 27.03.1957. Det ble ikke stadfestet nye bestemmelser 14.06.1958, og 

bestemmelsene stadfestet 27.03.1957 gjelder derfor også for reguleringsplan nr. 31. 

For boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise 

reguleringsbestemmelser, gjelder også kravene i kommuneplanbestemmelsene § 1.1.2 som en 

presisering.  

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene punkt A, underpunkt 1 og 4. 

Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd angir vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket. 

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

vesentlig tilsidesatt». Videre - at «fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Fradeling av eiendom gnr/bnr 87/568 ble behandlet og godkjent i delegasjonssak nr: 185/08 

datert 10.04.08. 

 

I delegasjonssak nr. 195/09 datert 07.05.09 ble det godkjent oppføring av en tomannsbolig på 

eiendom gnr/bnr 87/568.  

 



- 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at søknaden vil ha noen direkte økonomiske konsekvenser for 

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

kommunen. (Etter selvkostprinsippet). I saker der arbeidene allerede er utført uten nødvendig 

tillatelse, tas 100 % påslag i gebyrene.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at spørsmålet om dispensasjon kan gis i denne saken utløser behov for 

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

for innhenting av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre.   

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om endring av gitt tillatelse og 

søknad om dispensasjon for etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av 

utnytting av eiendom gnr/bnr 87/568, tilleggsinformasjon mottatt 16.05.18 og rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Saken utsettes til befaring. 

  

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

reguleringsplanbestemmelsen punkt A underpunkt 1 og 4 for oppføring av firemannsbolig.  

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

ut fra likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

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. 

 

Rådmannen vurderer at tomten, på 1 000 m², er stor nok til utvidelsen til firemannsbolig. 

Tomtens utforming gjør det naturlig å ha stor veranda istedenfor utearealer i 1. etasje for 

leilighetene som er store og består av rom i både 1. og 2. etasje. Utnyttingsgraden økes på 

grunn av utvidelse av verandaen, i tillegg til krav til økt antall parkeringsplasser. Leilighetene i 

kjelleretasjen har tilgang direkte til hagearealer. Utomhusplanen vedlagt søknaden viser i tillegg 

at det skal etableres et felles uteoppholdsareal langs Rabbaveien. 

 

Ved å samle parkeringsarealet nedenfor boligbygningen mot øst, unngår man dagens situasjon 

langs Rabbaveien, med uoversiktlige utkjøringsforhold/rygging ut i veien. Det er også positivt 

at arealet langs Rabbaveien utnyttes til uteoppholdsareal i tillegg til at det bidrar til å redusere  

parkering langs veien. 

 



- 

Det er godkjent andre firemannsboliger i området som omfattes av samme plan. Det er et uttalt 

ønske at det skal fortettes i bynære områder. Bygningen utvides ikke, da det er eksiterende 

arealer som deles opp. 

 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at det i følge plan- og bygningsloven § 19, er 

tilstrekkelige grunner til å innvilge dispensasjon. Hovedutvalget anbefales å godkjenne 

dispensasjonssøknaden i prinsippet og å delegerer myndighet til rådmannen til å viderebehandle 

saken.  

 

Vedlegg 

 

Situasjonskart 1:1000 

Oversiktskart 

Søknad om endring 14.05.18. Journalpost 28 

- E-post 

- Følgebrev 

- Søknad om endring av tillatelse 

- Opplysninger om tiltakets ytre rammer 

- Opplysninger gitt i nabovarsel 

- Kvittering for nabovarsel 

- Utenomhusplan 

- Tegninger 

- Erklaring om ansvarsrett 

Svar – Fremdriftsplan. Journalpost 21 

E-post med framdriftsplan 

- Bilde av parkering nede 

- Bilde av parkering oppe 

Tilbakemelding fra eierne. Journalpost 9 

- E-post 

- Brev 

Henvendelse om eiendom. Journalpost 2 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

 

 

 



Fra: Ole Christian Fjeldstad [ole@ocfprosjekt.no] 

Til: Karine Kjellberg Granli []; Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Kopi: robert@sundby.cc [robert@sundby.cc] 

Sendt: 11.05.2018 15:15:44 

Emne: 18/568-2- Rabbaveien 74A og B- Søknad om bruksendring  

Vedlegg: image003.png; Rabbaveien 74A og B- Følgebrev.pdf; Rabbaveien 74 A og B-soknad-om-endring-av-tillatelse.pdf; A1-Rabbaveien 

74A og B-opplysninger-om-tiltakets-ytre-rammer.pdf; C1- Rabbaveien 74A og B-opplysninger-gitt-i-nabovarsel.pdf; C2- Rabbaveien 74A og B- 

kvittering for nabovarsel.PDF; D1- Rabbaveien 74A og B- Utenomhusplan.pdf; E1- Rabbaveien 74A og B- tegninger av bygg.pdf; G1- 

Rabbaveien 74A og B-erklaring-om-ansvarsrett.pdf 

Hei,  
 
Viser til våre møter i saken og sender dere søknad.  
Ser frem til deres tilbakemelding.  
 
 
 

 
Ole Christian Fjeldstad 
Prosjektleder 
Mobil 922 81 462 
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FØLGESKRIV TIL SØKNAD OM BRUKSENDRING AV EIEN DOM FRA 2 TIL 4 - MANNSBOLIG .
Gnr. 87 / bnr. 568

Generelt
Søknad om tiltak til oppføring av 2 - mannsbolig ble mottatt Miljø - og arealforvaltningen mars 2009, tiltaket ble
godkjent i delegasjonssak nr. 195/09 datert 7 mai samme år. Eiendommen ligger i et område som er
omfat tet av reguleringsplan 31 Haldenjordet.

Det søkes om bruksendring av overnevnte eiendom fra 2 til 4 - mannsbolig.

Det søkes dispensasjon fra følgende bestemmelse/ forskrift.
Bruksendring av antall boenheter fra 2 til 4 .
I byggesaken er det gitt tillatelse til å bygge en tomannsbolig med tilhørende underetasje. Underetasjen er
forutsatt bygd med hybel. Det har hele tilden fra tiltakshavers side vært tanker om utleie av underetasjen
separat, noe som også er blitt gjort.

U tnyttelsesgrad på tomten utover 25 % som godkjent i byggesaken.
Ved økning av antall boenheter øker også kommunens krav til parkeringsplasser. Dagens situasjon krever 4
stykk parkeringsoppstillingsplasser. Ved at det blir 2 boenheter til på eiendommen utlø ses det krav om
nyttigere 2 parkeringsoppstillingsplasser. Dette medfører at utnyttelsesgraden øker med 3 % og blir da 28 %.

Begrunnelse for å søke dispensasjon.
Bruksendring av antall boenheter fra 2 til 4 .
Tiltakshaver søker om bruksendring av bol igen slik at det faktiske antall boligenheter i bygget samsvarer
med bruken.

Utnyttelsesgrad på tomten utover 25 % som godkjent i byggesaken.
Tiltakshaver vil opparbeide 6 stykk parkeringsoppstillingsplasser som vist på utomhusplanen vedlagt dette
nabova rsel. På tegningen vises også opparbeidelse av fellesareal der eksisterende parkering er i dag. På
tegningen vises opparbeidelse av fellesareal avgrenset mot Rabbaveien med hekk og med sittegruppe mot
Rabbaveien der eksisterende parkering er i dag . Dette tiltaket vil vil bidra til å sikre myke trafikanter som går
på Rabbaveien.

Tiltakshaver er også innstilt på å tilbakeføre overbygget areal av terrasser som opprinnelig søkt.

Det vises også avslutningsvis til at det er gitt tillatelse til å oppføre flere 4 mannsboliger i nærområde
tidligere.



OCF Prosjekt as

Side 2

Nabovarsling
Tiltaket er nabovarslet og kvittering for nabovarsel ligger vedlagt , det har ikke kommet innspill.

For evt. spørsmål kan undertegnede kontaktes.

Med hilsen

Ole Christian Fjeldstad
Ansvarlig søker

Vedlegg:
Vedl egg . Vedlegg: Dato:

Søknadsskjema 11 / 5 - 20 1 8
A - 1 Opplysninger om tiltakets ytre rammer 11 /0 5 - 201 8
C - 1 Opplysninger gitt i nabovarsel 11 / 5 - 201 8
C - 2 Kvittering for sendt nabovarsel 11 / 5 - 201 8
D - 1 Utenomhusplan 11 / 5 - 201 8
E - 1 Tegning er 1 1 / 5 - 201 8
G - 1 Erklæring om ansvarsrett fra OCF Prosjekt

as . Ansvarlig søker tiltaksklasse 2
11 / 5 - 201 8
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Søknaden gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Adresse

Foretak

Underskrifter

Ansvarlig søker for tiltaket  (for tiltak etter pbl § 20-1)

Underskrift Dato

Gjentas med blokkbokstaver

Beskrivelse av endring(er) av tiltak (dispensasjoner, areal, plassering, formål, bruk)

Vedlegg

Nye vedlegg og tidligere vedlegg som endres Gruppe

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner, byggblankett 5175

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap 19)

Nabovarsling (gjenpart/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader)

Situasjonsplan, avkjøringsplan

Tegninger

Redegjørelser/kart

Erklæring om ansvarsrett

Gjennomføringsplan

Boligspesifikasjon i matrikkelen

Uttalelser fra annen offentlig myndighet

Rekvisisjon av oppmålingsforretning

Andre vedlegg

A

B

C

D

E

F

G

G

H

I

J

Q

Postnr. Poststed

Nr. fra – til
Ikke

relevant

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Navn

Tiltakshaver  (bare for tiltak uten ansvarlig søker etter pbl § 20-4)

Underskrift Dato

Gjentas med blokkbokstaver

Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Kontaktperson

E-post

Telefon Mobiltelefon

Søknad om endring av gitt tillatelse

Kommunens saksnr.

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-2

Berører endringen av tiltaket eksisterende eller
fremtidige arbeidsplasser slik at det må
innhentes nytt samtykke fra Arbeidstilsynet? Ja Nei

Hvis "ja" må slikt vedtak innhentes før igangsettingstillatelse kan gis.
Byggblankett 5177 med vedlegg.

E-post

Kontaktperson Telefon Mobiltelefon
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Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder

Arealdisponering

Planstatus
mv.

Reguleringsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

Arealdel av kommuneplan
Navn på plan

Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Vedlegg nr.

A-

Side 1 av 2

Opplysningene gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Postnr. Poststed Adresse

Bygningsnr.

Dispensasjonssøknad og fravik fra TEK

Vedlegg nr.

B –

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse for dispensasjon gis på eget ark)

Pbl Kap. 19 Kommunale vedtekter/
forskrifter til pblPlan- og bygningsloven med forskrifter Arealplaner

Vedlegg til Byggblankett 5174

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger Ja NeiPbl § 21-1

a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan

Tomtearealet

%-BYA

b. Byggeområde/grunneiendom**

c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler

e. Beregnet tomteareal (b – c) eller (b + d)

d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler

m2

m2

m2

Grad av
utnytting

–

=

Sett kryss for gjeldende plan

Velg aktuell kolonne iht. beregningsregel angitt i gjeldende plan*

%-BRA / %-TU BRA

m2

m2

m2

m2–

=

U-grad

m2

m2

m2

=

+

BYA

m2%  %

Bolignr. Kommune

Vegloven

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pbl § 31-2)
Redegjørelse i eget vedleggPbl § 31-2

Vedlegg nr.

B –

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon

BYA

Beregnet grad av utnytting (jf. e. og k.)***

Arealbenevnelser
f. Beregnet maks. byggeareal iht. plan

(jf. a. og e.) m2

g. Areal eksisterende bebyggelse

i. Areal ny bebyggelse

k. Areal byggesak

%

m2

m2

m2

m2j. Parkeringsareal på terreng

–

+

=

BRA BRA

m2 m2

m2 m2

m2 m2

m2 m2

m2

m2m2

–

+

=

–

+

=

BTA

m2

m2

m2

m2

–

+

=

m2

m2

m2

m2

m2

–

+

=

BYA

h. Areal som skal rives

m2 m2 m2 m2 m2+  +  +  +

% m2

m. Areal matrikkelen = k – l – j

l. Åpne arealer som inngår i k

m2 m2

m2

m2

–

=  =  =

j. Parkeringsareal på terreng –  –  m2 m2Bygnings-
opplysninger
som føres i
Matrikkelen Boliger Boliger Boliger

m2 m2 m2

Annet Annet Annet
m2m2m2

Antall bruksenheter annet

Antall etasjer
Antall bruksenheter bolig

Redegjørelser Vedlegg nr.
D –

Vedlegg nr.

Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere *

**

Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting i vedlegg***

Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere

Vedlegg nr.

D –

D –

–  m2
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Krav til byggegrunn  (pbl § 28-1)

Flom

(TEK17 § 7-2) Ja Nei

Skal byggverket plasseres i område med fare for:

Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

Nei Offentlig avløpsanlegg

Nei

Nei

Nei

Ja

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

Tilknytning til veg og ledningsnett

Kommunal veg

Riksveg/fylkesveg

Privat veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Ja

Ja

Gir tiltaket ny/endret
adkomst?

Nei Ja

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig vannverk Privat vannverk
Beskriv

Annen privat vannforsyning, innlagt vann

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja

Foreligger utslippstillatelse? Nei Ja

Vann-
forsyning

pbl § 27-1

Avløp
pbl § 27-2

Nei Ja

Nei Ja

Adkomst

vegloven
§§ 40-43
pbl § 27-4

Overvann Takvann/overvann føres til: Terreng Avløpssystem

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Tilknytning i forhold til tomta

Nei Ja

Er det i bygningen løfteinnretninger
som omfattes av TEK?:

P Undervisning
Q Helse- og sosialtjenester
R Kulturell virksomhet, underholdning og

fritidsaktiviteter
S Annen tjenesteyting
T Lønnet arbeid i private husholdninger
U Internasjonale organisasjoner og organer
X Bolig
Y Annet som ikke er næring.

Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næring en
som opptar størst del av arealet.  Unntak:  Næringsgruppekode «X» skal kun brukes når bygget bare har areal til boligformål.

Næringsgruppekode

Næringsgrupper – gyldige koder

H Transport og lagring
I Overnattings- og serveringsvirksomhet
J Informasjon og kommunikasjon
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
L Omsetning og drift av fast eiendom
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
N Forretningsmessig tjenesteyting
O Offentlig administrasjon og forsvar,

trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

Løfteinnretninger

Heis

Løfteplattform Rulletrapp eller rullende fortau

Søkes det om slik innretning installert?: Hvis ja, sett X

A Jordbruk, skogbruk og fiske
B Bergverksdrift og utvinning
C Industri
D Elektrisitets-, gass-, damp- og

varmtvannsforsyning
E Vannforsyning, avløps- og

renovasjonsvirksomhet
F Bygge- og anleggsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av motorvogner

Nei Ja

Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?
F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 år)

F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Skred

(TEK17 § 7-3) Ja Nei
Vedlegg nr.

Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse: F –

Skal byggverket plasseres i skredutsatt område?
S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)

S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Vedlegg nr.

F –

Andre natur-
og miljøforhold
(pbl § 28-1)

Ja Nei
Vedlegg nr.

F –

Vedlegg nr.

Q –

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Vedlegg nr.

Q –

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Ja NeiKan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket?
Vedlegg nr.
Q –

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? Ja Nei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert
Vedlegg nr.
Q –

Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen

Plassering av tiltaket

Vedlegg nr.

Q –

Trappeheis
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Det varsles herved om

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl § 21-3

Eiendommens adresse

Eier/fester

Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver Sted

Tiltak på eiendommen:
Gnr. Seksjonsnr. Festenr. Bnr.

Side 1 av 1

Anlegg Nybygg Endring av fasade

Skilt/reklame

Annet

Postnr. Poststed

Riving

Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Innhegning mot veg Bruksendring

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet
Ikke

relevantBeskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra – til

B

D

E

Q

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 ev. endringer.

Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Kommune

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Påbygg/tilbygg

Antennesystem

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

Navn

Postnr. Poststed

Postadresse

E-post

Dispensasjon  etter plan- og bygningsloven kapittel 19

Plan- og bygningsloven
med forskrifter Arealplaner Vegloven Kommunale vedtekter

Vedlegg nr.
B –

Foretak/tiltakshaver

Vedlegg nr.
Q –

Merknader sendes til

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Vedlegg nr.
C –

Arealdisponering

Navn på plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Sett kryss for gjeldende plan

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):
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Beskriv arbeidet
foretaket skal ha ansvar for

Tiltaks-
klasse

Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer
vil foreligge ved: (sett X)

Søknad om
ramme-
tillatelse

Søknad om
igangsettings-

tillatelse/
ett-trinns søknad

Søknad om
ferdigattest

Funksjon
(SØK, PRO,
UTF, kontroll)

Søknad om
midlertidig

brukstillatelse

Erklæring og underskrift

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidet ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret
produksjonsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 § 12-4

Foretak
Organisasjonsnr. Foretakets navn

Adresse

Telefon

Adresse

Postnr. Poststed

Eiendom/
byggested

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Ansvarsområde

Erklæringen gjelder

Kontaktperson

Foreligger sentral godkjenning ?

Dato Underskrift

Gjentas med blokkbokstaver

Side

av1

Postnr. Poststed

Mobiltelefon

Bygningsnr. Bolignr.

E-post

Erklæring om ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) § 23-3

Kommune

Vedlegg nr.

Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godkjenning?

Ja Nei

Helt Delvis Nei

G-

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 11

Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjekteringen skal være planlagt,
gjennomført og kvalitetssikret i henhold til pbl jf. SAK10 §12-3
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Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jf. SAK10 § 14-1,
og vil redegjøre for endringer som kan påvirke uavhengigheten jf. SAK10 §12-5

Kommunens saksnr.

Erklæringen skal sendes til  ansvarlig søker .
Alternativt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker få tilsendt en kopi.



Beskriv arbeidet
foretaket skal ha ansvar for

Tiltaks-
klasse

Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer
vil foreligge ved: (sett X)

Søknad om
ramme-
tillatelse

Søknad om
igangsettings-

tillatelse/
ett-trinns søknad

Søknad om
ferdigattest

Funksjon
(SØK, PRO,
UTF, kontroll)

Søknad om
midlertidig

brukstillatelse

Side

av

Ansvarsområde

Erklæring om ansvarsrett (forts.)
etter plan- og bygningsloven
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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 

 
Ocf Prosjekt AS 

Hvervenmoveien 49 

3511 Hønefoss 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/548-21 11208/18 L70 &59  26.03.2018 

 
Svar - Fremdriftsplan 

Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 

 

Viser til brev fra bygningsmyndigheten datert 19.02.18, redegjørelse mottatt 12.03.18 

og e-post mottatt 23.03.18. 

 

I e-post mottatt 23.03.18 skisserer Ole Christian Fjeldstad en framdriftsplan for 

oppmåling/registrering og innsending av søknad. På bakgrunn av denne ber vi om at 

søknaden sendes inn senest 25.05.18. 

 

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.  

 

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: 

 

Kai Arne Ramsland, Loveien 28, 3514 Hønefoss  

Robert Sundby, Liaveien 6, 3525 Hallingby 



Fra: Ole Christian Fjeldstad [ole@ocfprosjekt.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Karine Kjellberg Granli []; Robert Sundby [robert@sundby.cc] 

Sendt: 23.03.2018 14:06:41 

Emne: Rabbaveien 74 A og B- saksnr. 18/548-2 

Vedlegg: image003.png; parkering-nede.jpg; parkering-oppe.jpg 

Hei,  
 
Viser til korrespondanse og møte på tirsdag hos dere vedrørende Rabbaveien 74 A og B.  
 
Etter vårt møte fremstår det klart at vi trenger noe lengere tid til å lage en god søknad enn gitt av kommunen i brev av 19.02.2018, vår begrunnelse er at det 
bør være snøfritt for å kunne utføre oppmåling og registrering på eiendommen.  
Som vedlegg til denne eposten vil dere finne oppmålinger gjort av eksisterende p-plaser, dette gjør oss ganske komfortable hva parkeringsareal angår.   
 
Mine oppdragsgivere har pt. ikke tatt stilling til om det vil bli søkt om 4 enheter eller etablering av hybler, de har forsikret undertegnede om at sikkerheten i 
boligen blir ivaretatt.  
 
Foreløpig fremdrift i saken er som følgende: 

- April, oppmåling/ registering og tegning av utomhusplan.  
- April eller starten av mai vil vi gjennomføre nytt møte med kommunen for å avklare saken før eventuell innsending av søknad.  
- Starten av mai, innsending av søknad.  

 
 

 
Ole Christian Fjeldstad 
Prosjektleder 
Mobil 922 81 462 
 



Dette dokumentet mangler



Dette dokumentet mangler



Fra: Robert Sundby [robert@sundby.cc] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 11.03.2018 10:42:25 

Emne: Att.: Karine Kjellberg Granli 

Vedlegg: Ringerike Kommune.pdf 

 

Mvh, 
R Sundby 

Tlf 98 05 75 20 



Ringerike Kommune
Byggesak v/Karine K. Granli

Vedr. saksnr. 18/548 - 2 Gnr/Bnr 87/568

Viser til brev av 19.02.18 hvor bygningsmyndigheten stiller spørsmål om bygningen brukes til annet
formål enn det som opprinnelig er omsøkt.

Det bekreftes at det har blitt utleid to enheter i underetasjen , en i hver halvpart av to - mannsboligen.

Undertegnede har engasjert OCF Prosjekt AS for en gjennomgang av bygningen, samt utarbeide
søknader for en evnt. godkjenning.

Med hilsen

Kai A. Ram sland Robert Sundby
Loveien 28 Liaveien 6
3514 Hønefoss 3525 Hallingby

Tlf 93 81 63 35 Tlf 98 05 75 20



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 
 
      Ofl § 13 
 

Kai Arne Ramsland, Loveien 28, 3514 Hønefoss 

Robert Sundby, Liaveien 6, 3525 Hallingby 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/548-2 5975/18 L70 &59  19.02.2018 

 

Henvendelse om eiendom Rabbaveien 74 A og B 

Gnr/bnr 87/568 

 
Bygningsmyndigheten har blitt gjort oppmerksom på at bruken av boligen på eiendom 
gnr/bnr 87/568 er annerledes enn det bygningen er godkjent for. 
 
Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan 31 Haldenjordet. I 
delegasjonssak nr. 195/09 datert 07.05.09 ble oppføring av to-mannsbolig godkjent, 
og i godkjenningen står det blant annet: 
 
Eiendommen ligger i et område der reguleringsplan nr. 31 gjelder. Denne plan er ikke 
med i oppramsingen i kommuneplan & 1.1.2 vedtatt 30.08.07, så reguleringsplan nr. 
31 gjelder fult ut. 
 
I reguleringsplan nr. 31 står det blant annet: 
 
”Punkt 1. 
Bebyggelsen skal være åpen med våningshus på ikke over to fulle etasjer og uthus i 
en etasje. 
 
Punkt 4. 
Bygningens grunnareal skal ikke overskride 18 % av tomtens nettoareal. 
Gesimshøyden for 2.etasjes hus skal ikke være over 7 meter.” 
 
Vi antar at to-mannsbolig ikke er i strid med ”åpen bebyggelse”, men at mer enn 2 
enheter ville vært det. 
 
Gesimshøyden på omsøkte bolig har en gjennomsnittlig gesimshøyde som er i 
samsvar med punkt 4. 
 
 
I opplysningene vi har mottatt blir bygningsmyndigheten gjort oppmerksom på at det 
er etablert 4 selvstendige boenheter i bygningen. Bygningen er omsøkt og godkjent 
som to-mannsbolig. Vi kan ikke se å ha mottatt noen søknad om bruksendring. 
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Vi ber om en skriftlig redegjørelse snarest og senest innen 12.03.18. 

 
Dersom det medfører riktighet at bruksendring er foretatt uten nødvendig tillatelse, 
gis det normalt anledning til å søke om å beholde det som er endret. Dersom det ikke 
kommer en søknad eller den viser seg å ikke bli godkjent, vil vi måtte vurdere å kreve 
endret det som måtte mangle tillatelse.  
 
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 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1036-5   Arkiv: GNR 39/55  

 

 

Søknad om fradeling og dispensasjon for ny boligtomt, gnr/bnr 39/55 - Harald 

Hardrådes gate 13 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

kommuneplanen § 1.1.2 blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med dispensasjon ikke 

er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden avslås, jfr. plan- og bygningsloven 

§ 19-2. 

 

2. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 39/55 avslås, med bakgrunn i avslag på 

dispensasjonssøknaden. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

 

  

Utskrift sendes til 

Helgerud Byggtegning AS, Helgerudkroken 16, 3404 LIER 

Kilemoen Invest AS, Postboks 1337 Flattum, 3503 HØNEFOSS 

Halvor Moland, Harald Hardrådes gate 15 B, 3511 HØNEFOSS 

 

 

Sammendrag 

Tiltakshaver har søkt om riving av garasje, fradeling av boligtomt og dispensasjon fra 

maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA for avgivende eiendom gnr/bnr 39/55. Det følger av 

kommuneplan § 1.1.2 at maksimalt tillatt utnyttelse på en boligtomt er 25% BYA (bebygd 

areal). Tiltaket medfører en høyere utnyttelse enn dette, og fradeling krever derfor 

dispensasjon. 

 

Ved en eventuell innvilget dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse er det, slik antydet 

bebyggelse er skissert på situasjonskart datert 12.04.2018, nødvendig med dispensasjon fra 

avstandskrav til nabogrense på 5 meter, jfr. reguleringsplan nr. 15 § 7. Det er ikke søkt om 

dispensasjon fra dette. 

 

 



- 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 14.03.2018 søknad om å rive garasje, fradele ny boligtomt og 

dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse i kommuneplanen § 1.1.2. Tiltakshaver opplyste i 

søknaden at ved fradeling vil avgivende tomt få en utnyttelse på 35 % BYA, og den nye 

matrikkelenheten vil kunne ha en utnyttelse på 25 % BYA. Det fremgikk av situasjonskartet, 

datert 14.03.2018, at det skulle opprettes ny adkomst for den nye matrikkelenheten sør på 

avgivende eiendom. Avgivende eiendom skulle beholde eksisterende adkomst, men utvide 

denne noe. 

 

Kommunen ga et foreløpig svar i saken ved brev, datert 27.03.2018. I det foreløpige svaret 

uttrykte kommunen at det omsøkte tiltaket ville medføre en høy utnyttelse av avgivende 

eiendom. Tomtearealet på eiendom gnr/bnr 39/55 er i dag ca. 842 m2. Ved eventuell fradeling 

av eiendom fra gnr/bnr 39/55, vil ny matrikkelenhet få et tomteareal på ca. 445 m2, og 

avgivende eiendom vil få et tomteareal på ca. 397 m2. Størrelsen på ny matrikkelenhet vil også 

kunne medføre en trafikk- og parkeringsløsning som ikke er ønskelig. I tillegg påpekte 

kommunen at det fremgår av reguleringsplan nr. 15 § 7 at «Ingen bygning må legges nærmere 

nabogrense enn 5 meter». Avstandskravet på 5 meter er gjeldende for både eksisterende og ny 

matrikkelenhet. Tiltakshaver ble opplyst om at det ligger an til at det ved revisjon av 

kommuneplanen vil bli satt en minstegrense på 700 m2 for eneboligtomter. Ringerike kommune 

anbefalte tiltakshaver å ta kontakt med planavdelingen for å foreta en regulering av området. 

Det ble også opplyst om den videre saksgangen dersom tiltakshaver fortsatt ønsket å få saken 

behandlet. 

 

Tilbakemelding på dette ble gitt av Helgerud Byggtegning AS, på vegne av tiltakshaver, ved e-

post, datert 13.04.2018. Tiltakshaver ønsket å få saken politisk behandlet, og hadde korrigert 

tiltaket, med nytt situasjonskart datert 12.04.2018, noe etter kommunens bemerkninger i det 

foreløpige svaret. Helgerud Byggtegning AS har opplyst at utnyttelse for ny matrikkelenhet vil 

kunne bli ca. 28 % og avgivende eiendom vil bli ca. 33 %. Utearealet er revidert, slik at alt 

trafikk- og parkeringsareal blir lagt på samme side av eiendommene (nordøst) og at 

eksisterende adkomst vil bli benyttet, men utvidet noe.  

 

Etter dette ga Ringerike kommune en tilbakemelding om videre saksgang i saken ved brev 

datert 24.04.2018. Det ble i brevet påpekt at selv om det er fremlagt nytt situasjonskart, endres 

ikke det totale arealet som skal deles, og at kommunen ligger an til å anbefale rådmannen å ha 

negativ innstilling til dispensasjon og fradeling.  

 

Det er nødvendig med dispensasjon fra bestemmelsen i reguleringsplan nr. 15 § 7 ettersom 

«Ingen bygning må legges nærmere nabogrense enn 5 meter.» Situasjonskart fremlagt 

12.04.2018 viser eksempel på hvordan bolig kan plasseres på ny matrikkelenhet, og boligen er 

lagt 4 meter fra nabogrense mot nord og øst. Eksisterende bolig på avgivende eiendom blir 

liggende 4,6 meter fra ny grense. Det er ikke søkt om dispensasjon fra bestemmelsen i 

forbindelse med fradelingssøknaden, verken for eksisterende eller ny bebyggelse. 

 

I følge flomsonekartet til kommunen, ligger deler av arealet som ønskes fradelt i et flomutsatt 

område (500-årsflom), jfr. vedlegg nr. 10. 

 

Den 25.05.2018 ga kommunen søker tilbakemelding om at nabovarsling ikke var gjennomført 

korrekt. Søker ble da bedt om å varsle nabo, den ene hjemmelshaver til gnr/bnr 39/175 Harald 



- 

Hardrådes gate 15 B, som ikke hadde blitt varslet. Informasjon om dette ble også sendt nabo 

som ikke var varslet.  

 

Det kom inn nabomerknad i saken den 06.06.2018 fra hjemmelshaver til gnr/bnr 39/175 Harald 

Hardrådes gate 15 B. Nabomerknaden viser til at størrelsen på tomtene ved fradeling blir 

mindre enn nærliggende tomter, og at det fremgår av reguleringsplan at man ikke kan oppføre 

bygg nærmere enn 5 meter fra nabogrense. Videre påpeker nabo at det er foretatt større 

endringer i området, oppføring av ny barneskole og vei, som har berørt deres eiendom ved at 

grenser for vei og parkering ligger helt inntil deres eiendomsgrense, og at en dispensasjon i 

omsøkte sak vil medføre et stort inngrep i deres tomt på ytterligere sider av eiendommen. 

Nabo mener også at omsøkte eiendom er for liten i størrelse til å få fradelt, og at en 

dispensasjon for dette vil være uheldig med tanke på presedens i fremtidige fradelingssaker. I 

tillegg mener nabo at eiendommen er for liten dersom man skal følge kommunens regel om 

innkjøringsvei til den fradelte eiendommen, og anbefaler at søknaden ikke innvilges. 

 

Kommunen mottok svar på nabomerknaden fra søker den 12.06.2018. Søker påpeker at det er 

andre eksisterende boligeiendommer i nærområdet med areal i samme størrelse som omsøkte 

tiltak, og viser til gnr/bnr 39/182, 39/183, 39/200 og 39/165. Videre sier søkeren at det er 

mulig å plassere bolighus innenfor 5 meter fra grense, men at bestemmelsen tilhører en eldre 

reguleringsplan og at teknisk forskrift i dag tilsier en avstand fra nabogrense på 4 meter, noe de 

også mener er fornuftig i tettbebygde områder. Søker viser til at kommunen ønsker fortetting i 

eksisterende boligområder, og at eiendommen ligger gunstig til i forhold til offentlig transport, 

vei og skole. Eiendommen er tilnærmet flat, og en oppdeling vil ikke medføre større 

terrenginngrep eller oppfylling i følge søker. 

 

Saken legges med dette frem til politisk behandling. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendom gnr/bnr 39/55 omfattes av reguleringsplan nr. 15 «Norderhov byggebeltes sørlige og 

vestlige deler», vedtatt 25.09.1947.  

 

For denne reguleringsplanen skal enhver tids gjeldende kommuneplanbestemmelser gjelde 

foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen. Denne reguleringsplanen er av eldre dato, 

og bestemmelsene anses å være mangelfulle/upresise. 

 

Reguleringsplanen er taus om maksimalt tillatt utnyttelse av tomtene. Det må derfor ses hen til 

bestemmelsene i kommuneplanen § 1.1.2, hvor det fremgår at boligtomter kan bebygges med 

en utnyttingsgrad på inntil 25 % BYA. 

 

I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag om at eneboligtomter 

skal ha areal på minst 700 m2, og at tomannsboliger skal ha areal på minst 900 m2.  

 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % for boligtomter i 

kommuneplanen § 1.1.2 for å kunne fradele deler av eiendom gnr/bnr 39/55. 

 



- 

Hjemmel for dispensasjonsvedtaket og vurderingskriterene for dispensasjonsvedtaket fremgår 

av plan- og bygningsloven § 19-2. For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt. 

For det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Opprettelse eller endring av eiendom må ikke gjøres slik at det «dannes tomter som er uegnet 

til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering» etter reglene i plan- og 

bygningsloven, jfr. pbl. § 26-1. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det har vært noe korrespondanse mellom tiltakshaver og Ringerike kommune ved 

byggesaksavdelingen i forbindelse med saken. Det foreligger imildertid ingen tidligere 

behandlinger eller vedtak i saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part, skal parten få tilkjent 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, og gebyrene kommer som inntekt til kommunen. 
 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen vurderer at det ikke er behov for å innhente uttalelser fra Fylkesmannen i 

Buskerud ettersom innstillingen for Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er avslag.  

 

Dersom Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er positive, bør det innhentes uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud. Dette fordi det blir et prinsipielt vedtak, siden det her er snakk om å 

etablere så små eiendomsstørrelser som det ikke er praksis for å godkjenne som 

dispensasjonssøknad i Ringerike kommune. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Dersom Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er positiv, kan følgende forslag vedtas: 

 

Alternativ 2 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 

kommuneplanen § 1.1.2 og lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 

at fordelene ved dispensasjon, er klart større enn ulempene. Hovedutvalget stiller seg så 

langt positiv til dispensasjonssøknaden og ber rådmannen innhente uttalelser fra 

Fylkesmannen i Buskerud, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 



- 

 

2. Videre behandling av saken, inkludert angivelse av betingelser og ilegging av gebyr, 

delegeres til rådmannen forutsatt at Fylkesmannen i Buskerud ikke går i mot saken. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

Dersom Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, ved å velge alternativ 2, så langt stiller 

seg positiv til dispensasjonssøknaden, vil rådmannen anbefale at det innhentes en redegjørelse 

for flomsituasjonen og gjennomført nabovarsling ved at vedleggene til nabovarsling blir lagt 

fram, samt at det må søkes om dispensasjon for plassering mindre enn 5 m fra nabogrensa. I 

tillegg anbefaler rådmannen at det innhentes en redegjørelse for hvordan overvann skal løses på 

tomtene. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan berøre spørsmål av prinsipiell betydning. Saken vil danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra kommuneplanen § 1.1.2 for 

oppretting av så små tomter som i dette tilfellet gjennom dispensasjon. Videre vil det i 

tilsvarende saker kunne bli vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA etter 

kommuneplanen § 1.1.2. For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt, jfr. pbl. § 

19-2. For det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må 

«fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Tiltakshaver har et ønske om å fradele en tomt for å bygge bolig på ny matrikkelenhet. 

Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at kommuneplanens bestemmelser gir rom for 

vurdering av utnyttelse ut fra strøkets karakter, og at tilsvarende eiendommer i området er delt 

opp. Videre at eiendommen ligger sentrumsnært, og at det dermed kan være riktig å tillate en 

høyere utnyttelse. Nærhet til skole, sentrum, veinett og kollektivtrafikk er også fremhevet i 

begrunnelsen. Fradelt eiendom vil ligge sentralt, men skjermet fra støy. Tiltakshaver begrunner 

at det vil bli godt med uteoppholdsareal på begge eiendommene, da terrenget er forholdsvis 

flatt og lett å utnytte, og at utearealet i hovedsak vender vekk fra vei. 

 

 

Vilkår 1 – Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli «vesentlig tilsidesatt». 

 

Hensynene bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1 er å fremme en 

bærekraftig utvikling, sikre forsvarlig byggetiltak, og å sikre åpenhet, forutsigbarhet og 

medvirkning for berørte interesser og myndigheter. Prinsippet om universell utforming skal 

ivaretas. Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene skal 

også vektlegges.  

 



- 

Rådmannen vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir nevneverdig berørt av 

tiltaket. Lovens formålsbestemmelse vurderes derfor ikke å bli «vesentlig tilsidesatt».  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelse av 

boligtomter i kommuneplanen § 1.1.2, er å sikre luft og lys mellom bebyggelsen i området, og 

å hindre at tomter blir bygd ned. Bestemmelsen skal også ivareta hensynet til naboene, samt 

hensynet til bygningsmiljøet, slik at byggets uttrykk ikke blir dominerende. Det følger av 

retningslinjene til kommuneplanens bestemmelse at utnytting av området må vurderes i hvert 

tilfelle ut fra strøkets karakter. I tillegg fremgår det av retningslinjene at ved fortetting i 

eksisterende bebyggelse skal behovet for leke- og oppholdsarealer vurderes og vektlegges.  

 

Tiltaket vil medføre at utnyttelsesgraden på avgivende eiendom blir ca. 33 % og ny 

matrikkelenhet ca. 28 %, jfr. situasjonskart datert 12.04.2018. Dette er henholdsvis ca. 8 % og 

3 % mer enn hva som er tillatt etter bestemmelsen i kommuneplanen. Tomtene i området 

varierer noe i størrelse, men ved en eventuell fradeling vil avgivende eiendom gnr/bnr 39/55 og 

ny matrikkelenhet bli unormalt små sammenlignet med øvrige tomter i området. Strøkets 

karakter vil bli endret ved at det bygges så mye tettere. Det vil blant annet gå utover luft og lys 

mellom bebyggelsen i området, og på denne måten påvirke hensynet til naboer. 

 

Tillatt bebyggelsesareal på begge eiendommene vil allerede ved gjennomføring av fradelingen 

og gjennomføring av skissert byggeprosjekt være overskredet. Videre vil deler av utearealene 

på begge eiendommene bli benyttet til parkeringsareal og adkomstvei. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak maksimalt tillatt utnyttelse for boligtomter vil bli 

«vesentlig tilsidesatt». 

 

 

Vilkår 2 – Fordelene ved å gi dispensasjon må være «klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering». 

 

Fordelene ved en dispensasjon skal hovedsakelig knyttes til de offentlige hensyn som planen 

skal ivareta, og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter, jfr. Ot.prp. nr.56 

(1984-85) s.101. Personlige og økonomiske forhold vil normalt ikke være tungtveiende i 

dispensasjonssøknader, jfr. Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s.101 og Sivilombudsmannens årsmelding 

1994 s.270 (Somb-1994-74). 

 

Rådmannen vurderer at fordelen med å gi dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse vil være 

å få etablert en ny boligtomt i et sentrumsnært område, og dette vil bidra til fortetting. Det er 

her snakk om en liten økning i maksimalt tillatt utnyttelse på ca. 8 % og ca. 3 % for 

eiendommene. 

 

Til tross for at tiltaket vil medføre en liten økning utover maksimalt tillatt utnyttelse, vil en 

eventuell dispensasjon medføre små tomter med mindre uteområder og luft mellom 

eiendommene. Rådmannen vurderer at dispensasjonen vil endre karakteren av området 

gjennom en fortetting. På avgivende eiendom vil mye av utearealet bli benyttet til atkomstvei 

for begge eiendommene, og parkeringsareal for egen eiendom. Tilsvarende vil mye av 

uteoppholdsarealet på ny matrikkelenhet bli benyttet til parkeringsareal på denne eiendommen. 

I tillegg vil en fradeling medføre at ingen av eiendommene i utgangspunktet kan bebygges med 

noe mer, da maksimalt tillatt utnyttelse allerede er overskredet. 



- 

 

I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag om at tomter for 

enebolig skal ha areal på minst 700 m2, og at tomter for tomannsboliger skal ha areal på minst 

900 m2. Dette blant annet for å skape gode tomter med muligheter for ønskelig bebyggelse, 

vegetasjon og godt uteoppholdsareal. 

 

Rådmannen mener fordelene med en dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse, ikke er «klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering». En eventuell tillatelse bør etter rådmannens 

vurdering foreligge som en reguleringsendring basert på en helhetsvurdering av området, hvor 

også andre momenter vurderes, og ikke som en dispensasjonssak. 

 

Rådmannen kan etter dette ikke se at vilkårene for å godkjenne dispensasjonen foreligger, og 

anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å avslå søknad om dispensasjon. 

 

 

Likhetsprinsippet: 

Kommunen, ved byggesaksavdelingen, har i 2017 gitt negative signaler til eiendom gnr/bnr 

39/56 ved spørsmål om fradeling av eiendom. Eiendommen ligger på motsatt side av Harald 

Hardrådes gate i forhold til omsøkte tiltak. Kommunens tilbakemelding var blant annet 

begrunnet i små tomtestørrelser. Rådmannen mener at dette er et moment som tilsier at man 

bør være forsiktig med å behandle avvik som dispensasjon, og at det er bedre å endre 

reguleringsplaner. 

 

Helgerud Byggtegning AS har i sin e-post til kommunen, datert 13.04.2018, påpekt at det 

bygges på mindre eiendommer i Hønefoss med tanke på fortetting av sentrumsnære områder, 

som for eksempel Ullerålsgata 9A-C. Rådmannen viser til at det i nevnte sak foreligger en 

nyere reguleringsplan nr. 368 «Ullerålsgate 9» (vedtatt av kommunestyret 25.04.2013) hvor 

maksimalt tillatt utnyttelse er angitt i BRA (bruksareal) på plankartet, jfr. reguleringsplan nr. 

368 §2.1, tredje punkt. I denne saken gjaldt dermed andre regler enn det som fremgår av 

kommuneplanen angående utnyttelse, og reglene bygde på en formell, grundig 

reguleringsprosess i moderne tid. Likhetsprinsippet tilsier dermed at avvik fra kommuneplanens 

bestemmelse om maksimalt tillatt utnyttelse, bør foretas gjennom en reguleringsendring, og 

ikke ved en dispensasjonssøknad. 

 

 

Fradeling: 

Rådmannen vurderer det slik at selv om Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning skulle 

være positiv til dispensasjonssøknaden fra maksmialt tillatt utnyttelse i kommuneplanen § 

1.1.2, vil vilkårene for fradeling likevel ikke være oppfylt. 

 

Opprettelse eller endring av eiendom må ikke gjøres slik at det «dannes tomter som er uegnet 

til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering» etter reglene i plan- og 

bygningsloven, jfr. pbl. § 26-1.  

 

Det må her foretas en konkret vurdering av om de eiendommene som opprettes eller endres, er 

egnet til bebyggelse på grunn av størrelse eller form, jfr. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 338. 

Ved vurdering av fradelingssøknaden, skal kommunen ha en oppfatning om framtidig 

husplassering på tomta og størrelsen på framtidig bebyggelse, jfr. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 

338. 



- 

 

Det er lagt frem et situasjonskart, datert 12.04.2018, hvor det er tegnet inn eiendomsgrense 

mellom avgivende eiendom og ny matrikkelenhet, og et eksempel på bebyggelse på ny 

matrikkelenhet. For avgivende eiendom (gnr/bnr 39/55) vil eksisterende bebyggelse bli 

liggende 4,6 meter fra ny eiendomsgrense. Inntegnet eksempel på bolighus på ny 

matrikkelenhet vil bli liggende 4 meter fra nabogrense mot nord og øst. Slik situasjonskartet er 

fremlagt, vil det ved en eventuell byggesøknad være nødvendig med dispensasjon fra 

bestemmelsen i reguleringsplan nr. 15 § 7 ettersom «Ingen bygning må legges nærmere 

nabogrense enn 5 meter.»  

 

Det er ikke søkt om dispensasjon fra bestemmelsen i forbindelse med fradelingssøknaden, 

verken for eksisterende eller ny bebyggelse. Det skulle vært søkt om dispensasjon fra 

avstandskravet på 5 meter for eksisterende bebyggelse som vil bli liggende 4,6 meter fra ny 

eiendomsgrense. 

 

Det er nødvendig med ytterligere dispensasjonssøknader for å eventuelt få gjennomført 

fradelingen. Ut fra eiendommenes størrelse og form vil det være vanskelig å få til gode 

boligtomter med uteoppholdsareal og vegetasjon. Med nye klimatiske forhold som gir 

kraftigere regnbyger, er det en økende utfordring å ta hånd om regnvann, og 

overvannshåndtering blir vanskeligere jo større del av terrenget som er bebygget eller dekket 

med harde overflater. I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag 

om at tomter for enebolig skal ha areal på minst 700 m2. Rådmannen vurderer at en eventuell 

tillatelse bør skje gjennom reguleringsendring, slik at man får frem helheten av området og 

eiendommene, før en eventuell fradeling gjennomføres. 

 

 

Nabovarsling 

Søker har gjort en endring av situasjonsplan etter at nabovarsling er gjennomført. Revidert 

situasjonsplan, datert 12.04.2018, er ikke nabovarslet. Endringen går på innkjøring til 

eiendommene, og adkomsten til eventuelt fradelt eiendom er i reviderte situasjonsplan lagt på 

nordøstsiden av eksisterende bolig, i stedenfor på sørvestsiden. Rådmannen vurderer at denne 

endringen, på relativt flatt terreng, bør ha liten konsekvens for naboeiendom gnr/bnr 39/57. 

Dersom Hovedutvalget godkjenner fradelingssøknaden, vurderer rådmannen at eiendom 

gnr/bnr 39/57 kan få kopi av vedtaket og dermed klagemulighet. 

 

 

Nabomerknader 

Av nabomerknaden fremgår flere av de samme momentene som rådmannen har kommet med i 

sin vurdering. Tomtene blir svært små, og det er avstandskrav på 5 meter til nabogrense etter 

reguleringsplan nr. 15 § 7. 

 

Momentet med at kommunen ønsker fortetting i eksisterende boligområder er et overordnet 

prinsipp, men hver sak må likevel vurderes konkret for å se om vilkårene for fradeling og 

dispensasjon er oppfylt. 

 

Rådmannen vurderer at det ikke kan tillegges vekt at det har skjedd større endringer i området 

allerede med oppføring av ny barneskole og vei til skolen. Man må forholde seg til regelverket, 

og dersom reglene tillater fradeling, dispensasjon og utbygging, vil man ha hjemmel for å 

gjennomføre tiltakene. 



- 

 

Søker viser til at eiendommene gnr/bnr 39/165, 39/200, 39/182 og 39/183 er i samme 

størrelsesområde som omsøkte tiltak. De er på fra ca. 420 m² til ca 507 m². Eiendommene ble 

fradelt i tidsrommet 1979 til 1996, dvs. delvis før kommunen fikk sin første kommuneplan 

19.12.1991. I tillegg ligger to av eiendommene, gnr/bnr 39/182 og 39/183, i område for 

reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli område B», hvor det fremgår av § 4 at utnyttelse for 

boligområde er 0,30, og at garasjer kommer i tillegg. Rådmannen vurderer at til tross for at 

nevnte eiendommer er i samme størrelsesområde som de ca 397 m² og ca 445 m² det nå søkes 

om, må hver sak vurderes for seg, og i omsøkte sak er ikke vilkårene for fradeling og 

dispensasjon oppfylt.  Rådmannen anbefaler Hovedutvalget å avslå søknaden om dispensasjon 

og derved også søknaden om fradeling.  
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 Ringerike kommune, 15.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Fra: Bård Helgerud <baard@helgerudbyggtegning.no> 
Sendt: tirsdag 12. juni 2018 16:25 
Til: Elisabeth Skaret Lund 
Kopi: 'ABS' 
Emne: SV: Nabomerknad, saksnr.18/1036, gnr/bnr 39/55, Harald Hardrådes gate 13 
Vedlegg: A10-05 Situasjonsplan fradeling alternativ 2.pdf 
 
Hei 
 
I forhold til nabomerknad tilføyes følgende: 
 

1. Det er andre eksisterende boligeiendommer i nærområdet med areal i samme størrelsesområde som omsøkt tiltak. Eksempelvis 39/182, 39/183, 
39/200 og 39/165. 

2. Det er mulig å plassere bolighus innenfor 5 m fra grense. Bestemmelsen tilhører gammel reguleringsplan og teknisk forskrift i dag tilsier avstand på 
minimum 4 m fra grense. 4 m er også fornuftig i tettbebygde områder. 

3. Kommunen ønsker fortetting i eksisterende boligområder. Eiendommen ligger gunstig til i forhold til offentlig transport, vei og skole. 
4. Eiendommen er tilnærmet flat og en oppdeling vil ikke medføre større terrenginngrep eller oppfylling. 

 
Vedlagt sist reviderte situasjonsplan. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bård Helgerud 
Helgerud Byggtegning AS 
Tlf: 99631459 
Epost: baard@helgerudbyggtegning.no 
 
 

Fra: Elisabeth Skaret Lund <Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no>  
Sendt: mandag 11. juni 2018 12.12 
Til: baard@helgerudbyggtegning.no 
Kopi: halvor.moland@bfk.no; abs-as@online.no 
Emne: Nabomerknad, saksnr.18/1036, gnr/bnr 39/55, Harald Hardrådes gate 13 



 
Hei, 
 
Viser til telefonsamtale med deg (Bård Helgerud) i dag angående nabomerknad i sak om fradeling av ny boligtomt og dispensasjon i Harald Hardrådes gate 
13, gnr/bnr 39/55. 
 
Du nevnte da at verken du eller tiltakshaver (Kilemoen Invest AS) har mottatt nabomerknaden. Etter å ha undersøkt litt, kan det virke som at e-postadressen 
til tiltakshaver ble skrevet inn i emnefeltet til e-posten og ikke i adressefeltet. Sender derfor nabomerknaden som vedlegg her. 
 
Som jeg nevnte for deg forrige uke, er det satt opp et ekstra møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.juni, med skrivefrist denne uka. Dersom 
dere har anledning til å gi en tilbakemelding på nabomerknaden i løpet av kort tid, er det en viss mulighet for at saken kan bli lagt frem til politisk behandling 
ved møte 28.juni. 
 
Som avtalt er denne e-posten sendt til tiltakshaver på kopi. Nabo er også satt på kopi, slik at han er informert om saken. 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesak 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  902 20 142 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Postadresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
 
 

 
 



Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
 



Fra: Halvor Moland <halvor.moland@bfk.no> 
Sendt: onsdag 6. juni 2018 22:22 
Til: postmottak 
Kopi: Elisabeth Skaret Lund 
Emne: abs-as@online.no 
 
Svar på nabovarsel fra Harald Hardrådesgate 13, 3511 Hønefoss ( Kilemoen Invest AS) 
 
Viser til Dispensasjonsøknad etter Plan- og bygningsloven Kapittel 19 fra Kilemoen Invest For eiendom med Gnr 39 og Bnr 55 sendt meg rekommandert og 
mottatt 05.06.18 
 
Innvendinger til søknaden. 
 
I Punkt 1 i dispensasjonssøknaden forklarer søker at flere tilsvarende eiendommer i samme området er delt opp etter samme modell noe som ikke medfører 
riktighet. Ser man på de nærmeste boligene har alle disse et mye større areal enn det denne aktuelle boligen vil få ved fradeling. 
 
I reguleringsplanen for området kan man ikke oppføre bygg nærmere en 5 meter fra nabotomtene. Dette tviler jeg på at søker her oppfyller. 
 
Det er foretatt større endringer i område med oppføring av ny barneskole ( oppstart 1.01.19) og vei lagt ned til skolen. Dette har berørt vår eiendom ( 
Harald Hardrådesgate 15b) ved at grensene for vei og parkering ligger helt inntil vår eiendomsgrense. Hvis da Kilemoen Invest også får dispensasjon fra 
arealbestemmelsene i Arealplaner for Ringerike kommune betyr det at vi også på denne siden av vår eiendom vil føle et stort inngrep i vår tomt. 
 
Eiendommen som det søkes om ( Harald Hardrådesgate 13 ) er i utgangspunktet alt for liten i størrelse til å få fradelt i forhold til vanlig praksis og vi vil se det 
som svært uheldig dersom man får dispensasjon for dette i kommunen. Da vil man skape en presedens som er vanskelig å håndtere i fremtidige fradelings-
saker som er liknende denne. I tillegg er også eiendommen for liten dersom man skal følge kommunens regel om innkjøringsvei til den fradelte 
eiendommen. 
 
Vi vil på det sterkeste anbefale at denne søknaden ikke innvilges. 
 
Mvh 
 
Åse Torill Torjul & Halvor Moland  ( Harald Hardrådesgate 15 A og 15 B) 
 



 
 
 
Med vennlig hilsen 
Halvor Moland 
Lektor m/opprykk 
Realfag 
Ringerike videregående skole 
………………………………………………………… 
direkte:          32 10 99 46 
mobil:             97 18 01 39 
web:               ringerike.vgs.no 
………………………………………………………… 

 

 

 



Fra: Elisabeth Skaret Lund [Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no] 

Til: 'halvor.moland@bfk.no' [halvor.moland@bfk.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.05.2018 13:25:05 

Emne: Nabovarsling - Søknad om gnr/bnr 39/55, Harald Hardrådes gate 13 - Ringerike kommune 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei, 
 
Viser til telefonsamtale med deg i går angående nabovarsling av tiltak på gnr/bnr 39/55. Her kommer en oppsummering av det vi snakket om. Videresender i 
tillegg e-posten som er sendt til søker, slik at du er informert med hva som skjer videre. 
 
Kommunen har kommet til at nabovarsling ikke er gjennomført korrekt. Det fremkommer på kvittering for nabovarsel, som er sendt kommunen, at både du 
og Åse Torill Torjul er varslet i samme forsendelse. På kvittering fra posten fremkommer det bare Åse Torill Torjul sitt navn. Søker er bedt om å nabovarsle 
deg på nytt, se e-post nedenfor. 
 
Dersom du ønsker å komme med en merknad til saken, anbefaler kommunen at du sender inn denne innen 2-ukersfristen for å protestere er passert, og før 
det blir fattet vedtak, slik at saken blir best mulig belyst. Dersom du skulle komme med en merknad etter at vedtak er fattet, må kommunen vurdere å 
avvise merknaden eller å ta den til behandling. 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesak 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  902 20 142 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Postadresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
 
 



 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
 
 

Fra: Elisabeth Skaret Lund  
Sendt: fredag 25. mai 2018 13:21 
Til: 'baard@helgerudbyggtegning.no' <baard@helgerudbyggtegning.no> 
Emne: Søknad om gnr/bnr 39/55, Harald Hardrådes gate 13 - Ringerike kommune 
 
Hei, 
  
Viser til telefonsamtale med deg tidligere i dag angående søknad om riving, fradeling og dispensasjon til boligtomt i Ringerike kommune, gnr/bnr 39/55, 
saksnr.18/1036. 
  
Nabovarsling 
Vi har gjennomgått nabovarslingen som er foretatt for tiltaket, og er kommet til at nabovarsling ikke er gjennomført korrekt. På kvittering for nabovarsel, 
som er sendt kommunen, fremkommer det at Åse Torill Torjul og Halvor Moland er varslet. På kvittering på rekommanderte sendinger fra posten, datert 
10.02.2018, fremkommer det at bare Åse Torill Torjul er varslet. Dere må dermed nabovarsle Halvor Moland, slik at vi er sikre på at nabovarslingen er 
gjennomført korrekt. Det er viktig med korrekt nabovarsling fordi hvis saken går til Fylkesmannen ved en eventuell klage på vedtaket, vil de se nøye gjennom 
vedtaket for å se at alt er gjort riktig. Da vil de kunne oppheve vedtaket, basert på eventuelle saksbehandlingsfeil. 
  
Når dere får varslet Halvor Moland, og ventet to uker, pluss postgang, etter at varselet er sendt på eventuelle merknader, bes dere sende oss bekreftelse på 
at nabovarsling er utført, jfr. pbl. §21-3, første ledd. I tillegg ber vi om en redegjørelse for om det er kommet merknader. 
  
Politisk behandling 
Fristen for å få saken med til politisk behandling ved møte 04.06.2018 i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning var 22.mai. Saken kan dermed ikke bli 
fremlagt for politisk behandling før over sommeren, og tidligst ved politisk møte den 13.08.2018. 
  



Saksbehandlingstid 
Saksbehandlingsfristen stopper ettersom nabovarslingen ikke er korrekt gjennomført, og 2-ukersfristen for nabo til å komme med merknader vil være 
gjeldende, jfr. pbl. §21-3, første ledd. Dersom nabovarslingen hadde vært i orden, kunne kommunen også forlenget fristen fordi det ikke vil bli avholdt 
politisk møte før over sommeren, jfr. SAK10 §7-5, første ledd.  
  
  
Med hilsen 
  
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesak 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  902 20 142 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Postadresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
  
  

 
  
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
  



Fra: Elisabeth Skaret Lund [Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no] 

Til: 'baard@helgerudbyggtegning.no' [baard@helgerudbyggtegning.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.05.2018 13:21:01 

Emne: Søknad om gnr/bnr 39/55, Harald Hardrådes gate 13 - Ringerike kommune 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei, 
  
Viser til telefonsamtale med deg tidligere i dag angående søknad om riving, fradeling og dispensasjon til boligtomt i Ringerike kommune, gnr/bnr 39/55, 
saksnr.18/1036. 
  
Nabovarsling 
Vi har gjennomgått nabovarslingen som er foretatt for tiltaket, og er kommet til at nabovarsling ikke er gjennomført korrekt. På kvittering for nabovarsel, 
som er sendt kommunen, fremkommer det at Åse Torill Torjul og Halvor Moland er varslet. På kvittering på rekommanderte sendinger fra posten, datert 
10.02.2018, fremkommer det at bare Åse Torill Torjul er varslet. Dere må dermed nabovarsle Halvor Moland, slik at vi er sikre på at nabovarslingen er 
gjennomført korrekt. Det er viktig med korrekt nabovarsling fordi hvis saken går til Fylkesmannen ved en eventuell klage på vedtaket, vil de se nøye gjennom 
vedtaket for å se at alt er gjort riktig. Da vil de kunne oppheve vedtaket, basert på eventuelle saksbehandlingsfeil. 
  
Når dere får varslet Halvor Moland, og ventet to uker, pluss postgang, etter at varselet er sendt på eventuelle merknader, bes dere sende oss bekreftelse på 
at nabovarsling er utført, jfr. pbl. §21-3, første ledd. I tillegg ber vi om en redegjørelse for om det er kommet merknader. 
  
Politisk behandling 
Fristen for å få saken med til politisk behandling ved møte 04.06.2018 i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning var 22.mai. Saken kan dermed ikke bli 
fremlagt for politisk behandling før over sommeren, og tidligst ved politisk møte den 13.08.2018. 
  
Saksbehandlingstid 
Saksbehandlingsfristen stopper ettersom nabovarslingen ikke er korrekt gjennomført, og 2-ukersfristen for nabo til å komme med merknader vil være 
gjeldende, jfr. pbl. §21-3, første ledd. Dersom nabovarslingen hadde vært i orden, kunne kommunen også forlenget fristen fordi det ikke vil bli avholdt 
politisk møte før over sommeren, jfr. SAK10 §7-5, første ledd.  
  
  
Med hilsen 



  
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesak 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  902 20 142 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Postadresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
  
  

 
  
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 
Kilemoen Invest AS       

Postboks 1337 Flattum 

 

3503 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/1036-4 14831/18 GNR 39/55  24.04.2018 

VIDERE SAKSGANG – SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT 

GNR/BNR 39/55 - HARALD HARDRÅDES GATE 13 

 

Viser til e-post datert 13.04.2018 der dere kommer med nye argumenter som dere skriver at 

kan legges til grunn for fradeling og hvor det bes om at saken legges frem for politisk 

behandling.  

Som vedlegg til e-posten var det en revidert situasjonsplan som viser ny utomhusplan med blant 

annet endret plassering av atkomstvei og biloppstillingsplasser.  

Slik vi forstår det utgår tidligere situasjonsplan. Ny foreslått løsning og nye argumenter er 

registrert inn i saken, og vil tas med i saksfremlegget som legges frem for Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning (HMA). 

Selv om det er lagt frem et nytt forslag til utomhusplan, endres ikke det totale arealet som skal 

deles, så det ligger fortsatt an til at vi vil anbefale rådmannen å ha negativ innstilling til 

dispensasjon og fradeling. 

 

Videre saksgang: 

Slik det ser ut så legges det opp til at det blir Elisabeth Skaret Lund (ny saksbehandler som 

begynner hos oss 2. mai) som overtar saken og utarbeider saksfremlegget.  Hun har naturlig 

nok ennå ikke kjennskap til saken, og har ikke gjort sine vurderinger.  

Vi ser for oss at hun vil forsøke å legge frem saken til møte i HMA som er 4. juni, med 

skrivefrist 22. mai.  

Dersom saksfremlegget ikke er ferdig innen 22. mai, ligger saken an til å ville bli lagt frem på et 

av de første møtene etter sommerferien. 

 Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 40804508 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



Fra: Bård Helgerud [baard@helgerudbyggtegning.no] 

Til: Hans Otto Larsson [Hans.Otto.Larsson@ringerike.kommune.no] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; 'ABS' [abs-as@online.no] 

Sendt: 13.04.2018 12:49:46 

Emne: Saksnr. 18/1036-2 - 39/55 - Søknad om fradeling av boligtomt - Tilsvar tilbakemelding på søknad 

Vedlegg: A10-05 Situasjonsplan fradeling alternativ 2.pdf 

Viser til foreløpig svar, datert 27.03.18, vedrørende søknad om riving/fradeling av boligtomt på 39/55. 
 
Tiltakshaver ønsker å få behandlet saken politisk. Følgende argumenter legges til grunn; 
 

 Det er fra kommunen påpekt at areal for gjenværende eiendom blir lite – 340 m2. Vi har korrigert situasjonsplanen for tiltaket med tanke på å 
utligne forskjellene på eiendommene etter fradeling. Utnyttelse vil da kunne være på ca. 28 % BYA for fradelt eiendom og ca. 33% BYA for 
gjenværende eiendom. 

 Det legges opp til felles løsning for avkjøring fra Harald Hardrådes gate. Trafikkareal vil da være på nordøst-siden av begge eiendommer. Det kan 
legges opp til snuplass på egen eiendom slik at en unngår rygging/snuing ut i Harald Hardrådes gate. Det beste og mest solrike uteoppholdsarealet 
vil da være mot sørvest og være skjermet fra trafikkarealet på begge eiendommer. 

 Revidert forslag vil ikke medføre ny innkjørsel. Eksisterende avkjøring utvides noe og benyttes videre. 

 Det påpekes at det bygges på mindre eiendommer i Hønefoss med tanke på fortetting i sentrumsnære områder. Eksempel er Ullerålsgata 9A-C, hvor 
det etableres tre mindre boenheter med 3 nye avkjørsler. Utover dette er det flere mindre boligeiendommer med eksisterende eneboligbebyggelse, 
i nærhet av tiltaket og nærmere sentrum. 

 Det henvises for øvrig til argumenter som er satt opp i redegjørelse i selve søknaden og under avsnittet om dispensasjon, da disse fortsatt er 
særdeles relevante. 

 
Vi mener med dette at revidert forslag til deling imøtekommer de faktorer som kommunen mener er uheldig og ber om at søknaden vurderes iht. vedlagte 
situasjonsplan.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Bård Helgerud 
Helgerud Byggtegning AS 



Prosjekterende 
Tlf: 99631459 
Epost: baard@helgerudbyggtegning.no 
 



Sign . Godkjent Kontroll : Rev . ID

Prosjektnr .

17054

Fase .

Søknadstegninger

Dato opprettet

12 . 04 . 18
Mål

1 : 300
Tegningsnr .

A 10 - 05
Tegning :
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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  

 

Kilemoen Invest AS  
Postboks 1337 Flattum 
 
3503 HØNEFOSS 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/1036-2 11228/18 GNR 39/55  27.03.2018 

 

FORELØPIG SVAR PÅ "SØKNAD OM RIVING AV GARASJE, FRADELING AV NY 

BOLIGTOMT OG DISPENSASJON"  

GNR/BNR 39/55 - HARALD HARDRÅDES GATE 13 
 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 
Vi bekrefter at vi 14.03.2018 har registrert søknaden deres, der det søkes å rive garasje, fradele 
ny boligtomt og søknad om dispensasjon fra maks tillatt utnyttingsgrad. 
 

Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan 15 S-V Norderhov 
vedtatt 25.09.1947. 
Ingen bygning må legges nærmere nabogrense enn 5 meter jf. Reguleringsbestemmelsen 
§ 7. 
Maks tillatt utnyttingsgrad 25 % jf. kommuneplanbestemmelsen § 1.1.2. 
For denne reguleringsplanen skal enhver tids gjeldende kommuneplanbestemmelser gjelde 
foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen. 
Denne reguleringsplanen er av eldre dato, og bestemmelsene anses å være 
mangelfulle/ upresise. 
 

Tiltaket: 
Det søkes om dispensasjon for fradeling av ny boligtomt. Eksisterende tomt har et areal 
på ca. 842 m². I søknaden om fradeling er nytt areal på tomt med eksisterende 
bebyggelse oppgitt til ca. 397 m² noe som anses å være svært lite til å være en boligtomt. 
På dette arealet er det også vist atkomstvei til ny boligtomt. Dette arealet kan ikke 
benyttes til noe annet enn atkomstvei, og i slike tilfeller vil areal for atkomstvei i praksis 
være en del av den «nye tomta» med tanke på vedlikehold m.m. Ofte vil fradeling skje slik 
at atkomstveiarealet vil bli lagt til den bakenforliggende tomta, slik at den får en såkalt 
«kotelettform». Til sammenligning viser vi til at fratrekk av areal for atkomstvei ville 
redusert «gammel» tomt ytterligere, til ca. 340 m² noe som ville ført til en utnyttingsgrad på 
eiendommen over 40 %, som gir en overskridelse på 60 % av det som er maks tillatt noe 
som anses å være en stor overskridelse, og noe som tilsier at «gammel tomt» blir svært 
liten med tanke på å ha plass til blant annet bolig, garasje, atkomst til garasje, 
uteoppholdsareal og vegetasjon. 
Det er vist to biloppstillingsplasser ved siden av eksisterende bolig. Det ser ut til at det ikke 
vil kunne snus på egen eiendom, noe som vil resultere i at man vil rygge ut i fra 
eiendommen og ut i veien, noe som ikke er ønskelig. Vi viser også til at det er en 
byggegrense på 5 m til nabogrensen, noe som gjelder både for eksisterende bebyggelse 
og ny bebyggelse. 
Vi anser foreslått deling som lite heldig og anser at avvikene blir for store til at vi finner å 
kunne behandle søknaden på delegert myndighet. 
 



 

 

 

2 

Til informasjon så ligger det an til at det i ny kommuneplan blir satt minstemål på 700 m² for 
eneboligtomter.  
 
Dersom dette, på tross av vår redegjørelse ovenfor, er noe dere ønsker å prøve å få 
gjennomført, vil vi anbefale at dere vurderer en regulering, og vi mener at rett vei videre er 
at dere i så fall tar kontakt med planavdelingen. Dere kan f.eks. kontakte leder på Areal- 
og byplankontoret Knut Kjennerud (han kan treffes på tlf 90835424).  Presenter i så fall 
dette brevet.  
 
 
Men selv om vi anbefaler en regulering, kan dere likevel velge å kreve at vi 
behandler søknaden om fradeling etter plan- og bygningsloven inkludert dispensasjon, 
noe vi da eventuelt må gjøre. 
Som nevnt tidligere finner vi på byggesak ikke å kunne behandle søknaden om 
dispensasjon på delegert myndighet, søknaden ligger da an til å ville bli lagt frem til 
politisk behandling.  Vi ser så langt for oss at vi vil anbefale rådmannen å ha negativ 
innstilling til dispensasjonen og fradelingen på bakgrunn av de forhold vi har redegjort for.  
 
Dersom det er ønske om at vi på byggesak skal legge frem saken til politisk behandling 
som en dispensasjonssak, ber vi om en tilbakemelding innen 16.04.18, slik at saken kan 
overføres til en av våre jurister som vanligvis tar seg av saksfremlegg som skal til politisk 
behandling.   
 
Dersom riving av garasje (tilbygg til eksisterende bolig) er noe som skal gjøres uansett 
utfall av søknad om fradeling, må det gis tilbakemelding om dette.  
Søknad om riving legges i bero inntil vi får tilbakemelding om det skal rives eller ikke. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det tas gebyrer for vår saksbehandling, også i de tilfeller der det 
blir avslag. Minstegebyr er for tiden kr. 20.000,- for avslag i en slik sak.  

 
 
 

 Med hilsen 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

 
Saksbehandler: Hans Otto Larsson 
E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 
Telefon: 40804508 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Søknaden gjelder

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested
Kommune

Ringerike
Gnr.

39
Bnr.

55
Adresse

Harald Hardrådes gate 13, 3511 HØNEFOSS

Tiltakets art
Søknadstype

Søknad uten ansvarsrett
Tiltakstype

Grunneiendom
Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

111

Tiltakshaver
Partstype

foretak
Navn

KILEMOEN INVEST AS
Adresse

Postboks 1337 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Organisasjonsnummer

984074069
Telefon

48251794

e-postadresse

abs-as@online.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Følgebrev
Tiltaket består i rivng av tilbygg (garasje) til eksisterende bolighus på eiendommen, samt fradeling av
grunneiendom etter vedlagte situasjonsplan. Det søkes dispensasjon fra gjeldende krav til utnyttelse (25 % BYA)
ifbm fradelingen, for den gjenværende delen av opprinnelig eiendom 39/55, se eget pkt i søknaden.

Dispensasjonsøknad

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Det søkes med dette om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om maksimal utnyttelse på 25 % BYA i
nåværende boligområde, jfr. § 1.1.2. Bakgrunnen er ønsket om å fradele en boligeiendom etter vedlagte
situasjonsplan, dispensasjonen gjelder for den gjenværende delen av eiendommen (39/55). Tiltaket medfører en
utnyttelse på 35 % BYA for gjenværende eiendom, med utgangspunkt i eksisterende bolighus og gjeldende
parkeringskrav. Den fradelte eiendommen vil kunne ha en utnyttelse på 25 % BYA.
Særlige grunner for dispensasjon er;

1. Kommuneplanens bestemmelser i § 1.0.1 og 1.1.2 gir rom for vurdering av utnyttelse ut fra strøkets karakter.
Det aktuelle området består av flere tilsvarende eiendommer som er delt opp etter samme modell. Omsøkt tiltak
er dermed ikke noe helt spesielt tilfelle som skiller seg vesentlig ut i området med tanke på eiendomsstørrelse.
Med tanke på sentrumsnær beliggenhet kan det dermed være riktig å tillate en høyere utnyttelse.

2. Eiendommen ligger i nærhet til skole og Hønefoss sentrum. Beliggehet er sentral i forhold til vegnett og
kollektivtrafikk.

3. Fradelt eiendom ligger sentralt, men skjermet med tanke på støy.

4. Det er godt med uteoppholdsareal på begge eiendommer, samt at terrenget er forholdsvis flatt og lett og
utnytte. Utearealet på begge eiendommer vender i hovedsak vekk fra vei.

Vi kan ikke se at en dispensasjon her tilsidesetter hensynene bak reguleringsbestemmelsene det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelser. Vi mener fordelene ved å gi dispensasjon her er klart større enn
ulempene, og at hensynene til miljø, sikkerhet og tilgjengelighet er ivaretatt.
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Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan

Kommuneplanens arealdel
Navn på plan

Kommuneplan for Ringerike

Reguleringsformål

Nåværende bolig

Beregningsregel angitt i gjeldende plan

%BYA
Grad av utnytting iht. gjeldende plan

25%

Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom 841,90 m²
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m²
= Beregnet tomteareal 841,90 m²

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 210,48 m²
Areal eksisterende bebyggelse 140,00 m²
- Areal som skal rives 25,00 m²
+ Areal ny bebyggelse 0,00 m²
+ Parkeringsareal 36,00 m²
= Sum areal 151,00 m²

Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting 17,94

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.
Minste avstand til nabogrense 2,40 m
Minste avstand til annen bygning 11,50 m
Minste avstand til midten av vei 19,00 m

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ny/endret adkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser annens grunn.
Tinglyst erklæring foreligger IKKE.

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Avløpsanlegg krysser annens grunn.Tinglyst erklæring foreligger IKKE.

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng
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Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Kvittering for nabovarsel C Kvitteringsskjema nabovarsel signert Vedlagt søknaden

Kvittering for nabovarsel C Opplysninger gitt i nabovarsel signert Vedlagt søknaden

Situasjonsplan D Situasjonsplan Vedlagt søknaden

Annet Q Rekvisisjon av oppmålingsforretning
signert

Vedlagt søknaden

Annet Q Søknad riving + fradeling PBL signert Vedlagt søknaden

Erklæring og signering

Tiltakshaver forplikter seg til å la tiltaket bli gjennomført i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk
forskrift

Tiltakshaver

Dato .

Signatur .

Gjenta med blokkbokstaver
.



Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Plan- og bygningsloven § 20-4 og SAK kap. 3

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 134527446 Utskriftstidsda to: 14.03.2018 Side 1 av 3

Søknaden gjelder

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, o ppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested
Kommune

Ringerike
Gnr.

39
Bnr.

55
Adresse

Harald Hardrådes gate 13, 3511 HØNEFOSS

Tiltakets art

Søknadstype

Søknad uten ansvarsrett
Tiltakstype

Grunneiendom
Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

111

Tiltakshaver

Partstype

foretak
Navn

KILEMOEN INVEST AS
Adresse

Postboks 1337 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Organisasjonsnummer

984074069
Telefon

48251794

e-postadresse

abs-as@online.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Følgebrev
Tiltaket består i rivng av tilbygg (garasje) til eksisterende bol ighus på eiendommen, samt fradeling av
grunneiendom etter vedlagte situasjonsplan. Det søkes dispensa sjon fra gjeldende krav til utnyttelse (25 % BYA)
ifbm fradelingen, for den gjenværende delen av opprinnelig eiendom 39/55, se eget pkt i søknaden.

Dispensasjonsøknad

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Det søkes med dette om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om maksimal utnyttelse på 25 % BYA i
nåværende boligområde, jfr. § 1.1.2. Bakgrunnen er ønsket om å fradele en boligeiendom etter vedlagte
situasjonsplan, dispensasjonen gjelder for den gjenværende delen av eiendommen (39/55). Tiltaket medfører en
utnyttelse på 35 % BYA for gjenværende eiendom, med utgang spunkt i eksisterende bolighus og gjeldende
parkeringskrav. Den fradelte eiendommen vil kunne ha en utnyttel se på 25 % BYA.
Særlige grunner for dispensasjon er;

1. Kommuneplanens bestemmelser i § 1.0.1 og 1.1.2 gir rom for vu rdering av utnyttelse ut fra strøkets karakter.
Det aktuelle området består av flere tilsvarende eiendommer som er delt opp etter samme modell. Omsøkt tiltak
er dermed ikke noe helt spesielt tilfelle som skiller seg vesentli g ut i området med tanke på eiendomsstørrelse.
Med tanke på sentrumsnær beliggenhet kan det dermed være riktig å tillate en høyere utnyttelse.

2. Eiendommen ligger i nærhet til skole og Hønefoss sentrum. B eliggehet er sentral i forhold til vegnett og
kollektivtrafikk.

3. Fradelt eiendom ligger sentralt, men skjermet med tanke på støy.

4. Det er godt med uteoppholdsareal på begge eiendommer, sa mt at terrenget er forholdsvis flatt og lett og
utnytte. Utearealet på begge eiendommer vender i hovedsak vekk f ra vei.

Vi kan ikke se at en dispensasjon her tilsidesetter hensynene b ak reguleringsbestemmelsene det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelser. Vi mener fordelene ved å gi dispensasjon her er klart større enn
ulempene, og at hensynene til miljø, sikkerhet og tilgjenge lighet er ivaretatt.



Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Plan- og bygningsloven § 20-4 og SAK kap. 3

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 134527446 Utskriftstidsda to: 14.03.2018 Side 2 av 3

Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan

Kommuneplanens arealdel
Navn på plan

Kommuneplan for Ringerike

Reguleringsformål

Nåværende bolig

Beregningsregel angitt i gjeldende plan

%BYA
Grad av utnytting iht. gjeldende plan

25%

Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom 841,90 m²
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m²
= Beregnet tomteareal 841,90 m²

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 210,48 m²
Areal eksisterende bebyggelse 140,00 m²
- Areal som skal rives 25,00 m²
+ Areal ny bebyggelse 0,00 m²
+ Parkeringsareal 36,00 m²
= Sum areal 151,00 m²

Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting 17,94

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.
Minste avstand til nabogrense 2,40 m
Minste avstand til annen bygning 11,50 m
Minste avstand til midten av vei 19,00 m

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ny/endret adkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen fo r alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser annens grunn.
Tinglyst erklæring foreligger IKKE.

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Avløpsanlegg krysser annens grunn.Tinglyst erklæring foreligger IKKE .

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng









Sign . Godkjent Kontroll : Rev . ID

Prosjektnr .

17054

Fase .

Søknadstegninger

Dato opprettet

14 . 03 . 18
Mål

1 : 300
Tegningsnr .

A 10 - 01
Tegning :

Situasjonsplan fradeling
Fradeling
Harald Harrådes gate 13 3511 Hønefoss

Gnr ./ Bnr .

39 / 55

Hele 39/55
841 , 9 m2

Ny eiendom
25 % BYA
445 , 4 m2

Rest eiendom
35 % BYA
396 , 5 m2

Eksempel hus
7 , 2 x 10 , 4 = 75 , 0 m2

3,3

5,6

8,9

6,1

11
,6

3,3

3,
0

19,0

2,4

Uteoppholdsareal ( ikke
bilplass / trafikkareal ) ca 175 m2

Uteoppholdsareal ( ikke
bilplass / trafikkareal ) ca 225 m2

Tilbygg 25 m2

m / garasje rives

Ny grense

Adkom
stnyeiendom

Ekstadkom
st

beholdes

(utvidesnoe)

Bil18m2

Bil1
8m

2

Bil18m
2Bil18

m2

10,8
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Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3

Tiltak på eiendommen

Kommune

Ringerike
Gnr.

39
Bnr.

55
Adresse

Harald Hardrådes gate 13, 3511 HØNEFOSS
Eier/fester

KILEMOEN INVEST AS

Det varsles herved om

Søknadstype

Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Tiltakstype

Grunneiendom
Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

111 Enebolig

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon: Det søkes med dette om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om
maksimal utnyttelse på 25 % BYA i nåværende boligområde, jfr. § 1.1.2. Bakgrunnen er ønsket om å fradele en
boligeiendom etter vedlagte situasjonsplan, dispensasjonen gjelder for den gjenværende delen av eiendommen
(39/55). Tiltaket medfører en utnyttelse på 35 % BYA for gjenværende eiendom, med utgangspunkt i eksisterende
bolighus og gjeldende parkeringskrav. Den fradelte eiendommen vil kunne ha en utnyttelse på 25 % BYA.
Særlige grunner for dispensasjon er;

1. Kommuneplanens bestemmelser i § 1.0.1 og 1.1.2 gir rom for vurdering av utnyttelse ut fra strøkets karakter.
Det aktuelle området består av flere tilsvarende eiendommer som er delt opp etter samme modell. Omsøkt tiltak
er dermed ikke noe helt spesielt tilfelle som skiller seg vesentlig ut i området med tanke på eiendomsstørrelse.
Med tanke på sentrumsnær beliggenhet kan det dermed være riktig å tillate en høyere utnyttelse.

2. Eiendommen ligger i nærhet til skole og Hønefoss sentrum. Beliggehet er sentral i forhold til vegnett og
kollektivtrafikk.

3. Fradelt eiendom ligger sentralt, men skjermet med tanke på støy.

4. Det er godt med uteoppholdsareal på begge eiendommer, samt at terrenget er forholdsvis flatt og lett og
utnytte. Utearealet på begge eiendommer vender i hovedsak vekk fra vei.

Vi kan ikke se at en dispensasjon her tilsidesetter hensynene bak reguleringsbestemmelsene det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelser. Vi mener fordelene ved å gi dispensasjon her er klart større enn
ulempene, og at hensynene til miljø, sikkerhet og tilgjengelighet er ivaretatt.

Arealdisponering

Planstatus mv.
Gjeldende plan

Kommuneplanens arealdel
Navn på plan

Kommuneplan for Ringerike

Nabovarselet gjelder

Tiltaket består i rivng av tilbygg (garasje) til eksisterende bolighus på eiendommen, samt fradeling av
grunneiendom etter vedlagte situasjonsplan. Det søkes dispensasjon fra gjeldende krav til utnyttelse (25 % BYA)
ifbm fradelingen, for den gjenværende delen av opprinnelig eiendom 39/55, se eget pkt i søknaden.

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Tiltakshaver
navn

KILEMOEN INVEST AS
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Kontaktperson
navn

Bjørn Edvardsen
e-postadresse

abs-as@online.no
Telefon

48251794
Mobiltelefon

48251794

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

KILEMOEN INVEST AS
Postadresse

Postboks 1337 Flattum, 3503 HØNEFOSS
e-postadresse

abs-as@online.no

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget

Situasjonsplan D Situasjonsplan

Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Tiltakshaver

Dato .

Signatur .

Gjentas med blokkbokstaver
.





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/1343-382   Arkiv: PROS 15013  

 

 

Utvidelse av Monserud renseanlegg - kjøp av grunn  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 400 m2 av eiendom gnr. 44 bnr. 54 eid av Ringeriks-

Kraft AS. 

 

2. Ringerike kommune kjøper ca. 820 m2 av eiendom gnr. 43 bnr. 1 eid av Håkon 

Lindstad. 

 

3. Kostnader for kjøp av grunn dekkes av prosjekt 15013 Monserud renseanlegg. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommunes renseanlegg på Monserud ble bygget i 1977 og utvidet i 1994 og 2000, 

og er det største renseanlegget i Ringerike kommune. Dagens kapasitet på Monserud 

renseanlegg er i ferd med å nås i løpet av kort tid. Kapasiteten må derfor utvides. 

 

Kommunestyret vedtok den 30.06.2016 (sak 97/16) bygging av et nytt renseanlegg ved 

Monserud. Det nye renseanlegget er nå under oppføring, og vil tas i bruk høsten 2019. 

 

Beskrivelse av saken 

Det nye renseanlegget bygges på kommunens egen eiendom. Det har imidlertid vist seg 

hensiktsmessig å kjøpe noe tilleggsareal fra naboeiendommer til anlegget. Dette for å redusere 

tiltak på egen eiendom, og sørge for at alle viktige anleggsdeler blir liggende på kommunens 

egen grunn. Det foreslås å kjøpe deler av følgende eiendommer: 

 

Gnr. 44 bnr. 54 – eier Ringeriks-Kraft AS 

Arealet ligger øst for det nye renseanlegget. Det er behov for å kjøpe ca. 400 m2 for å utvide 

gårdsplassen, slik at det blir enklere kjøreforhold forbi det nye tørrslamsilobygget. Og for å 

unngå behov for oppsetting av støttemur mot naboeiendommen, da terrenget stiger mot øst. 

 



- 

Arealet er etter tomtetakst verdsatt til kr 125,- pr. m2. Kjøpesummen vil dermed bli ca. kr 

50 000,-. Endelig fastsetting av areal og kjøpesum foretas når oppmålingsforretning er avholdt. 

 

 

 
 

 

Gnr. 43 bnr. 1 – eier Håkon Lindstad 

Arealet ligger ned mot Storelva, sørvest for eksisterende renseanlegg, hvor utløpsledningen til 

det nye renseanlegget går ut i elva. Det er behov for å kjøpe ca. 820 m2, da grunneier ikke 

ønsker å ha utløpsledningen liggende på sin eiendom. Det er ikke plass til å legge ledningen på 

kommunens eiendom, da den vil komme i konflikt med eksisterende anlegg. 

 

Arealet er også her verdsatt til kr 125,- pr. m2. Kjøpesummen vil dermed bli ca. kr 102 500,-. 

Endelig fastsetting av areal og kjøpesum foretas når oppmålingsforretning er avholdt. 

 



- 

 
 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Bygging av nytt renseanlegg ved Monserud ble vedtatt av kommunestyret i møte den 

30.06.2016 (sak 97/16). 

 

Økonomiske forhold 

Kostnadene for kjøp av grunn dekkes av prosjektet. I tillegg til kjøpesummene kommer 

kostnader for kartforretning, tinglysningsgebyr etc. Prosjektet har et budsjett på kr 350 mill. 

inkl. kr 32 mill. i usikkerhetsavsetning.  

 

Alternative løsninger 

Alternativet til å kjøpe grunn fra Ringeriks-Kraft vil være å sette opp en støttemur langs 

eiendomsgrensa. Dette vil trolig være mer kostbart enn å kjøpe arealet, og det vil føre til 

mindre plass til å passere tørrslamsiloen med større kjøretøyer. 

 

Alternativet til å kjøpe grunn fra Håkon Lindstad vil være å inngå en avtale om kommunens 

rett til å ha liggende og fremtidig drifte, vedlikeholde og fornye ledninger på Lindstads 

eiendom. Grunneier ønsker imidlertid ikke å ha ledningen på sin eiendom, eller å ha en slik 

avtale tinglyst på eiendommen. 

 

Rådmannens vurdering 

Kjøp av tilleggsarealer vil føre til enklere utvendige driftsforhold ved det nye renseanlegget, og 

at alle viktige anleggsdeler vil ligge på kommunens egen eiendom. Kostnadene for kjøp av 

grunn kan dekkes av prosjektet. Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at det kjøpes grunn 

fra Ringeriks-Kraft og Håkon Lindstad. 

 



- 

Vedlegg 

Kjøpekontrakt gnr. 43 bnr. 1 - Håkon Lindstad 

Kjøpekontrakt gnr. 44 bnr. 54 - Ringeriks-Kraft AS 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.05.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/1842-91   Arkiv: GNR 1/42  

 

Klage på tillatelse (vesentlige terrenginngrep) Gnr/bnr 1/42 Averøya 
 

Forslag til vedtak: 

1. Klagene tas delvis til følge. Det foreslås at det gjøres følgende endringer i det 

opprinnelige vedtaket: 

a. I klagen til Henrik Basberg (avslag på område 3 og 4 og byggesaksgebyr) 

fremkommer det nye forhold som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres: 

Kommunen frafaller sitt gebyr grunnet fristoversittelse. Klagen på avslag på 

område 3 og 4 tas ikke til følge. 

b. I klagen til Hans Martin og Phitayarat Ødegård, Morten og Kirsten Rotherud, 

Per Kristian og Anne Marit Rotherud, Tore og Laila Olsen, og Arild Weisten 

(møteplasser og konsekvenser av kjøringen mm.) fremkommer det nye forhold 

som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres:  

i. I det opprinnelige vedtaket fra 15.01.2018, skal vedtakspunkt 1 g 

strykes i sin helhet, altså skal følgende tekst tas ut: Det skal etableres 

tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler med 

grunneiere. 

ii. Nytt vedtakspunkt 1 g blir som følger: I tillegg til de tre etablerte 

møteplassene på nedre del, skal det også etableres minimum tre 

møteplasser på øvre del. Totalt minimum seks møteplasser fra krysset 

Busundveien/Røsholmstranda. til eiendomsgrense på gnr. 1/42. 

Følgende skal legges til grunn for utforming og plassering av disse: 

Møteplassene på øvre del skal anlegges med omtrent 250 meters 

avstand, men aldri lenger fra hverandre enn at det er sikt fra en 

møteplass til den neste. Gitt en vegbredde på 5 meter, så bør 

møteplassene minimum utformes slik at kjørebanen utvides til 6 meter 

over en lengde på 20 meter med 15 meters overgangsstrekning til hver 

side, altså en anbefalt totallengde er 50 meter. Tiltakshaver må sikre de 

nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. Møteplassene skal 

skiltes med M for møteplass. Nye møteplasser på øvre del skal være 

etablert og tatt i bruk innen: 01.09.2018. Det skal innsendes 

dokumentasjon på dette til Ringerike kommune. Dersom møteplassene 

ikke er etablert innen fristen, så vil bygningsmyndigheten vurdere å 



- 

ilegge stans i oppfyllingsarbeidet i påvente av at vilkår i tillatelsen blir 

oppfylt.  

c. Vedtaket for øvrig blir stående 

2. I medhold av forvaltningsloven § 27b settes som vilkår at eventuelt søksmål om 

gyldigheten av vedtak eller krav om erstatning som følge av vedtaket, ikke skal kunne 

reises uten at vedkommende part har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket og at 

klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen. 

3. Klagene sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

I januar 2018 ga kommunen tillatelse til oppfylling/vesentlig terrenginngrep på Averøya gnr. 

1/42. Grunneier og flere naboer har klaget på tillatelsen som ble gitt. Det som påklages er: 

avslag for område 3 og 4, byggesaksgebyr, møteplasser og manglende samtykke fra grunneiere 

til etablering av disse, konsekvenser av kjøringen til Averøya (breddeutvidelse av vei, støv, 

skader på drensrør, kummer, private innkjøringer mm.) 

 

Etter å ha gått igjennom klagene og ansvarlig søkers kommentarer til disse vil rådmannen 

anbefale at kommunen opprettholder vedtaket om avslag for område 3 og 4, men at 

saksbehandlingsgebyret frafalles i sin helhet siden kommunen har oversittet tidsfristen. Når det 

gjelder møteplasser, vil rådmannen anbefale at det stilles tydelige krav til antall og utforming av 

møteplasser. 

 

 

Hva har skjedd siden forrige behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

(HMA)? 

HMA har behandlet sak om heving av landbruksareal i flere runder. Første gang var i HMA 4. 

desember 2017, hvor saken ble utsatt for befaring. I HMA-møtet 15. januar 2018 ble det 

gjennomført befaring, før saken ble behandlet i det ordinære møtet. Det ble fattet følgende 

vedtak: 

1. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 og 2, jfr. plan- og bygningslovens § 20-3, og 

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5, med hjemmel i plan- og bygningslovens 

§ 19-2, på følgende vilkår: 
a. Tillatelsen omfatter kun rene masser. 

b. Det skal være en tilfredsstillende mottakskontroll av massene, altså at det som et 

minimum skal:  

i. Føres logg over massene som deponeres (opprinnelsessted, mengde osv.),  

ii. Det skal foreligge nødvendig dokumentasjon på at massene er rene 

iii. Det skal tas regelmessige stikkprøvekontroller 

c. Mot Tyrifjorden skal det settes av en vegetasjonsskjerm på minimum 50 meter 

d. Det skal være etablert sedimenteringsbasseng i tilknytning til områdene, og disse skal 

vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig. 

e. Kjøring skal kun skje innenfor følgende kjøretider: 

i. Mandag til torsdag kl 0700-1900 

ii. Fredag kl 0700-1300 

iii. Ingen kjøring lørdag, søndag eller helligdager 



- 

f. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 til kotehøyde 67 og inntil 8000 m3 på 

område 2 

g. Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler med 

grunneiere.  

h. Det skal foreligge en avtale med vegeier som omhandler vedlikehold av vei under 

arbeidene, istandsetting av vei og garantisum. En slik avtale skal senest foreligge 30. 

januar 2018. 

2. Det gis ikke tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5 for område 3 og 

4, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Derfor avlås søknaden om oppfylling av 

område 3 og 4, med henvisning til § 20-3 i plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. 

3. Kommunen tar sikte på å oppheve vedtak av 18.07.2007 og 07.12.2012 etter 

nydyrkingsforskriften (med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c), da 

lovanvendelsen er feil. Dette vil bli varslet i eget brev til ansvarlig søker/grunneier med 

mulighet til å uttale seg til omgjøring av vedtaket. Rådmannen følger opp dette på delegert 

myndighet. 

 

 
Dette kartutsnittet viser de ulike områdene. I område 1 og 2 ble det gitt tillatelse til oppfylling/vesentlig 

terrenginngrep og dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. Område 3 og 4 ble avslått. 

 

 

 

Rådmannen har fulgt opp punkt 3 i vedtaket. Det tidligere vedtaket etter nydyrkingsforskriften 

har blitt opphevet, i brev 08.05.2018 (med tre ukers klagefrist). Dersom dette vedtaket 

påklages, så vil rådmannen fremme klagebehandlingen som en egen sak til politisk behandling 

(hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning).   

 

 

Klage på tillatelsen som er gitt 

Det har kommet flere klager på vedtak hvor det ble gitt tillatelse til heving av 

terreng/innkjøring av masser til Averøya på gnr. 1/42. 

 

Det er totalt kommet sju klager: 

1) Henrik Basberg (grunneier og tiltakshaver), representert ved advokatfirmaet Johnsrud og Co  



- 

2) Hans Martin og Phithayarat Ødegård (nabo) 

3) Morten og Kirsten Rotherud (nabo) 

4) Per Kristian og Anne Marit Rotherud (nabo) 

5) Stein og Gro Rotherud (nabo) 

6) Tore og Laila Olsen (nabo) 

7) Arild Weisten (nabo) 

 

Naboene Hans Martin og Phithayarat Ødegård, Morten og Kirsten Rotherud, Per Kristian og Anne 

Marit Rotherud, Tore og Laila Olsen, Stein og Gro Rotherud, har også kommet med utfyllende 

kommentarer i et eget brev,   
 

 

Hva er det som påklages? 
 

I korte trekk så er det følgende forhold som det klages på: 

- avslag for område 3 og 4 

- byggesaksgebyr 

- møteplasser og manglende samtykke fra grunneiere til etablering av disse 

- konsekvenser av kjøringen til Averøya (breddeutvidelse av vei, støv, skader på drensrør, 

kummer, private innkjøringer mm.) 

 

1. Henrik Basberg ved advokatfirmaet Johnsrud og Co, datert 09.03.2018  

Det klages på avslaget for område 3 og 4 og på byggesaksgebyret.  

 

Klager sier at selv om kommunen synes at tiltaket vil være av mindre betydning totalt, så er det av 

stor betydning for Basberg og grunnlaget for landbruksdriften på Averøya. Videre at forutsetningen 

for avslag av område 3 og 4 har falt bort, siden det ikke lenger er aktuelt som områder for økologisk 

kompensasjon for utbyggingen av E16 og Ringeriksbanen. Og at de ulempene ved tiltaket som er 

lagt til grunn for kommunens vurdering ikke lenger er gjeldende og at kommunen bør omgjøre 

avslag til tillatelse for område 3 og 4. Videre at kommunen ikke har lagt tilstrekkelig vekt på at 

tiltaket sikrer Basberg sine jordbruksarealer mot flom.  

 

Det klages på hvorvidt det kan ilegges byggesaksgebyr (siden saksbehandlingsfristen er oversittet) 

og hvorvidt byggesaksgebyret er basert på selvkost. Klager anfører at 12 ukers fristen (pbl § 21-7 

fjerde ledd) er oversittet med mer enn fire uker. Og at dersom kommunen har oversittet fristen med 

fire uker, så plikter kommunen å redusere gebyret med 100 % (25 % for hver påbegynte uke). 

Klager krever at kommunen reduserer gebyret med 100 %, og dersom dette bestrides så plikter 

kommunen å dokumentere hvordan beregningen av fristen og tidsforbruket er gjort i denne saken.  

 

Gebyret på kr. 160 040,- fremstår ifølge klager altfor stort til å kunne ha sin bakgrunn i selvkost og 

setter spørsmålstegn ved om kommunen har brukt 1/3 årsverk på å behandle denne saken. I denne 

sammenheng peker klager også på at Basberg har estimert at omtrent 2/3 av massene i område 1 er 

omfattet av nydyrkingstillatelsen fra 2012. Ettersom denne tillatelsen fortsatt er gyldig, så blir 

saksbehandlingen i denne saken tilsvarende mindre. Ifølge klager så betyr dette at gebyret må 

reduseres med minst 2/3 fordi oppfyllingen ble tillatt og lovlig og således er unntatt denne 

saksbehandlingen. Når det gjelder beregningen av gebyret sier klager at selv om det er søkt om en 

stor terrengendring med et stort antall kubikkmeter masse, så betyr ikke det at saksbehandlingen er 

tilsvarende mer omfattende enn en mindre terrengendring. Det fremstår for klager som om at denne 

saken er med og finansierer enklere og mindre terrengendringer. Med denne bakgrunnen så 



- 

fremstår ilagte gebyr å være i strid med selvkostprinsippet.  

 

 

2. Hans Martin og Phitayarat Ødegård, datert 14.03.2018 

Ødegård viser til at ett av vilkårene fra kommunen er at det skal være tilfredsstillende antall 

møteplasser og at samtykke fra grunneier må fremlegges. Ødegård sier at ingen av grunneierne har 

blitt forespurt om dette, og at det er uforsvarlig å ha all den trafikken her uten et visst antall 

møteplasser. I tillegg at det har vært dårlig stell på vegen, at vegskulder har brutt sammen på grunn 

av trykket osv. Det bes om at kommunen følger opp vilkårene som er satt i tillatelsen. 

 

3. Morten og Kirsten Rotherud, datert 15.03.2018 

Det som fremgår i klagen fra Morten og Kirsten Rotherud er at ingen av grunneierne har gitt 

tillatelser til møteplasser. I tillegg så klages det på at det ikke er møteplasser på den øvre delen av 

veien (fra Snyta-krysset). Klager har også kommet med utfyllende kommentarer i eget skriv (se 

lenger ned i saksframlegget). 

 

4. Per Kristian og Anne Marit Rotherud, datert 15.03.2018 

Per Kristian Rotherud skriver at det ikke er etablert møteplasser på strekningen, at 

transportørene tar seg i stor grad til rette på privat eiendom til stor ulempe og skade, samt at 

det oppstår mange trafikkfarlige situasjoner. Rotherud skriver videre at det synes å være en 

grov saksbehandlingsfeil at kommunen ikke har krevd fremleggelse av tinglysingsdokumenter 

for å avklare hvilken veibredde som eies av kommunen og som kan disponeres. Det vises til at 

det er usikkerhet om volumet som kan innkjøres, og at de tillatte volum nå er overskredet. I 

lengre perioder er det kjørt inntil 100 trailerlass daglig. Veivedlikeholdet er dårlig, og det stilles 

spørsmål om HMS.  

 

Klager har også kommet med utfyllende kommentarer i eget skriv (se lenger ned i saksframlegget). 

 

5. Stein og Gro Rotherud, datert 15.03.2018 

Det som påklages er vilkåret om at «Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser og det skal 

foreligge avtaler med grunneiere». Ingen av grunneierne er blitt forespurt, og det er ikke gitt 

tillatelse til møteplasser i forbindelse med denne søknaden. Stein Rotherud skriver at 

situasjonsplanen over møteplasser følgelig er feil. Videre at det kan foreligge en saksbehandlingsfeil 

dersom denne planen har blitt lagt til grunn for tillatelsen.  

 

Det transporteres inntil 100 vogntog per dag og 200 passeringer forbi eiendommene daglig. Veien 

er ikke bred nok til at to vogntog kan passere uten at det blir kjørt utenfor veibreddden. Sjåførene 

benytter hele tiden private innkjørsler og kjører på privat eiendom når de skal passere hverandre. 

Dette er en uholdbar situasjon for oss som bor og ferdes langs veien. Det forutsettes at det 

foreligger en avtale med veieier. Det ønskes en kopi av denne avtalen. 

 

6. Tore og Laila Olsen, datert 15.03.2018 og 01.06.2018 

Olsen tar opp det som går på vilkåret om at «Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser og det 

skal foreligge avtaler med grunneiere». Olsen skriver at det ikke foreligger noen form for avtaler på 

eiendommene gnr. 40/2, 40/5 og 40/10, og ber om at det kreves at ansvarlig søker legger fram 

skriftlige avtaler med berørte grunneiere angående møteplasser.   

 

Tore Olsen har i brev datert 01.06.2018 kommet med ytterligere kommentarer. Dette etter at han 

har blitt gjort kjent med ansvarlig søkers kommentarer på klagene. Olsen skriver at det er 

forskjellige oppfatninger av møteplasser og hastigheter, og skriver at det ikke blir tatt hensyn til 



- 

andre veifarende. Olsen skriver videre at det for eiendommen gnr. 40/10 har blitt foretatt en 

«snikutvidelse» av bredden som etter forlik skal være 4,5 meter, men Olsen vil anslå at vegbredden 

er nærmere 6 meter. Olsen viser til nabomøte som ble avholdt i 2014, hvor det fremkom at 

prosjektet skulle være ferdig i 2016/2017, og hvor det også ble avtalt «møteplass»/fylling ved 

Averøyveien 69. Olsen opplyser om at det ikke er aktuelt å videreføre denne avtalen og at denne 

møteplassen vil bli fjernet så fort muligheten byr seg.  

 

7. Arild Weisten, datert 17.04.2018 

Weisten har sendt inn klage etter klagefristens utløp. Det ble i brev 30.04.2018 gitt oppreisning for 

klagefrist. Weisten påklager vedtakets punkt 1g som gjelder at det skal etableres tilstrekkelig med 

møteplasser og at det skal foreligge avtaler med grunneiere. Weisten har ikke gitt samtykke til dette, 

og er ikke åpen for at det etableres møteplass på sin eiendom, og ønsker at all kjøring inn på 

grunneiers eiendom opphører umiddelbart. Weisten skriver også at kjøringen med tunge vogntog 

gjør at veien blir presset ut i grøftene, og at det blir skade på drensrør og kummer. Videre at det 

som en gang var en relativt bra vei med fast dekke, nå er en anleggsvei med veldig dårlig standard 

og et ikke-eksisterende vedlikehold. Dårlig vedlikehold av veien fører også til støv og støvplager, og 

at biler, hus, uteplasser og andre bygninger blir nedstøvet og skitne.  

 

 

Utfyllende kommentar fra naboer, datert 08.04.2018 

(Hans Martin og Phithayarat Ødegård, Morten og Kirsten Rotherud, Per Kristian og Anne Marit 

Rotherud, Tore og Laila Olsen, Stein og Gro Rotherud) 

 

I dette fellesskrivet fremgår det at ingen grunneiere har blitt forespurt eller gitt tillatelser til 

møteplasser. Det opplyses om at opprinnelig vei ikke er bred nok for at trailere kan møtes, og 

vegbredden anslås å være ca. 5 meter. Videre står det at ifølge Norge i bilder er ikke veien 

utvidet fra 1968 til 2012, men etter 2013 ser man en stor utvidelse langs hele veien. Enkelte 

steder er veien utvidet til 8 meter. Naboene skriver videre at de opplever at hele veistrekningen 

brukes som møteplass, og at det tas til rette på privat eiendom, og at dette er til skade og 

ulempe for grunneiere og brukere av veien. Naboene har ønsket seg møter med kommunen, 

uten å ha fått dette, mens tiltakshaver har fått møter med administrasjon og politisk ledelse i 

kommunen. Det klages også på at tidligere henvendelser og klager ikke har blitt besvart av 

kommunen, og at kommunen ikke følger opp pålegg som er gitt tiltakshaver. Grunneiere har 

ikke blitt forespurt eller gitt tillatelser til møteplasser. Det finnes ingen møteplasser på den øvre 

delen av veien, fra Snyta-krysset til Røsholmen.  

 

 

Ansvarlig søkers kommentar på klagene 

Klagene ble oversendt til ansvarlig søker for kommentar, og det ble satt frist til 30.04.2018 for 

å gi tilbakemelding. Ansvarlig søker ba om utsatt frist i epost 23.04.2018. Dette ble 

etterkommet, og ny frist ble satt til 15.05.2018. 

 

Ansvarlig søker skriver at det gis tilslutning til klagen fra Basberg.  

 

Når det gjelder bruken av Averøyveien, så skjer den i henhold til avtale med Ringerike 

kommune. Det vises til at veien er oppgradert til 10-tonns akseltrykk og at veien driftes og 

vedlikeholdes iht. avtalen. Videre at de ikke har mottatt noen klager på dette fra veieier. 

Ansvarlig søker viser til at det har vært befaring og dialog underveis med vegeier, og at avtalen 

også sier at det skal være en sluttbefaring ved avtalens opphør for å fastsette etterarbeider og 

istandsettingstiltak. 



- 

 

Tiltakshaver har etter beste evne og skjønn forsøkt å redusere ulempene for naboene ved å 

tilføre veibanen støvdempende midler ved behov, redusere hastigheten ved informasjon til 

sjåførene og skilting, forestå utbedringer og masseutskiftninger/forsterkninger der dette er 

nødvendig. Det er også bygget tre midlertidige møteplasser. Tiltakshaver uttrykker at antallet 

møteplasser fungerer tilfredsstillende, og at sjåførene har fått beskjed om å bruke disse og 

stoppe når de møter personbil. Det er også foretatt utbedringer av private innkjørsler, lagt ned 

drensrør ved behov og rettet opp gårdsplasser.  

 

Ansvarlig søker viser til kommunens vedtak hvor det er stilt krav om at det skal inngås ny 

avtale med veieier og unngå avtale med grunneiere langs veien for å etablere nye, midlertidige 

møteplasser. Tiltakshaver har vært i kontakt med grunneiere, men det er ingen av disse som er 

villige til å inngå avtale om grunn til nye/flere møteplasser. Det er foretatt befaring med 

Ringerike kommune ved teknisk drift 23.04.2018. Det ble avtalt at de skulle utarbeide forslag 

til ny avtale. Ansvarlig søker skriver at Ringerike kommune ved teknisk drift har gitt 

tilbakemelding om at de ikke har ferdig et slikt avtaleutkast, og at det vil gå noe tid før en ny 

avtale mellom partene vil foreligge. 

 

Ringerike kommune har også bedt om ytterligere avklaringer, og i epost 30.05.2018 skriver 

ansvarlig søker om at: 

 

De tre møteplassene er opparbeidet med breddeutvidelser som gjør det greit for store kjøretøy 

og møtes. Det foreligger ingen skriftlige avtaler med grunneierne for de tre møteplassene som 

er vist på innsendt kart. For den nederste plassen (Olsen) skal det ifølge grunneier være en 

muntlig avtale om etableringen. Den midterste plassen er kommunal snuplass og er med i 

overenskomst fra grunneier Roterud til Ringerike kommune i 1968.  

 

For møteplassen/breddeutvidelsen hos Morten Rotherud er det ingen separat avtale, men i 

overenskomsten fremgår det ikke noe om veibredde, men det sies at grunneier kan om ønskelig 

sette opp gjerde fem meter fra midtlinjen. Ansvarlig søker skriver videre at det kan bety at 

kommunen disponerer en totalbredde på inntil 10 meter til veiformål, og at isåfall så ligger den 

beskjedne breddeutvidelsen som har funnet sted, godt innenfor det arealet som kommunen 

disponerer. 

 

Arealet på gnr./bnr. 1/39 som eies av Ole Halvor Jøta skal ikke være med i søknaden, og 

fyllingen på dette arealet blir tilpasset eiendomsgrensen. 

 

Det opplyses om at det er kjørt inn 293 024 lm3, tilsvarende ca. 220 000 am3. (Rådmannen 

forstår det slik at am3 står for anbrakt m3 og altså er komprimerte masser, og at lm er 

løsmasser, og den tilstand/volum massene er i når de blir kjørt inn.) 

 

Det anslås at resterende volum er på ca. +/- 25 000 am3. Volumanslaget er vanskelig å anslå, 

da dette beror på massenes beskaffenhet (fast, løs, «flytende» etc.) og hvordan myra reagerer 

når den blir satt under press. Innkjøring av masser og utplanering av disse følger i henhold til 

godkjenningen av 15.01.2018 og profilkart med angitte høyder. 

 

Avslutningsvis påpeker ansvarlig søker at transporten på den kommunale veien skjer i henhold 

til avtale mellom Ringerike kommune og grunneier Basberg og Hagen gjenvinning AS. Ny 

avtale er under utarbeidelse, og møteplasser og andre forhold i tilknytning til bruken av veien 



- 

vil bli løst i avtalen. 

 

 

 

Vurdering 
 

 

 

Avslag for område 3 og 4 

 

Naturverdier  

 

Klager anfører at område 3 og 4 ble avslått på grunnlag av økologisk kompensasjon alene, og 

at hele forutsetningen for avslaget er borte etter at arealene ikke lenger er aktuelle for vern 

knyttet til økologisk kompensasjon som følge av FRE16. I denne sammenheng vises det til 

uttalelsen fra Fylkesmannen i Buskerud datert 13.06.2017.  

 

I saksfremlegget fra hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) sak 80/17 og 1/18 går 

det fram at miljøverdiene og samlet belastning for Storelvas våtmarksområde er bakgrunnen 

for at det frarådes å gi tillatelse til oppfylling av område 3 og 4. Økologisk kompensasjon 

nevnes bare som ytterligere en faktor som trekker i retning av at det bør gis avslag på disse to 

områdene. Fra saksfremlegget (HMA sak 80/17 og 1/18):  

 

Rådmannen mener på bakgrunn av vurdering etter NML at det kan gis tillatelse til 

oppfylling i område 1 og 2. Det vurderes videre at søknad for område 3 og 4 bør 

avslås grunnet den samlede belastningen på naturverdiene på Averøya og i Storelvas 

våtmarksområder. Rådmannen vektlegger at det allerede er fylt ut et betydelig område 

på eiendommen, samt at man i nær fremtid kan forvente en stor påvirkning på 

våtmarksområdene grunnet FRE16.  

 

Det er ikke avgjort hvilke områder som skal velges ut til økologisk kompensasjon i 

FRE16. Rådmannen mener dette også taler imot at det gis tillatelse til oppfylling av 

område 3 og 4 ved behandling av denne søknaden. 

 

Det vises til saksfremlegget for fullstendig vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12. 

Rådmannen vurderer at det ikke er noen endring i vurderingen etter naturmangfoldloven som 

følge av at områdene er tatt ut av forslag til verneplan for økologisk kompensasjon som følge 

av FRE16. Vei og bane skal fortsatt bygges, og miljøverdiene i seg selv er ikke borte. 

 

Rådmannen er ikke enig i klagers tolkning av Fylkesmannen i Buskeruds uttalelse. Rådmannen 

leser i uttalelsen at det frarådes at det gis dispensasjon i område 3 og 4 grunnet  

1) tilgrensning til eksisterende og foreslåtte naturreservater, naturmangfolds- og 

landskapsøkologiske verdier, 2) at områdene befinner seg innenfor 100-metersbeltet, at 3) 

omsøkt tiltak gir begrenset nydyrkingsareal, samt at 4) områdene vurderes for økologisk 

kompensasjon: 

 

Område 3 og 4 vil vi imidlertid fraråde at det blir innvilget dispensasjon for. Område 

3 grenser til Storelva som er foreslått naturreservat, og område 4 grenser til Averøya 

naturreservat. Begge disse områdene inngår også i et område som vurderes som 



- 

økologiske kompensasjonsarealer i forbindelse med planene om ny E16 og 

Ringeriksbanen. Områdene har verdier i forhold til naturmangfold og 

landskapsøkologi. Oppfylling i disse områdene med til sammen 28 000 m3 med masser 

vil være svært uheldig. Det er også begrenset med nydyrkingsareal som oppnås. Slik vi 

vurderer saken vil kravene i loven for å kunne innvilge en dispensasjon ikke være til 

stede. Vi viser til at det skal tas særlig hensyn til naturmiljø, friluftsliv, landskap og 

andre allmenne interesser i 100-metersbeltet langs vassdrag. 

 

Rådmannen påpeker at kommunens behandling av saken ikke utelukkende baserer seg på 

Fylkesmannens uttalelse, men at det er tatt en selvstendig vurdering etter naturmangfoldloven. 

Rådmannen finner ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket om avslag på oppfylling av område 3 

og 4.  

 

Deler av område 4 ble trukket ut 

Område 4 omfatter et areal som eies av gnr. 1/42 (Henrik Basberg) og gnr. 1/39 (Ole Halvor Jøta). 

Ansvarlig søker har tidligere opplyst om at det er snakk om det vil bli en økning i dyrka mark på 3-5 

dekar (altså 3000 til 5000 m²). På kart er eiendomsgrensa vist som usikker. I en epost 22.11.2017 

skriver Ole Halvor Jøta at han vil trekke ut sitt areal av søknaden. Rådmannen valgte å innstille på 

avslag på område 4. Derfor vurderte ikke rådmannen konsekvensene for søknaden ved at dette arealet 

ble trukket ut. Når Basberg nå påklager avslaget for disse områdene, må kommunen ta stilling til 

hvorvidt det er sannsynliggjort at tiltaket kan gjennomføres som omsøkt, når deler av arealet synes å 

være trukket ut. 

 

Det finnes noen bestemte forhold som må være avklart for at bygningsmyndigheten skal kunne gi 

tillatelse. Dette vil også være avhengig av tiltaket som planlegges utført. Den som søker må ha råderett 

til eiendommen hvor tiltaket planlegges gjennomført. Det som ofte også må avklares i byggesaker er 

tilknytning til vannforsyning, tilknytning til avløp, at det er sikret lovlig atkomst og avstand til 

nabogrense (minst 4 meter). Og dersom disse kravene ikke er oppfylt kan kommunen avvise søknaden. 

 

Den gjeldende søknaden om terrenginngrep for dette arealet omfatter hele området 4 (altså arealet til 

både gnr./bnr. 1/42 og gnr./bnr. 1/39). Eier av gnr./bnr. 1/39 har trukket ut sitt areal. Følgelig kan ikke 

kommunen se at Basberg disponerer arealet til tilstøtende eiendom. I tillegg så har vi fått opplyst om at 

eiendomsgrensen er usikker. Så det kan også være tvil om hvilket areal som eiendommen gnr. 1/42 

disponerer. Det som det ikke er tvil om er at dette vil få betydning for selve tiltaket, vesentlig 

terrenginngrep, og vil kreve en annen prosjektering og utførelse av anleggsarbeidene, og at også tiltaket 

vil bli endret. Dersom tiltaket kommer nærmere nabogrensen enn fire meter, trengs det også erklæring 

fra naboeiendommen. Slik rådmannen vurderer det så må det sendes inn en endret søknad for dette 

området, med bl.a. situasjonskart, nye tegninger som viser snitt-, lengde- og tverrprofil, eventuell 

erklæring om avstand fra nabogrense. Dette fordi den opprinnelige søknaden jo har blitt endret som en 

følge av at arealet til gnr./bnr. 1/39 som eier av Jøta har blitt trukket ut. 

 

Flomsikring – ikke lagt vekt på hensynet 

Basberg synes kommunen har lagt for lite vekt på hensynet til flomsikring og særlig etter en 

vinter som i år hvor det har vært mye snø og risiko for flom. 

 

Tiltaket er prosjektert som en oppfylling med hensikt å lage et jorde med vanlig pløyedybde. 

Ved høy vannstand vil vann antakelig trenge inn i disse massene, uavhengig av hvilke høyder 

det nye oppfyllingsarealet har. Tiltakets nåværende utforming vil gi en begrenset 

flomsikringseffekt. Flomverk (voll som vern mot flom) har spesifikke krav til utforming og 

oppbygging for å hindre erosjon og vanninntrenging, og en vanlig oppfylling i de angitte 
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områder (område 3 og 4) vil sannsynligvis ha liten effekt som vern mot flom. Når vi ser på 

nivået for 200-årsflom for Tyrifjorden så ligger dette omtrent på samme nivå som eksisterende 

jorde (det jordet som ligger innenfor område 3 og 4.) 

 

Det er snakk om to områder, som ikke er sammenhengende, og som ligger med noe avstand 

mellom seg. Selv om oppfyllingen av disse arealene skulle bremse vannet noe, vil vannet 

allikevel kunne trenge inn på sidene av oppfyllingene. Dersom målsettingen er flomsikring, ville 

det mest nærliggende være å etablere et sammenhengende flomverk over en lengre strekning, 

for eksempel fra nordlig grense på Basberg sin eiendom til sydspissen på denne halvøya. Videre 

må tiltaket prosjekteres som et flomsikringstiltak. Et slikt tiltak vil trolig også behøve en 

uttalelse fra NVE, før kommunen kan behandle søknaden. 

 

Averøya ligger midt i mellom munningen av Storelva og Tyrifjorden. Med denne beliggenheten 

må det kanskje i større grad aksepteres at arealene er flomutsatt, og rådmannen antar at det er 

vanskelig å skulle iverksette tiltak for å unngå denne flomproblematikken helt. 

 

 

 

 

 

 

 

Byggesaksgebyr 

 

Tidsfrist 

For en rekke byggesaker er det satt frister for saksbehandlingstid, hvor oversittelse av fristen 

betyr at gebyrene kan reduseres tilsvarende. For alle saker som kommer inn, registrerer 

Ringerike kommune de ulike dokumentene, og det er først når en søknad er komplett at vi 

begynner å telle antall saksbehandlingsdager. 

 

I denne saken er det snakk om en søknad om vesentlige terrenginngrep § 20-2 med en 

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om byggeforbud i 100 meters beltet mot vann- 

og vassdrag. Da har kommunen 12 uker på å ta stilling til saken. 

 

Vi mottok søknad om vesentlig terrenginngrep med søknad om dispensasjon, 12.05.2017. Det 

forelå en rekke nabomerknader i saken. Saken ble oversendt Fylkesmannen i Buskerud for 

uttalelse, i brev som ble sendt 14.06.2017. Kommunen sendte foreløpig svar og anmodning om 

tilleggsinformasjon 15.06.2018, hvor vi også informerte om at saksbehandler var i permisjon 

frem til 14. august. Ringerike kommune mottar tilleggsinformasjon fra ansvarlig søker 

02.07.2017. Fylkesmannen gir uttalelse til tiltaket 11.07.2017. Det er fra dette tidspunktet at 

søknaden regnes som komplett, og saksbehandlingstiden begynner å løpe.  

 

Ringerike kommune sender brev til ansvarlig søker og øvrige parter i saken 24.10.2017 og 

orienterer om at saken skal fremmes til politisk behandling, men at det har dukket opp 

problemstillinger som må avklares før saken er klar. Det tas sikte på å fremme saken til 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i desembermøtet. HMA får saken til behandling 

04.12.2017, men velger å utsette denne for befaring. Ansvarlig søker blir orientert om dette, og 

kommunen har 14.12.2017 en dialog med ansvarlig søker om hvordan denne befaringen skal 

gjennomføres sammen. HMA er på befaring 15.01.2018, og behandler saken i det etterfølgende 
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møtet som avholdes på rådhuset. Under denne behandlinga er grunneier tilstede og blir også 

gitt ordet underveis når det er snakk om å utforme vedtaket. Det politiske vedtaket blir fulgt 

opp med et nytt delegert vedtak, 22.02.2018, for å stadfeste hvilke tegninger som er lagt til 

grunn, og her fastsettes også gebyr.  

 

I denne saken er det betimelig å spørre om saksbehandlingstiden løper uavbrutt i hele perioden 

fra 11.07.2017 til vår utsendelse 22.02.2018 eller om det foreligger årsaker som gir 

tidsavbrudd. Rådmannen mener at ikke alle dagene fra juli til februar skal telles med. I løpet av 

sommeren og frem til vårt brev 24.10.2017 får kommunen henvendelser fra naboer og brukere 

langsmed veien. Flere av disse har også kommet med merknader til søknaden. I tillegg til selve 

kjøringen og ulempene ved den reises det også spørsmål om massene som transporteres inn i 

forhold til om dette er urene og forurensede masser. Det reises også spørsmål omkring bruk av 

offentlig vei og forholdet til vegeier. Da arbeidene startet opp i 2014 var det snakk om et 

område og et totalvolum på 50 000 m3. Da vi mottok søknaden i mai 2017 var det snakk om 

fire områder og et volum på 191 000 m3. Det er ansvarlig søker som skal håndtere 

nabomerknader, men kommunen vil ofte få en del oppfølging i de saker hvor det foreligger 

mange merknader. Kommunen har en koordineringsplikt, og må også følge opp forholdene 

(som i dette tilfelle kan ha betydning for helse- og miljø) og synliggjøre disse 

problemstillingene i saken. Kommunen har anledning etter byggesaksforskriften § 7-1 til å 

forlenge saken.  

 

I brev 24.10.2017 burde kommunen vært tydeligere på at dette ville medføre et tidsavbrudd, 

og at fristen ble forlenget tilsvarende, men rådmannen fremholder at dette ligger implisitt i vår 

tilbakemelding. Tilsvarende, når HMA også velger å utsette saken for å foreta en stedlig 

befaring og vi har en dialog med ansvarlig søker om gjennomføringen, vil også dette medføre 

ytterligere avbrudd. Altså mener rådmannen at perioden mellom 24.10.2017 til 04.12.2017 

ikke skal telle med, og heller ikke perioden mellom 14.12.2017 til 15.01.2018. 

 

I byggesaker så har rådmannen praktisert å følge opp politiske vedtak med egne delegerte 

vedtak i etterkant, dette for å synliggjøre betingelser/detaljer som ikke nødvendigvis er 

relevante for behandlinga i det politiske utvalget (slik som for eksempel hvilke tegninger som 

er lagt til grunn). I møtet 15.01.2018 var grunneier tilstede, og fikk også ordet når saken ble 

behandlet, og ble derfor kjent med at tillatelsen ble gitt. Derfor regner rådmannen at 

15.01.2018 er tidspunktet når tillatelsen ble gitt, selv om selve orienteringen om politisk vedtak 

samt oppfølgingsvedtaket (på delegert myndighet) først ble sendt 22.02.2018. 

 

 

 

Etter dette blir saksbehandlingstiden å regne fra: 

 

Fra 11.07.2017 til 24.10.2017       Antall dager:  105 

(perioden fra 25.10.2017 til 04.12.2017 skal ikke regnes med) 

 

Deretter fra 05.12.2017 til 14.12.2017.      Antall dager:  9 

(perioden fra 15.12.2017 tom. 14.01.2017 skal ikke regnes med) 

 

Tillatelsen anses som gitt fra 15.01.2018     Antall dager:  1 
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Sum dager:  115 

Sum uker:  

16,5    (7d/u) 

 

 

Og for hver påbegynte uke hvor fristen oversittes skal gebyret reduseres med 25 % av det 

totale beløpet. Altså medfører dette at mer enn fire ukers fristoversittelse så er totalgebyret i 

sin helhet nedskrevet. Vi har beregnet at saksbehandlingstiden er på 16,5 uker, altså en 

fristoversittelse på mer enn fire uker. Dermed har ikke kommunen anledning til å ta gebyr. 

 

 

 

Det som det er tatt gebyr for i denne saken er: 

 

Beregning gebyr     

Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Dispensasjon  6 000  1   Kr 6 000,- 

Volum per påbegynt 1000 m3, fra 0 – 

50 000 

 1 600  50   Kr. 80 000,- 

 Fra 50 000 – 100 0000  1 000  50  Kr. 50 000,- 

For mengder over dette, dvs. fra 100 

000 

 200 122  Kr. 24 400 

Totalt gebyr å betale    Kr 160 400,- 

 

 

 

Da er det ikke tatt gebyr for: 

- at tiltaket er ulovlig utført (dvs. at tiltaket er igangsatt før det er sendt inn søknad og gitt 

tillatelse etter plan- og bygningsloven). I betalingsregulativet står det at det skal tas 100 % 

påslag. Altså vil det være snakk om kr. 160 400,- 

- volumet som er kjørt inn etter november 2017. Per november 2017 var det kjørt inn 222 580 

kubikkmeter, og det ble anslått et restvolum på 5 til 10 %, anslagsvis 11 130 – 22 260 m3.  Per 

30. mai 2018 har vi fått opplyst om at det er kjørt inn 293 024 lm3, tilsvarende ca. 220 000 

am3. Ansvarlig søker har anslått at det kan være snakk om at resterende volum er på ca. +/- 

25 000 am3. 

 

Rådmannen ser at det i denne saken har vært en rekke uheldige disponeringer, og at det er 

skjerpende at det bl.a. har tatt lang tid fra kommunen først påpekte forholdet, og anmodet om 

byggesøknad, til kommunen mottok denne i fjor sommer. At kommunen har brukt lang tid på å 

behandle den skyldes at denne saken har vært krevende, og at mange forhold, som normalt 

ville vært avklart i en reguleringsplan, i denne saken, skulle vurderes som byggesak med 

dispensasjon. Saken har siden 2014 og frem til søknaden ble fremmet for behandling endret 

karakter, og hadde rådmannen visst hvilke dimensjoner det egentlig var snakk om kan det være 

at det hadde blitt lagt opp til en annen prosess fra starten av. Rådmannen vil i det videre 

vurdere hvorvidt det er aktuelt å ta i bruk overtredelsesgebyr iht. byggesaksforskriftens § 16-1 

og vil følge opp dette på delegert myndighet.  
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Selvkost 

Gebyrene innenfor byggesak fastsettes som regel etter type sak og areal. I Ringerike kommune 

så har vi lagt til grunn gjennomsnittsbetraktninger. Det vi erfarer er en vanlig arbeidsmengde i 

de ulike sakene, og kommunens arbeid med den aktuelle sakstype. Dette er en praksis som 

ligger innenfor gjeldende retningslinjer for beregning av kommunal selvkost. Kommunen har få 

sammenlignbare saker. Det var i 2014 at vi fikk en del oppfyllingssaker, hvor arbeidene er 

igangsatt før det foreligger en tillatelse etter plan- og bygningsloven. Vi har hatt mye arbeid i 

forkant av søknaden, med veiledning av ansvarlig søker, det har vært avholdt en rekke møter, 

og det har vært betydelig arbeid med koordinering av andre myndigheter, særlig forurensning. 

Kommunen har bistått med oppmåling, og har lagt ned en stor innsats for å legge til rette for at 

søknad kan sendes til oss.  

 

Selvkost skal dekke både direkte og indirekte kostnader knyttet til tjenesten. Med andre ord 

arbeid, varer og tjenester (slik som lønn, husleie mm.) og andel av administrasjonsfunksjon 

legges til grunn for selvkost. 

 

Denne saken starta i 2013, og det har vært gjennomført møter, telefonsamtaler, veiledning til 

ansvarlig søker, og det er også bytta ansvarlig søker underveis, det er gjennomført flere 

befaringer, og det er omfattende korrespondanse, innsynsbegjæringer mm. Det er i sak 14/298 

(ESA hist, som var kommunens saksbehandlingssystem frem til 29.10.2014) og i sak 14/1842 

(ESA prod, vårt nåværende sakssystem) registrert hele 118 journalposter og en rekke vedlegg 

til journalpostene.     

 

Det er tatt et gebyr på kr. 160 400,- Ringerike kommune har ingen tradisjon for å føre 

timelister på den enkelte byggesak. Når den gjennomsnittlige saksbehandlingstida ligger på 

typisk 10 dager, går sakene som regel fort unna. Denne saken har vært kompleks. Hvis det 

eksempelvis legges til grunn en timesats på kr. 1100,-/time, så er det snakk om et timeantall på 

146 timer, eller i underkant av 4 ukesverk. I denne saken har mye av jobben vært å arbeide for 

å få inn en søknad, men også etter at søknaden kom inn så har det vært mye som skal 

koordineres og avklares, og saken har reist en rekke nye problemstillinger.  

 

Siden rådmannen har kommet frem til at vi har oversittet saksbehandlingsfristen, så gir vi ingen 

ytterligere redegjørelse for selvkost og gebyrfastsettelsen i denne saken. Dette siden 

rådmannen anbefaler at saksbehandlingsgebyret frafalles i sin helhet. 

 

 

Møteplasser og manglende samtykke fra grunneiere til etablering av disse møteplassene 

 

I tillatelsen som ble gitt 15.01.2017, ble det satt vilkår om møteplasser, og i vedtaket står det 

følgende: Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser og det skal foreligge avtaler med 

grunneiere. I den innsendte dokumentasjonen til søknaden er det et kart som viser møteplasser, 

og her er det tegnet tre møteplasser. Møteplassene ligger på den nedre delen av vegen (etter 

avkjøringen ned til Røsholmstranda).  

 

I klagene som angår møteplasser fremgår det at antallet er for få, at det ikke finnes møteplasser 

for den øvre delen og at det ikke foreligger avtaler med grunneierne.  

 

Ansvarlig søker har redegjort for at det skal foreligge en muntlig avtale med Olsen (nederste 

møteplassen), at en møteplass er en kommunal snuplass, og at den tredje møteplassen er en 
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beskjeden breddeutvidelse av vegen, og at det etter ansvarlig søkers vurderinger er innenfor 

det som omfattes av overenskomsten fra 60-tallet. 

 

Rådmannen har ikke adgang til å gå langt inn i spørsmålene rundt privatrettslige forhold 

knyttet til møteplassene for de tre møteplassene som finnes på den nedre delen av Averøyveien. 

Men for rådmannen synes det å være etablert tre møteplasser, hvorav det for to av disse (Olsen 

og Rotherud) kan være et spørsmål som knytter seg til hvorvidt tiltaket er lovlig etablert.  

 

Det er ikke etablert/det finnes ikke møteplasser på den øvre delen av Averøyveien, den delen 

som går fra krysset Busundveien/Røsholmstranda og ned til krysset 

Averøyveien/Røsholmstranda. Derfor stiller rådmannen spørsmålet om det egentlig er etablert 

et tilstrekkelig antall møteplasser? 

 

I vegnormalene fremgår det at det for 1-feltsveger (4 meters bredde) skal anlegges møteplasser 

med omtrent 250 meters avstand, men aldri lenger fra hverandre enn at det er sikt fra en 

møteplass til den neste. Møteplassene utformes ved at kjørebanen utvides til 6 meter over en 

lengde på 20 meter med 15 meters overgangsstrekning til hver side. Anbefalt totallengde er 50 

meter. Møteplassene legges på den siden av vegen hvor det er mest hensiktsmessig. 

 

Når rådmannen ser på flyfoto, kan det synes som om vegbredden kan ligge på rundt ca. 5 

meter, men at denne er bredere enkelte steder, og særlig i sving. Altså vil det ved en 

normalbredde være krevende for to kjøretøyer å møtes, særlig to større kjøretøyer. Dersom 

kjøretøyene møtes utenom møteplass, vil dette kunne medføre at veien presses ut, og at vegen 

breddeutvides. Hvis det legges opp til en praksis, hvor det ikke er faste og opparbeidede 

møteplasser, vil dette kunne skape utrygghet og uforutsigbarhet for de kjørende; for hvilket 

kjøretøy skal stoppe opp hvor og hvordan skal kjøretøyene passere hverandre? 

 

Rådmannen er av den oppfatning av at det skal etableres møteplasser også for den øvre delen. 

For den nedre delen er det ca. 300 meter mellom møtested. Anbefalingene fra vegnormalene er 

250 meter, men minimum sikt mellom møteplassene. Etter rådmannens beregninger snakker vi 

da om minimum 3 møteplasser på den øvre delen. Fra Rotherud og til Ødegård er det sving, og 

det kan være noe krevende siktforhold. Her bør det kanskje være flere møteplasser, for å sikre 

sikt fra et møtested til et annet? Dette er da møteplasser som kommer i tillegg til møteplassene 

på den nedre delen. Hvis vi går ut ifra at vegbredden er 5 meter, så bør det ved møteplassene 

utformes slik at kjørebanen utvides til 6 meter over en lengde på 20 meter med 15 meters 

overgangsstrekning til hver side, altså en anbefalt totallengde er 50 meter. 

 

Dersom det skulle vise seg at noen av møteplassene på den nedre delen må flyttes på eller 

endres, så er det ansvarlig søker/tiltakshaver som må ta ansvar for å få nødvendige avtaler/ny 

plassering på plass. Rådmannen tar til orientering at Tore Olsen i brev 01.06.2018 har varslet 

om at han kommer til å fjerne møteplassen som ligger på eiendommen hans, den nederste 

møteplassen.  

 

Rådmannen ønsker å presisere at bygningsmyndigheten ikke har tilstrekkelig opplysninger til å 

fastslå eksakt bredde, men har tatt utgangspunkt i det som fremkommer av kart og 

opplysninger i saken. Det tas forbehold om at den faktiske vegbredden kan avvike fra 

rådmannens antatte ca. 5 meter. 
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Konsekvenser av kjøringen til Averøya (breddeutvidelse av vei, støv, skader på 

drensrør, kummer, private innkjøringer mm.) 

 

Det reises ulike spørsmål knyttet til vegen og konsekvensene ved bruken av den. At det skjer 

en breddeutvidelse av vegen etter 2013, at kummer og drensrør blir nedkjørt, at private 

innkjøringer blir brukt som møteplass. Dette er forhold som er av privatrettslige art, og som 

ikke nødvendigvis angår bygningsmyndigheten. Plan- og bygningslovens § 21-6 første punktum 

fastslår at bygningsmyndigheten, som hovedregel, ikke skal ta stilling til privatrettslige forhold 

ved behandling av byggesøknad. 

 

Naboene, og de som påklager vedtaket, hevder at sin eiendom blir ødelagt som en følge av 

tiltaket som utføres og som medfører transport på Averøyveien, og hevder at kommunen har 

gjort en saksbehandlingsfeil når de ikke har sjekket at grunneiers tillatelser foreligger.  

 

I denne saken vil det være naturlig å spørre seg om det: 

- vil være nødvendig for bygningsmyndigheten å undersøke privatrettslige forhold?  

- i såfall, hvor langt skal bygningsmyndigheten strekke seg? Og hvordan vil dette påvirke 

betingelsene som er satt i denne saken? 

 

Det finnes noen bestemte forhold som må være avklart (avhengig av tiltaket som skal 

gjennomføres) for at bygningsmyndigheten skal kunne gi tillatelse, slik som tilknytning til 

vannforsyning, tilknytning til avløp, at det er sikret lovlig atkomst og avstand til nabogrense 

(minst 4 meter). Dersom disse kravene ikke er oppfylt, kan kommunen avvise søknaden.  

 

Henrik Basberg har råderett over sin egen eiendom, og kan derfor gjennomføre selve tiltaket 

på sin eiendom. For å kunne gjennomføre tiltaket, som er å heve terrenget fra opprinnelig nivå, 

må det kjøres inn masser. Disse transporteres med lastebil fra hovedvegen og ned til Averøya.  

 

Dersom dette spørsmålet skal følges videre, må dette tas opp med veiens eier (altså grunneier), 

som er Ringerike kommune ved teknisk forvaltning, i den nordre delen av traseen og med 

aktuell grunneier(e) for den delen som ikke er offentlig veg. 

 

 

 

 

Alternativ løsning 
 

Område 3 og 4 

Dersom HMA ønsker å vurdere område 3 og 4 på ny, må saken sendes i retur til 

administrasjonen, og rådmannen må anmode ansvarlig søker om å sende inn en revidert søknad 

for området 4. Et forslag til vedtak kan se slik ut: 

1. Det fremkommer nye forhold som tilsier at rådmannen bør se på dette området på ny. 

Saken sendes i retur til rådmannen. Det bes om at søker anmodes om å sende inn 

revidert søknad for område 3 og 4, og at rådmannen deretter fremmer saken for ny 

politisk behandling.  

 



- 

 

 

Konklusjon 

 

Basberg klager på avslaget for område 3 og 4, og begrunner dette med at området ikke lenger 

er aktuelt for økologisk kompensasjon og at det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på flomsikring. 

Rådmannen har redegjort for at områdene for økologisk kompensasjon bare er ett av flere 

momenter og kan ikke se at det fremkommer nye opplysninger som tilsier at vårt opprinnelige 

vedtak bør endres. I tillegg ville det måtte blitt utarbeidet en ny søknad for område 4, siden 

deler av området har blitt trukket ut av søknaden.  

 

Rådmannen er enig i at det har gått lang tid siden søknaden ble sendt inn til det foreligger et 

vedtak i saken. Denne saken har vært kompleks, Ringerike har få sammenlignbare saker, og det 

har vært nødvendig med politisk behandling. Det har vært årsaken til at saken har trukket ut i 

tid. Etter å ha regnet på medgått tid i saken så har rådmannen kommet frem til at kommunen 

har oversittet saksbehandlingsfristen. Saksbehandlingsgebyret frafalles i sin helhet. 

 

Naboer langs veien har klaget på at det ikke foreligger tilstrekkelig møteplasser og at det ikke 

foreligger nødvendige tillatelser fra grunneiere. De tar også opp at kjøringen medfører skade 

og ulempe på privat eiendom. Som bygningsmyndighet kan ikke kommunen gå langt inn i 

privatrettslige forhold.  

 

Tiltaket som er å heve jordbruksarealene er i stor grad gjennomført, man har langt på vei kjørt 

inn de massene som skal kjøres inn. Det at søknaden sendes inn etter at tiltaket er påbegynt gir 

etter rådmannen sitt syn ikke grunnlag for å sette færre eller mildere krav til vilkår for 

tillatelsen. Kommunen skal behandle søknaden som om tiltaket ikke var gjennomført. Følgelig 

må det også iverksettes tiltak om etablering av flere møteplasser på Averøyveien, selv om det 

er opplyst at tiltaket trolig er i sluttfasen. Rådmannen ser at volumanslaget gjentatte ganger har 

økt, og kan hende vil det også kunne gå noe lenger tid før anlegget blir ferdigstilt. 

 

Rådmannen vil anbefale at det opparbeides møteplasser også på den øvre delen av 

Averøyveien. Totalt bør det minimum etableres 6 møteplasser. På den øvre delen bør det 

minimum etableres tre slike møteplasser, og det bør angis en frist for når disse skal være 

etablert. Dersom vilkåret ikke overholdes, må rådmannen vurdere hvorvidt det skal pålegges 

stans i arbeidet frem til vilkåret om møteplasser er oppfylt.  

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 

2. Kommentar fra Tore Olsen, datert 01.06.2018 

3. Tilleggsinformasjon fra ansvarlig søker, datert 30.05.2018 

4. Ansvarlig søkers kommentar på klagene, datert 15.05.2018 

5. Brev fra Ringerike kommune om oversendelse av klager, datert 13.04.2018 

6. Henrik Basberg (grunneier og tiltakshaver), representert ved advokatfirmaet Johnsrud 

og Co, datert 09.03.2018 

7. Hans Martin og Phithayarat Ødegård (nabo), datert 14.03.2018 

8. Morten og Kirsten Rotherud (nabo), datert 15.03.108 



- 

9. Per Kristian og Anne Marit Rotherud (nabo), datert 15.03.2018 

10. Stein og Gro Rotherud (nabo), datert 15.03.2018 

11. Tore og Laila Olsen (nabo), datert 15.03.2018 

12. Arild Weisten (nabo), datert 17.04.2018 

13. Tilleggsskriv fra naboene, datert 08.04.2018 

14. Omgjøring av nydyrkingsvedtak, datert 08.05.2018 

15. Saksprotokoll fra HMA 15.01.2018 

16. Saksprotokoll fra HMA, 05.12.2017 

17. Saksframlegg, datert 22.11.2017 

18. Fullstendig journal – viser oversikt over all korrespondanse i saken. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder byggesak: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 

saksbehandler: Lisa Helgesson (naturmangfold) 
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Ringerike Kommune  
Postboks 123 
3502 Hønefoss    
 
 
Emne Møteplasser / kjøring:  
Kommentarer  til brev  saksnr.14/1842-71 løpenr. 12873/18 
  
Heving av landbruksareal  gnr./bnr.  1/42  
   
Det er tydeligvis forskjellig oppfatning av nevnte temaer vedrørende møteplasser / hastighet etc. 
Med sommeren 2017 i frisk minne kan det være at det blir gitt beskjed til sjåførene om og ta hensyn 
men dette blir ikke overholdt. Har ikke tall på hvor mange ganger jeg har stoppet biler / ringt 
tiltakshaver vedrørende hastigheter etc.  siden anleggsstart i 2013. 
Det ble informert på nabomøte 05/03-2014 om varighet på 2-3 år, vi skriver nå 2018 og det er 
fremdeles ikke kjørt in nok masse ? Dette minner meg veldig om "stortingsgarasjen" med store 
overskridelse, i prosentandel vesentlig høyere. Årsaken til dette må være utrolig dårlig prosjektering 
eller mangel på kunnskap, men at vi naboer skal lide for dette hører ikke hjemme noe sted. 
 
Vedrørende det generelle vedlikeholdet av Røsholmstranda / Averøyveien blir det gjort etter 
skippertak metoden, jeg vil påstå at 80% av "vedlikeholdet" blir gjort 1-2 dager før befaring !!! 
Burde ikke slike befaringer  være uanmeldt. 
 
Det blir ikke tatt hensyn til møteplasser, hastigheter etc., "stoppe når de møter andre veifarende" 
etc. 
Sommeren 2017 var et rally uten like, for sjåførene var det om å gjøre å komme først til 
"møteplassen" (som til tider kunne være hvor som helst ) noe som til stadighet førte til fullt kaos. 
Hastigheter på 50/60km var hverdagskost. 
Som tidligere nevnt skulle det i denne perioden vært en form manuell trafikk dirigering av uhildet 
tredjepart  / lysregulering hvor trafikk for tyngre kjøretøy kun gikk en vei, noe som i 2017/18 ikke 
burde være noe problem. 
Ved nedre del av Averøyveien hvor grunnen 40/10 er i private eie har det blitt foretatt en 
"snikutvidelse" av bredden som etter forlik skal være 4,5 meter, men uten og ha målt opp er det  i 
dag en snitt bredde på ca. 6 meter. Det har også blitt satt ut markerings stolper langs jorde kanter 
40/10 som gjentatte ganger blir kjørt ned. 
 
Med henblikk at prosjektet skulle være ferdig i 2016/17 som informert om på nabomøte i 2014 
hadde vi en avtale om "møteplass" eller kalt fylling ved Averøyveien 69, en del av avtalen var at 
ansvarshavende også skulle utbedre nedkjøring til jorde 40/5, dette er ikke utført. Dette er et klassisk 
avtalebrudd hvor kun egne interesser er i fokus. Det blir nå ikke aktuelt å videreføre noen form for 
avtaler/utbedringer, "møteplassen" vil bli fjernet så fort muligheten byr seg. 
 
 
Tore Olsen 
Averøyveien 69 
3519 Hønefoss 
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Heidi Skagnæs

Fra: Gunnar Nilsen <guniconsult@gmail.com>
Sendt: 30. mai 2018 09:39
Til: Heidi Skagnæs
Kopi: Hagengruppen, Arild
Emne: Re: Averøya: Noen spørsmål

Hei Heidi
Beklager en dags forsinkelse på tilbakemeldingen ti l dine spørsmål, men her kommer den.

1) Er disse tre møteplassene (som vist på tidligere innsendt kart) opparbeidet
De midlertidige møteplassene er opparbeidet med bre ddeutvidelser som gjør det greit for store kjøretøy
og møtes.

2) Foreligger det avtaler/samtykke med grunneiere(e) p å disse stedene?
Ingen av grunneierne er i dag villig til å inngå sk riftlige avtaler for møteplassene.
For den nederste plassen /Olsen, er det ifølge grun neier Bratsberg muntlig avtale om etableringen. Den
midterste plassen er kommunal snuplass. Denne plass en er med i overenskomst om grunnavståelse fra
grunneier Roterud til Ringerike kommune i 1968, se vedlegg . For møteplassen/ breddeutvidelsen hos
Morten Roterud er det ingen separat avtale, men i o verenskomsten fra 1968 fremgår det ikke noe om
veibredde, men det sies at grunneier kan om ønskeli g sette opp gjerde fem meter fra midtlinjen. Dette
kan bety at kommunen disponere en totalbredde på in ntil 10 meter til veiformål. I så måte er den
beskjedne breddeutvidelsen som har funnet sted godt innenfor det arealet kommunen disponerer.

3) Det er tidligere gitt avslag for område 3 og 4. Det te er påklaget av grunneier Basberg. Deler av omsøk t
areal er gnr. 1/39 som eies av Ole Halvor Jøta. I e post til kommunen sier Jøta at han trekker ut dette arealet
fra søknaden. Vi tolker dette slik at arealet som J øta eier ikke lenger skal være med i søknaden til B asberg.
Noen kommentarer til dette?
Dette er riktig tolket. Fyllingen på dette arealet blir tilpasset eiendomsgrensen.

4) Hvor mye masser er transportert inn per dd. (volum) ?
Pr. d.d er det totalt kjørt inn 293.024 lm3, tilsva rende ca 220.000 am3

5) Hvor mye masser gjenstår (volum)?
Innfyllingen av masser og utplaneringen av disse fø lger i henhold til godkjenningen av 15.1.2018
Maskinstyring AS sin utarbeide profilplan. Dette er viktig for at området etter ferdigstillelse skal f ungere
som et godt jordbruksareal.
Det anslås at resterende volum er på ca. +/- 25000 am3. Volumanslaget er som tidligere nevnt vanskelig
for ikke å si umulig å fastslå eksakt. Dette beror på innkjøre massers beskaffenhet (fast, løs, «flyte nde»
etc), og hvordan myra reagerer når den blir satt un der press. Uavhengig av disse forhold blir det ikke
innfylt en eneste m3 mer enn det som fremgår av Mas kinstyrings profilkart med angitte høyder.

For øvrig vil jeg igjen peke på at transporten på d en kommunale veien skjer i henhold til avtalen mell om
Ringerike kommune og grunneier Bastberg og Hagen Gj envinning AS.
Forslag til ny avtale er under utarbeidelse av komm unen og det er å forvente at spørsmålene om
møteplasser og andre forhold i tilknytning til bruk en av veien vil bli løst i avtalen.

Mvh

Gunnar Nilsen
ansvarlig søker
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2018-05-24 10:34 GMT+02:00 Heidi Skagnæs < Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no >:

Hei,

Går igjennom kommentarer fra ansvarlig søker, og ha r noen spørsmål som det er ønske med en
tilbakemelding på:

1) Er disse tre møteplassene (som vist på tidligere in nsendt kart) opparbeidet?

2) Foreligger det avtaler/samtykke med grunneiere(e) p å disse stedene?

3) Det er tidligere gitt avslag for område 3 og 4. Det te er påklaget av grunneier Basberg. Deler av omsøk t
areal er gnr. 1/39 som eies av Ole Halvor Jøta. I e post til kommunen sier Jøta at han trekker ut dette arealet
fra søknaden. Vi tolker dette slik at arealet som J øta eier ikke lenger skal være med i søknaden til B asberg.
Noen kommentarer til dette?

4) Hvor mye masser er transportert inn per dd. (volum) ?

5) Hvor mye masser gjenstår (volum)?

Med hilsen

Heidi Skagnæs

-------------------------

Enhetsleder miljø- og arealforvaltningen

Ringerike kommune

Mobil (+47) 409 17 841

Sentralbord (+47) 32 11 74 00

NB! Nå er vi på plass i nye lokaler i Fossveien 9!

Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan
inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedleg g
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snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget e r ikke tillatt.



Ringerike kommune 

Byggesak 

Postboks 123, 3502 Hønefoss 

Saknr: 14/1842-71 Løpenr: 12873/18 Arkivkode: GNR 1/42 

                            Sundvollen 14.1.2018 

Kommentar til klage på vedtak gnr.1 bnr.42- Oppfylling av landbruksareal 

Jeg viser til kommunens brev av 11.4.2018 med anmodning om kommentarer til innkomne 

klager på vedtak fattet i HMA 15.1.2018, vedrørende oppfylling av landbruksarealer på gnr.1 

bnr.42 på Averøya. Kommunen ønsker at ansvarlig søker kommenterer de forhold som er 

tatt opp i klagene. 

Foruten klagen fra grunneier v/advokatfirma Johnsrud & CO AS, dreier alle de andre klagene seg om 

forhold knyttet til bruken av Averøyveien som adkomstvei for inntransport av masser til 

oppfyllingsprosjektet. 

I den opprinnelige byggesøknaden ble det søkt om oppfylling av 4 områder. Grunneiers klage går på 

at det ikke gis tillatelse til oppfylling på områdene 3 og 4. Det er spesielt begrunnelsen for avslaget 

som advokaten stiller spørsmål ved. Byggegebyrets størrelse påklages også pga av overskridelser av 

behandlingsfristen. Ansvarlig søker gir sin tilslutning til denne klagen.  

Når det gjelder bruken av Averøyveien så skjer den i henhold til avtale mellom Ringerike kommune v/ 

Teknisk drift, og tiltakshaver Hagen Gjenvinning AS og grunneier. 

Tiltakshaver/grunneier har oppgradert veien til 10- tonns akseltrykk, drifter og vedlikeholder den i 

henhold til avtalen, og det er heller ikke kommet noen klager på dette fra veieier. Partene har hatt 

god dialog i avtaleperioden og det har vært gjennomført befaring og korrigeringer/ forbedringer 

underveis. Avtalen skisserer rettigheter og plikter, og en sluttbefaring ved avtaleperiodens opphør 

hvor nødvendige etterarbeider og istandsettingstiltak fastsettes. 

Grunneiere og naboer langs veien klager på sin side på nedkjørte og ødelagte grøfter, veiens 

breddeutvidelse over tid, private innkjørsler som benyttes som møteplasser, dårlig fremkommelighet 

for andre brukere, dårlig feiing, trafikkfarlige situasjoner, støy og støv etc. 

Tiltakshaver/grunneier har etter beste evne og skjønn forsøkt å redusere ulempene for naboene ved 

å tilføre veibanen støvdempende midler ved behov, redusere hastigheten ved informasjon til 

sjåførene og skilting, forestå utbedringer og masseutskiftinger/ forsterkninger der dette er 

nødvendig. Det er bygget 3 midlertidige møteplasser, hvorvidt dette er nok, og om kvaliteten er god 

nok, er det ulike oppfatninger om. 

Tiltakshaver uttrykker at antallet møteplasser fungerer tilfredsstillende. Sjåførene har fått beskjed 

om bruke disse, og å stoppe når de møter personbil. Tiltakshaver sier videre at ødeleggelser blir 

utbedret når han blir gjort oppmerksom på det. Han har også utbedret private innkjørsler, lagt ned 

drensrør ved behov og rettet opp gårdsplasser. 

På grunn av naboenes klager har kommunen i sitt vedtak 15.1.2018 pålagt tiltakshaver/grunneier å 

inngå avtale med grunneiere langs veien om plassering av nye, midlertidige møteplasser samt krevd 

en ny veiavtale mellom Teknisk Drift og tiltakshaver/ grunneier. 

Fra tiltakshaver er det opplyst at i hans kontakt med grunneiere er det ingen som er villig til å inngå 

avtale om grunn til nye/flere møteplasser. Etter befaringen med Teknisk Drift den 23 april var avtalen 

at de skulle utarbeide nytt forslag til avtale, som skulle kunne være klar før tilbakemeldingsfristen. 



Fra Teknisk Drift er det gitt tilbakemelding om at de ikke har ferdig et slikt avtaleutkast. Det vil derfor 

fortsatt gå noe tid før en ny avtale mellom partene vil foreligge. 

Mvh 

Gunnar Nilsen 

(sign) 

Guni Consult/ Ansvarlig søker 
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3531 KROKKLEIVA 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1842-71 12873/18 GNR 1/42  11.04.2018 

 

Klage på vedtak - oversendes til ansvarlig søker for kommentar 

Gnr/bnr 1/42 – Averøya - Oppfylling av landbruksareal 
 

Vi viser til vedtaket som ble fattet om oppfylling av landbruksareal på gnr. 1/42, og vedtaket 

som ble fattet i HMA 15.01.2018 og vårt brev datert 22.02.2018. 

 

Det har kommet flere klager på dette vedtaket: 

- Henrik Basberg, representert ved advokatfirmaet Johnsrud og Co AS 

- Hans Ødegård 

- Morten og Kirsten Rotherud 

- Per Rotherud 

- Stein Rotherud 

- Tore Olsen 

 

Vi ønsker at ansvarlig søker kommenterer forholdene som tas opp i klager fra naboer, og særlig 

kommenterer det som går på møteplasser, vegbredde og eventuelle avtaler med grunneiere etc. 

Hvis det foreligger dokumentasjon på avtaler eller annet som ansvarlig søker ønsker å legge 

frem for å belyse forholdene, ber vi om at dette legges ved tilbakemeldingen til oss, selv om 

denne dokumentasjonen har blitt sendt inn til kommunen tidligere.  

 

Når vi mottar tilbakemelding fra ansvarlig søker, vil saken bli fremmet til hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning. Dersom hovedutvalget velger å opprettholde vedtaket, vil klagen bli 

oversendt til Fylkesmannen i Buskerud som vil vurdere forholdene som påklages og ta en 

endelig avgjørelse i saken. 

 

Vi ber om at kommentar med eventuelle vedlegg sendes til oss fra ansvarlig søker senest 

30.4.18. 

 

 

Med hilsen   

    

Arne Hellum   

avdelingsleder byggesak   

  Heidi Skagnæs 

  saksbehandler 

  heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no  
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Vedlegg: 

1. Klage fra Henrik Basberg, datert 09.03.2018 

2. Klage fra Hans Ødegård, datert 14.03.2018 

3. Klage fra Morten og Kirsten Rotherud, datert 15.03.2018 

4. Klage fra Per Rotherud, datert 15.03.2018 

5. Klage fra Stein Rotherud, datert 15.03.2018 

6. Klage fra Tore Olsen, datert 15.03.2018 

7. Tilleggsinformasjon fra Morten og Kirsten Rotherud, Per Kristian og Anne Marit Rotherud, 

Stein og Gro Rotherud, Tore og Laila Olsen, Hans Martin og Phithayarat Ødegård, datert 

08.04.2018 

 

Kopi: 

Henrik Carl B Basberg, Averøyveien 100, 3519 HØNEFOSS 

Lars Strand, Averøyveien 30, 3519 HØNEFOSS 

Gro Bakke, Askenga 1, 3519 HØNEFOSS 

Stein Rotherud, Røsholmstranda 23, 3519 HØNEFOSS 

Per Kristian Rotherud, Røsholmstranda 26, 3519 HØNEFOSS 

Morten Vidar Hansen, Røsholmstranda 17, 3519 HØNEFOSS 

Arild Weisten, Røsholmstranda 22, 3519 HØNEFOSS 

Morten Rotherud, Averøyveien 6, 3519 HØNEFOSS 

Tore Olsen, Averøyveien 69, 3519 HØNEFOSS 

Sverre Bergli, Averøyveien 48, 3519 HØNEFOSS 

Lars Strand, Averøyveien 30, 3519 HØNEFOSS 

Thomas Palm, Averøyveien 34, 3519 HØNEFOSS 

Berit Leine, Averøyveien 56, 3519 HØNEFOSS 

Hans Martin Ødegård, Røsholmstranda 3, 3519 HØNEFOSS 

Naturvernforbundet i Buskerud, v/Martin Lindal,   

 

 

 



ADVOKATFIRMAET

JO H NS RUD & C O AS
MNA

Ringerike kommune

Miljø- og arealforvaltning

postmottakøringerike.kommune.no

Pål Johnsrud, advokat
Hans Bogsti, advokat

Stein Hervik, advokat

Marit Johnsrud, advokat
Trude Aspelund Strand, advokat

Lene Bergum Pettersson, advokat

Silje Aasvang, adv.flm.

Jens Helte Hermansen, adv.fkn.

Inga Borud, adv.fkn.

I kontoifellesskap med:

Advokat Emil Tømmerdal Nordby
FORETAKSREGISTERET N996367045MVA

Ansvarlig advokat:

Påljohnsrud

Våt tef.:

Sak nr.: 10440/6176/JHH
Deres ref.:

14/1842-50
Hamar, 09.03.2018

KLAGE PÅ TILLATELSE TIL OPPFYLLING - AVSLAG FOR OMRÅDET 3 OG 4 OG
BYGGESAKSGEBYRET - GNR l BNR 42 - AVERØYA - RINGERIKE KOMMUNE

Viser til tillatelsen av 22. februar 2018 til oppfylling på

ovennevnte eiendom.

l Generelt

Ringerike kommune ga tillatelse og dispensasjon etter plan- og

bygningsloven (pbl.) for oppfylling av området l og 2. Samtidig
avslo kommunen søknaden for område 3 og 4 .

For dette ble det ilagt gebyr på totalt kr 160 040,

kommunens betalingsreglement.

i tråd med

På vegne av Henrik Basberg påklages herved (l) avslaget for område

3 og 4 og (2) det ilagte byggesaksgebyret. Klagefristen på tre

uker utløper 15. mars. Klagen er fremsatt rettidig.

I tillegg har vi i et eget brev bestridt at landbrukskontoret har

hjemmel til å omgjøre nydyrkingstillatelsen av 7. desember 2012,

kommunens ref. 18/798-1. Kopi av brevet er vedlagt dette brevet,

ettersom dets innhold også har betydning for denne klagen, særlig

på byggesaksgebyret.

Vi viser til argumentene og anførslene som fremgår av de

respektive avsnittene nedenfor.

Postadresse:
POSTBOKS 194
2302 HAMAR

Besoksadresser:
HAMAR: Heidmannsgate 2

GJØVIK: Nedre Torvgate 18

Hf.: 62 55 02 00 Klientkonto: 1800.07.24277

Fax. 62 55 02 02 FORETAKSREGISTERET N985223122MVA
E-post advokat@advjohnsrud.no wvvw.advjohnsrud.no
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ADVOKATFIRMAET JOHNSRUD & CO AS

2 Klage på avslaget for område 3 og 4

Kommunen og rådmannen var «skeptisk til» nettoøkningen i dyrket

mark og vil på den bakgrunn «sterkt fraråde» at tillatelsen

omfatter område 3 og 4.

For oss fremstår det som underlig at man vil sterkt fraråde

tiltaket fordi kommunen er «skeptisk». På dette punktet fremstår

begrunnelsen til dels spekulativ.

Vi vil understreke at selv om kommunen skulle mene tiltaket vil

være av mindre betydning totalt, så er det av stor betydning for

Henrik Basberg og grunnlaget for landbruksdriften hans på Averøya.

Område 3 og 4 er svært viktig for Basberg fremtidige

landbruksvirksomhet på Averøya.

Videre understreker vi at område 3 og 4 ble avslått fordi det ble

vurdert som et fremtidig område for økologisk kompensasjon for

utbyggingen av El 6 og Ringeriksbanen. Denne forutsetningen fremgår

klart av Fylkesmannen i Buskeruds uttalelse:

«For område 3 og 4 vil vi fraråde at søknaden innvilges.

Område 3 ligger i nærføring med Storelva og område 4 grenser

til Averøya naturreservat. Begge områdene inngår i et areal

som vurderes som kompensasjonsarealer for utbyggingen av ny

E16 og Ringeriksbanen».

Etter det vi har fått opplyst er ikke denne forutsetningen lenger

aktuell. Verken område 3 eller 4 er aktuelle for økologisk

kompensasjon. Med andre ord, hele forutsetningen bak avslaget har

bortfalt.

De ulempene ved tiltaket som er lagt til grunn for vurderingen er

ikke lenger eksisterende og kommunen bør på denne bakgrunn alene

omgjøre avslaget til tillatelse for område 3 og 4.

Vi poengterer også at tiltaket med heving av terrenget blant annet

skal sikre Basbergs jordbruksarealer mot flom. Vi kan ikke se at

denne fordelen er tilstrekkelig lagt vekt på i kommunens vurdering

i avslaget.

I et år som i år, hvor det er særdeles mye snø og på sikt risiko

for flom, så fremstår det som bemerkelsesverdig at kommunen ikke

har lagt vekt på hensynet til flomsikring.

Etter dette mener vi vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt og

at tillatelse skal gis til område 3 og 4.
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3 Klage på bygge s åk s gebyret / anmodning om reduksjon

Vi har valgt å karakterisere denne delen av klagen som både en

klage på byggesaksgebyret og som en anmodning om reduksjon av

byggesaksgebyret. Hensikten med dette er å tydeliggjøre at

Ringerike kommune må ta stilling til våre anførsler til gebyret og

omgjøre dette.

3.1 Oversittelse av saksbehandlingsfristen - automatisk reduksjon

Kommunen har lagt til grunn at tiltaket er søknadspliktig etter §

20-3. Vi forstår at dette er ment å være § 20-2, med videre

henvisning til § 20-3.

For tiltak som er søknadspliktig etter § 20-2 og krever

dispensasjon, følger det av pbl. § 21-7 fjerde ledd:

«Søknad om tillatelse til tiltak etter § 20-2 som krever

dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, skal avgjøres av

kommunen innen 12 uker».

Etter de opplysningene vi har fått, fremstår det som at 12-

ukersfristen er oversittet og det med mer enn 4 uker. I

saksfremlegget har kommunen lagt til grunn at søknad ble innsendt

12. mai 2017. Etter våre beregninger vil 16 uker senere være l.

september 2017. Vi bemerker også at 16 uker fra 2. juli 2017, når

ansvarlig søker supplerte søknaden, er 22. oktober 2017.

Tillatelse ble gitt 22. februar 2018.

Vi understreker at dersom kommunen har overskredet 16 ukers

saksbehandlingstid, har man krav på at kommunen reduserer gebyret

med 100 %. Dette følger klart av SAK10 § 7-6. Her heter det at

gebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke kommunen

overskrider 12-ukersfristen.

Etter 4 ukers overskridelse - totalt 16 uker - plikter kommunen å

redusere gebyret med 100 %.

Vår forståelse av denne saken og historikken taler klart i retning

av at Ringerike kommune må redusere gebyret med 100 %.

Vi imøtekommer kommunens behandling av dette kravet. Samtidig

minner vi kommunen at dersom dette bestrides, plikter kommunen å

dokumentere hvordan beregningen av fristen og tidsforbruket er

gjort i denne saken. Dette følger også av det alminnelige

dokumentasjonskravet for gebyrsaker, se eks. Sivilombudsmannens

uttalelse av 16. desember 2008 i sak 2007/1279.
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3.2 Selvkost

Det er alminnelig kjent at byggesaksgebyret må være basert på

selvkost. Gebyret på kr 160 040,- fremstår altfor stort til å

kunne ha sin bakgrunn i selvkost.

I realiteten har kommunen lagt til grunn at man har omtrent brukt

1/3 årsverk til å behandle denne saken alene. Vi setter

spørsmålstegn ved dette.

I denne sammenhengen peker vi også på at Basberg har estimert at

omtrent 2/3 av massene i område l er omfattet av

nydyrkingstillatelsen fra 2012. Ettersom denne tillatelsen

fortsatt er gyldig, jf. vedlagte brev, så blir saksbehandlingen i

denne saken tilsvarende mindre.

Dette betyr også at gebyret må reduseres minst med 2/3, fordi

dette ble tillatt og lovlig i 2012 og er således unntatt denne

saksbehandlingen.

Vi har også funnet behov for å sitere et avsnitt fra nevnte

uttalelse fra Sivilombudsmannen (sak 2007/1279) :

«Når gebyret i henhold til regulativet ble beregnet så høyt

som det ble i saken her, har det naturlig nok sammenheng med

størrelsen på tiltakene søknadene gjaldt. Regulativets § 15

graderer gebyret etter byggets areal. Jeg har i en uttalelse

inntatt i ombudsmannens årsmelding for 2006 på s. 304

(ombudsmannssak 2005/1486) lagt til grunn at det kan være en

sammenheng mellom bruksarealet for et bygg og kostnadene ved

byggesaksbehandlingen, men at det ikke er noen automatikk. Et

regulativ som legger opp til en lineær sammenheng mellom

arealet og gebyrets størrelse, tilfredsstiller ikke de krav

som må stilles. Bærum kommune har delt opp gebyrene i ulike

arealklasser, slik at kvadratmeterprisen reduseres suksessivt

jo større bygget er. Dette synes i utgangspunktet å være en

fornuftig ordning, men her som ellers må det kreves at den

ordningen regulativet gir anvisning på, fører til resultater

som er forenlige med selvkostprinsippet. Et gjennomgangstema i

de klagene jeg har mottatt til nå, har vært at kommunens

regulativ har ført til urimelige enkeltresultater for store

bygg, nettopp fordi gebyrsatsene har vært knyttet til areal.

Det jeg særlig savner opplysninger om i denne saken, er

hvordan Bærum kommunes regulativ slår ut i så måte. Det er for

eksempel neppe adgang til å la store bygg generelt subsidiere

mindre og mellomstore byggetiltak» (vår utheving).

Uttalelsen har overføringsverdi til denne saken. At det er søkt om

en stor terrengendring med et stort antall kubikkmeter masse,

betyr ikke at saksbehandlingen er tilsvarende mer omfattende enn

en mindre terrengendring. Som Sivilombudsmannen uttaler, så
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fremstår det som at tillatelsen i denne saken skal subsidiere

enklere og mindre terrengendringer.

På denne bakgrunn så fremstår ilagte gebyr å være i strid med

selvkostprinsippet.

4 Oppsummering

Etter dette ber vi om at kommunen tar klagen til følge og gir

tillatelse og dispensasjon for område 3 og 4, samt reduserer

byggesaksgebyret.

Vi ber om å bli holdt orientert om sakens utvikling.

Med hilsen

t ..

Jens Helte Hermansen

Vedlegg:

l. Kommentarer til varsel om omgjøring av tillatelse til

nydyrking ~- gnr l bnr 42 - Averøya - Ringerike kommune datert

9. mars 2018.
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Hans Bogsti, advokat

Stein Hervik, advokat
postmottak@ringerike.kommune.no Marit johnsrud, advokat

Trude Aspelund Strand, advokat

Lene Bergum Pettersson, advokat

Silje Aasvang, adv.flm.

Jens Helte Hermansen, adv.fkn.

Inga Borud, adv.fkn.

I kontorfellesskap med:
Advokat Emil Tømmerdal Nordby
FORETAKSREGISTERET N99636704SMVA

Ansvarlig advokat:

Påljohnsrud

Våt tef.: Deres tef.: Hamar, 09.03.2018

Sak nr.: 10440/6176/JHH 18/798-1

KOMMENTARER TIL VARSEL OM OMGJØRING AV TILLATELSE TIL NYDYRKING -
GNR l BNR 42 - AVERØYA - RINGERIKE KOMMUNE

Viser til landbrukskontorets varsel datert 23. februar 2018 om

omgjøring av vedtak etter nydyrkingsforskriften.

Vi representerer hjemmelshaver til ovennevnte eiendom, Henrik

Basberg, som har fått frist til 9. mars 2018 med å kommentere den

varslede omgjøringen. Våre kommentarer er således fremmet

rettidig.

Dette brevet sendes samtidig som klage på tillatelsen til

oppfylling på samme eiendom. Kopi av klagen er vedlagt dette

brevet slik at begge brevene blir vurdert sammen.

Det er vår klare oppfatning at kommunen ikke har hjemmel i

forvaltningsloven § 35 til å omgjøre nydyrkingstillatelsen fra 7.

desember 2012. Den aktuelle bestemmelsen lyder:

«Et forvaltningsorgan kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det

er påklaget dersom [...]

c) vedtaket må anses ugyldig» (vår utheving).

Kommunen har ikke i tilstrekkelig grad begrunnet at

nydyrkingstillatelsen må anses ugyldig. At kommunen - 5 år senere

- mener at tiltaket også er avhengig av tillatelse etter plan- og

bygningsloven, betyr ikke at en gitt tillatelse i 2012 er ugyldig.

Postadresse: Besøksadresser: Tlf.: 62 55 02 00 Klienttonto: 1800.07.24277

POSTBOKS 194 HAMAR: Heidmannsgate 2 Pax. 62550202 FORETAKSREGISTERET N985223122MVA
2302 HAMAR GJØVIK: Nedre Torvgate 18 E-post: advobat@advjohnsmd.no www.advjohnsrud.no
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Nydyrkingstillatelsen er et begunstigende vedtak for vår klient.

De rettigheter Basberg er gitt gjennom nydyrkingstillatelsen, har •

Basberg lovlig kunne innrettet seg etter siden vedtaket ble

fattet. Kommunen kan ikke trekke tilbake rettighetene Basberg har

fått, bare fordi man 5 år senere har en annen oppfatning.

Vi minner om at kommunen selv har ansvaret for at tiltaket

underlegges en tilstrekkelig behandling etter de lovverk kommunen

er satt til å ivareta. Dette ble vurdert i 2012 og tillatelsen er

derfor gyldig.

Vi setter også spørsmålstegn ved hvorfor kommunen nå mener at

nydyrkingsforskriften ikke skulle fått anvendelse når søknaden ble

behandlet i 2012.

Videre fremhever vi at kommunen har et valg, kommunen «kan» velge

å omgjøre og de kan velge å la være.

Hvorvidt kommunen faktisk har hjemmel til å omgjøre avhenger blant

annet av tiden som har gått, Basbergs innrettelse og i hvilken

grad Basberg kan bebreides, jf. blant annet Sivilombudsmannens

uttalelser SOM-2014-3496 og SOM-2013-2835.

I denne saken har det gått 5 år fra nydyrkingstillatelsen ble gitt

til varsel om omgjøring er sendt. I førstnevnte sak gir

Sivilombudsmannen uttrykk for at grensen for det akseptable

generelt sett er passert etter to og et halvt år.

Videre poengterer vi at Basberg har innrettet seg etter

tillatelsen umiddelbart og arbeidene ble satt i gang i 2013 og har

vedvart frem til i dag. Basberg har nedlagt store investeringer

over flere år og arbeidene er svært betydningsfulle for hans

landbruksdrift.

Basberg er ikke å bebreide for tillatelsen. Det er kommunens

ansvar at nydyrkingstillatelsen ble gitt. Vi siterer fra s. 2 i

tillatelsen:

«I telefonsamtale med Basberg 05.12.2012 fremkommer det at det

kan være aktuelt å heve arealet med ytterligere en meter, dvs.

1,75 m fra opprinnelig terrengnivå. Etter muntlig forespørsel

til byggesaksavdelingen vurderes det at det med bakgrunn i

beskrivelsen av tiltaket ikke vil være nødvendig å behandle

tiltaket etter Plan- og bygningsloven» (vår utheving).

Tiltakets omfang var klart for kommunen og de har selv vurdert

tiltaket ikke å være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Denne vurderingen må kommunen selv bære ansvaret for.
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Etter dette er det klart at kommunen ikke har hjemmel til å

omgjøre nydyrkingstillatelsen til ugunst for vår klient.

Vi minner om at det er en særdeles høy terskel for å omgjøre

vedtak til ugunst for en part, særlig i en slik situasjon hvor

parten har innrettet seg fullt og helt og det har gått så lang

tid.

Etter en konkret vurdering fremstår det derfor som klart at

kommunen ikke har adgang til å omgjøre nydyrkingstillatelsen.

Med /hilsen

^
'-i''' A /l /\ tr'i/ /{^ \ \ ^

Æ@ns jHelte Hermansen

Vedlegg:

l. Klage på tillatelse til oppfylling - avslag for område 3 og 4

og byggesaksgebyret - gnr l bnr 42 - Averøya - Ringerike

kommune datert 9. mars 2018.



Fra: hans ødegård [snytarolf@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 14.03.2018 19:16:25 

Emne: Klage på vedtak ang transport til Averøya 

Vedlegg:  

Tiltakshaver Hagen , og grunneier Basberg , har via guniconsult levert inn søknad om 
oppfylling av dyrka mark. I den forbindelse er det blant annet levert inn skisser som viser 
møteplasser.  Det står svart på hvitt på kravene fra kommunen at samtykke fra grunneier må 
fremlegges , og at det skal være "tilfredsstillende antall møteplasser".  Ingen av grunneierne 
er blitt forespurt om dette .  Jeg klager fordi det er uforsvarlig og ha all den trafikken her , 
uten et vist antall møtesteder.  I tilegg er det vært dårlig stell på vegen , vegskulder har brutt 
sammen på grunn av trykket. osv  Dere må følge opp  , og kvalitetssikre kravene dere 
stiller...ellers lar Hagen det bare skure og gå.   
 
Hans Martin Ødegård 
Røsholmstranda 3 



Fra: Kirsten Rotherud [tussedrot@icloud.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.03.2018 11:56:01 

Emne: Klage på vedtak om tillatelse til oppfylling/heving av landbruksareal gnr1/42 averøy. 

Møteplasser  

Vedlegg:  

På vegne av grunneier gnr. 1 bnr. 49 i Ringerike kommune. Morten Rotherud klages det på vedtaket. 

Det påklages på oppgitte møteplasser da ingen av grunneiere er blitt forespurt, heller ikke gitt tillatelse til disse. 

Det klages også på manglende møteplasser på øvre del av veien ( fra snyta krysser) utfyllende kommentarer fra 

grunneiere langs vegen vil bli ettersendt innen 2. April. Med hilsen Morten og Kirsten Rotherud 

Sendt fra min iPhone  



Fra: prrkr [prrkr@yahoo.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: stein.rotherud@rhbank.no [stein.rotherud@rhbank.no] 

Sendt: 15.03.2018 23:42:22 

Emne: Klage på vedtak opfylling av landbruksareale Gnr!1/42 Att: Heidi Skagenes 

Vedlegg:  

Viser til delegasjonssak nr.63/18 datert 22.02.2018 
Som nabo og buker av Røsholmstranda- Averøyavein-Engabekken påklages 
vedtaket. 
 
Det er ikke etablert møteplasser på strekningen, transportørene tar seg i stor grad 
til  rette på privat  eiendom til stor ulempe og skade samt at det oppstår mange 
trafikkfarlige situasjoner.  Det kreves at det avklares med  Ringerike kommune hvilke 
veibredde som eies av kommunen og  kan disponeres, for eksempel 
ved  fremleggelse av tinglysingsdokumenter. At dette ikke er avklart før vedtak mener 
undertegnede er en  grov saksbehandlingsfeil. 
 
Det er stor usikkerhet med hensynet til hvilke volum som kan innkjøres i henhold til 
tidligere dokumenter er de tillatte volum nå ekstremt overskredet og det er i lengere 
perioder kjørt inntil 100 trailerlass daglig. 
 
Veiens vedlikehold er til tider meget dårlig  utført av tiltakshaver og det har vært liten 
eller ingen kontroll av vegeier. Det er konstatert at det er arbeidet på vegen uten 
korrekt varsling og bruk av verneutstyr. Foreligger det HMS- plan hos tiltakshaver. 
 
Undertegnede  har hatt et lengere utenlandsopphold og vil komme hjem først 22 
mars, jeg anmoder derfor om frist til 2. april med å komme med en mer uttømmende 
dokumentasjon. 
  
Mvh 
Per Kr. Rotherud 



Fra: Stein Rotherud [stein_rotherud@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Heidi Skagnæs [Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 15.03.2018 22:39:29 

Emne: Klage på vedtak om tillatelse til oppfylling-heving av landbruksareal Gnr/bnr 1/42 

Averøya. Møteplasser 

Vedlegg:  

Undertegnede grunneier av gnr/bnr 1/98 i Ringerike kommune klager på vedtaket. 

Det påklages på vedtakets kapittel 1, pkt. g: "Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og det skal 

foreligge avtaler med grunneiere" 

Det gjøres oppmerksom på at det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og den kommunale delen av 

veien       (Røsholmstranda/Averøyveien) er ca 1800 meter lang. 

Ingen grunneiere er blitt forespurt, og det er ikke gitt tillatelse til møteplasser i forbindelse med denne søknaden. 
Situasjonsplanen over møteplasser er følgelig feil. Det kan tyde på at det foreligger en saksbehandlingsfeil hvis 

denne planen har blitt lagt til grunn for tillatelsen. 

Erfaringsmessig vet vi, som er naboer og brukere til veien, at det transporteres inntil 100 vogntog med masse pr. 

dag. Inkludert returtransportene er dette 200 passeringer forbi eiendommene daglig. 

Veien er ikke bred nok til at to vogntog kan passere uten at det blir kjørt utenfor veibredden. Sjåførene benytter 

hele tiden private innkjørsler og kjører på privat eiendom når de skal passere hverandre. Dette er en uholdbar 

situasjon for oss som bor og ferdes langs vegen. 

 

Siden massetransportene allerede har begynt i år, går vi ut ifra at det foreligger en avtale om vegvedlikehold o.l. 

(Kapittel 1 pkt. h). 

Dette berører oss i høy grad, og vi ønsker en kopi av avtalen med veieier. 

 
Med hilsen 

Gro og Stein Rotherud 

Røsholmstranda 23 

3519 Hønefoss  



           15.03.2018 

 

 
Ringerike Kommune  
Postboks 123 
3502 Hønefoss    
 
 
 
Emne Møteplasser / kjøring:  
Klage vedtak om tillatelse til oppfylling/heving av landbruksareal gnr1/42 Averøy 
  
saknr. 14/1842-50 – Heving av landbruksareal  gnr./bnr.  1/42  
   
Vedrørende vedtak i sak 14/1842-50 av 15/01-2018 gitt på følgende vilkår 
pk. g  "det skal foreligge tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler med 

grunneiere" 
 
Vi må på punkt g kreve at ansvarlig søker fremlegger skriftlige avtaler med berørte grunneiere 
angående møteplasser.  
 
Som grunneier av eiendom gnr./ bnr. 40/2 -  40/5 og 40/10 foreligger det ikke noen form for avtaler 
angående møteplasser. 
 
Vi forventer også at Ringerike Kommune følger opp sitt eget vedtak i denne sak og ikke på noen måte 
tillater mer masse kjørt inn før alle punkt i vedtak  av 22/02-2018 sak 14/1842-50 er oppfylt. 
 
Kan gi følgende tilbakemelding vedrørende brudd på vedtak. 
I uke 10-2018 ble det kjørt inn ytterligere masse. 
Hastighet ikke overholdt. 
 
***********  
 
Vedrørende pk.e 
Hastighet 40 km i øvre del og 20 km i nedre del blir overhode ikke overholdt. 
Det må her utarbeides av søker skriftlige avtaler / kontroller med transportører ført av uhildet tredje 
part for og bli kvitt transportører som har et meget uansvarlig kjøremønster. 
 
 
 
 
Tore Olsen 
Averøyveien 69 
3519 Hønefoss 
 
 
  
 

 



 

 

 



Fra: Arild Weisten [a - wei@online.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Heidi Skagnæs [Heidi. Skagnaes@ringerike.kommune.no]
Sendt: 17.04.2018 14:43:56
Emne: Klage på vedtak om tillatelse til oppfylling - heving av landbruksareal Gnr/bnr 1/42
Averøya. Møteplasser
Vedlegg:

Jeg som grunneier av eiendom gnr/bnr 3/5 ønsker med dette å påklage
vedtaket datert den 22.02.18.

I punkt 1 bokstav G i vedtaket står det at det ska l etableres tilstrekkelig med
møteplasser og at det skal foreligge avtaler med grunneiere. Undertegnede har aldri
hverken blitt spurt eller samtykket til noen som helst avtale angående dette. Videre blir
det kjørt på udertegnedes eiendom uten samtykke. Und ertegnede/grunneier er ikke åpen
for at det etableres møteplasser på grunneiers eiendom og ønsker at all kjøring inn på
grunneiers eiendom opphører umiddelbart.

Videre har undertegnede blant annet disse punktene:
Som følge av denne kjøringen med så tun ge vogntog på noe som er en vei med serdeles
dårlig vedlikehold, blir veien presset ut i grøftene og dette medfører skade på drensrør og
kummer. I tillegg til dette blir veien presset inn på grunneierenes eiendommer. Det som
engang var en relativt bra vei med fast dekke er nå en anleggsvei med veldig dårlig
standard med et så godt som ikke eksisterende vedlikehold.

Grunnet alt for dårlig vedlikehold av veien medfører dette en hel del støv i luften som
igjen medfører store støvplager for innbyggerene langs veien og en belastning i forholdt
til at biler, hus, uteplasser og andre bygninger blir nedstøvet og skittne.

Med Vennlig Hilsen
Arild Weisten



























 

RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Advokatfirmaet Johnsrud og Co AS       

v/ Jens Helte Hermansen 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/798-4 15521/18 GNR 1/42  08.05.2018 

 

Omgjøring av vedtak - Nydyrkingstillatelse fra 2007 og 2012 

Gnr. 1/42 Averøya 

 

I forbindelse med at søknad om tillatelse til vesentlig terrenginngrep (sak 14/1842) ble lagt fram 

til politisk behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen, ble det også tatt opp at 

det ville bli aktuelt å gjøre om tidligere vedtak etter nydyrkingsforskriften. Det ble fattet vedtak 

etter plan- og bygningsloven 15.01.2018, og gitt tillatelse til vesentlige terrenginngrep på gnr. 

1/42, på visse vilkår. For to av de omsøkte områdene ble søknad om vesentlig terrenginngrep 

avslått.  

 

Varsel om omgjøring av vedtak ble 23.02.2018 sendt til Henrik Basberg (grunneier av gnr. 

1/42) hvor det ble bedt om innspill til omgjøringen. Advokatfirmaet Johnsrud og Co As, som 

representerer Henrik Basberg, har 09.03.2018 sendt inn kommentarer til dette. 

 

Kommentarer til varsel om omgjøring – innspill fra grunneier gnr. 1/42 
Advokatfirmaet Johnsrud og Co As, som representerer Henrik Basberg, er av den oppfatning 

av at kommunen ikke har hjemmel i forvaltningslovens § 35 til å omgjøre nydyrkingstillatelsen, 

siden kommunen ikke i tilstrekkelig grad har begrunnet at tillatelsen må anses som ugyldig. Det 

vises til Sivilombudsmannens uttalelser SOM-2014-3496 og SOM-2013-2835, og 

Advokatfirmaet Johnsrud og Co trekker frem følgende momenter: 

- tiden som har gått 

- Basberg sin innrettelse 

- hvorvidt Basberg kan bebreides 

 

Advokatfirmaet Johnsrud og Co viser til at Sivilombudsmannen har gitt uttrykk for at grensen 

for det akseptable generelt sett har passert etter to og et halvt år. I denne saken har det gått 5 år 

fra nydyrkingstillatelse ble gitt til varsel om omgjøring ble sendt. 

 

Videre poengteres det at Basberg har innrettet seg etter tillatelsen umiddelbart og at arbeidene 

ble satt i gang i 2013 og har vedvart fram til i dag. Det er opplyst om at Basberg har nedlagt 

store investeringer over flere år og at arbeidene er svært betydningsfulle for hans landbruksdrift. 

 

Det fremholdes at Basberg ikke kan bebreides for tillatelsen, og at det er kommunens ansvar å 

tilse at tiltaket underlegges en tilstrekkelig behandling, og det siteres fra nydyrkingstillatelsen 

følgende: «I telefonsamtale med Basberg 05.12.2012 fremkommer det at det kan være aktuelt 

å heve arealet med ytterligere en meter, dvs. 1,75 fra opprinnelig terrengnivå. Etter en 
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muntlig forespørsel til byggesaksavdelingen vurderes det at det med bakgrunn i beskrivelsen 

av tiltaket ikke vil være nødvendig å behandle tiltaket etter Plan- og bygningsloven». 

Videre skriver Advokatfirmaet Johnsrud og Co at: Tiltakets omfang var klart for kommunen og 

de har selv vurdert at tiltaket ikke å være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Denne 

vurderingen må kommunen selv bære ansvaret for.  

 

Det fremheves også at kommunen har et valg. For kommunen «kan» velge å omgjøre, men de 

kan også velge å la være.  

 

Hvorfor er det aktuelt å omgjøre vedtaket? 

Det følger av forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c at et forvaltningsorgan kan omgjøre 

sitt eget vedtak uten at det er påklaget dersom vedtaket er ugyldig.  

 

Det ble i 2007 gitt tillatelse til nydyrking i et område hvor det tidligere hadde vært torvuttak.. 

Tillatelsen gikk ut på dato og derfor ble det søkt om fornyet tillatelse i 2012. Det ble på ny gitt 

tillatelse etter nydyrkingsforskriften, for et areal på bortimot 28 dekar. 

 

I nydyrkingsforskriftens § 3 er nydyrking definert, og det fremgår: Med nydyrking menes 

fulldyrking og overflatedyrking av jord (…) Med fulldyrking menes rydding og bryting til vanlig 

pløyedybde slik at arealet kan nyttes til åkervekster eller til eng og beite som kan fornyes ved 

pløying (…) 

 

I denne saken, og det arealet som opprinnelig lå til grunn for nydyrkingstillatelsen, så har det 

vært tatt ut torv i årevis, og det har vært et stort hull. Derfor er det snakk om å kjøre til masser 

og heve terrenget for deretter å ha et topplag med jord slik at det kan tas i bruk som 

jordbruksareal. Arealene som er berørt går langt utover det som ble omfattet av 

nydyrkingstillatelsen, og det er snakk om å heve terrenget fra opprinnelig terrengnivå, og det er 

snakk om å gjøre det over et større område. Selv om området skal bli jorde på sikt, er det i 

dette tilfellet ikke snakk om «å bryte nytt land». Tiltak som regnes som nydyrking etter 

forskriften gjelder i utgangspunktet bearbeiding av stedlig areal ved rydding og bryting. Selv 

om området på sikt skal bli landbruksareal/jord så er utgangspunktet i denne saken tilføring av 

omfattende nye masser og ikke bearbeiding av allerede eksisterende areal. 

 

Etter kommunens vurderinger så vil en oppfylling av et areal ikke falle inn under 

nydyrkingsforskriften, og det ble anvendt feil hjemmel for tiltaket da kommunen vurderte 

tiltaket 2007 og 2012. Den som har fått en fordel ved et forvaltningsvedtak, hvor organet har 

gått ut over den myndighet det har etter loven, har ikke rettskrav på å få beholde den rettighet 

vedkommende skulle ha etter vedtaket. Det vises i den forbindelse til Tapetser-dommen i Rt-

1965-181, hvor det gikk åtte år fra vedtak ble fattet til omgjøring på grunn av ugyldighet. 

 

Videre så har det aktuelle arealet blitt vurdert etter plan- og bygningsloven, og det ble 

15.01.2018 gitt tillatelse til vesentlige terrenginngrep, og nydyrkingstillatelsen er derfor 

erstattet med et annet vedtak. 

 

Det er også av betydning for kommunen at det aktuelle tiltaket kun omfattes av et regelverk, 

slik at man unngår en situasjon hvor oppfølging etter tillatelse etter et lovverk begrenser 

muligheten for oppfølging etter annet lovverk.  
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Selv om ordlyden i forvaltningslovens § 35 er at kommunen kan og at det ikke er 

omgjøringsplikt, så mener vi at det er viktig at vi i denne saken rydder opp i tidligere feilgitte 

tillatelser. En omgjøring av den ugyldige tillatelsen vil kunne ha en betydning for de offentlige 

interessekravene knyttet til oppfølging av tiltaket etter plan- og bygningsloven. 

 

 

Momenter som taler for omgjøring 

 

Kommunen vurderer at vedtaket som ble fattet i 2012 er ugyldig. Selve vedtaket ligger fem år 

tilbake i tid. Spørsmålet blir derfor om tidsmomentet eller andre momenter tilsier at vedtaket 

ikke kan omgjøres.  

 

Sivilombudsmannen har i flere uttalelser vurdert ulike spørsmål omkring omgjøring av vedtak 

(SOM-2012-1080, SOM-2013-2835 og SOM-2014-3496). Av disse fremgår det at det må 

særlig vurderes den tiden som er gått, partenes innrettelse og om de er å bebreide, og at det 

særlig er den innrettelse som skjer frem til tiltakshaver blir gjort kjent med at det kan foreligge 

grunnlag for å omgjøre den gitte tillatelsen, som kan være beskyttelsesverdig. 

 

Tillatelsen som ble gitt etter nydyrkingsforskriften ble fattet 07.12.2012, altså er det mer enn 

fem år siden. Selv om Sivilombudsmannen som et generelt utgangspunkt har uttalt at det 

vanskelig kan godtas omgjøring når det har gått for lang tid, så åpner også Sivilombudsmannen 

opp for at også vedtak som er eldre enn 2,5 år kan omgjøres dersom omgjøringen er 

tilstrekkelig begrunnet. 

 

Etter at kommunen mottok henvendelser fra naboer sommer/høst 2013 ble tatt kontakt med 

grunneier, og det ble gjennomført befaring. Det ble foretatt innmåling (10.01.2014) av 

anleggsområdet som viste at ca. 70 dekar var berørt av arbeidene, og det er opplyst om at det 

per januar 2014 var kjørt inn ca. 20 000 m3. Da kommunen fikk disse nye opplysningene, og så 

omfanget av tiltaket høsten 2013/vinteren 2014, som var planlagt utført var det ikke tvil om at 

det tiltaket som ble utført krevde behandling etter annet lovverk. Etter det kommunen kjenner 

til så var størsteparten av disse arbeidene også igangsatt utenfor «nydyrkingsområdet». 

 

I et møte som ble avholdt mellom kommunen, grunneier og tiltakshaver i 20.01.2014 ble 

grunneier, tiltakshaver og daværende ansvarlig søker gjort oppmerksom på at tiltaket var av et 

slikt omfang av det må søkes om tillatelse etter plan- og bygningsloven. I samme møte fikk 

kommunen også tilbakemelding på at arbeidene med en slik søknad ville bli igangsatt og at vi 

kunne forvente å motta en søknad innen medio mars 2014. Med andre ord, i denne saken er det 

på det rene at tiltaket som var igangsatt og planene var søknadspliktige etter plan- og 

bygningsloven. Derfor kan en innrettelse etter dette kun tillegges begrenset vekt. Per november 

2017 har kommunen fått opplyst at det er kjørt inn nærmere 222 000 m3.  

 

Sett i ettertid, kunne kommunen tatt grep allerede i 2014, og omgjort nydyrkingstillatelsen, i 

påvente av en behandling etter plan- og bygningsloven. Dette ble ikke gjort siden kommunen 

fikk signaler fra grunneier og tiltakshaver at en søknad etter plan- og bygningsloven ville bli 

utarbeidet og sendt inn til kommunen i løpet av kort tid. 
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Vil en omgjøring medføre ugunst for grunneier? 
 

Da kommunen vurderte søknaden i 2012, kunne kommunen ha foretatt grundigere 

undersøkelser og bidratt til at saken ble tilstrekkelig belyst, og behandlet etter aktuelt lovverk. I 

denne saken er ikke lovhjemmelen relevant for det tiltaket som gjennomføres, og det foreligger 

altså feil i avgjørelsens innhold. 

 

Kommunen kan ikke se at det skulle ha noen konsekvenser for grunneier at det ikke foreligger 

en tillatelse etter nydyrkingsforskriften, når et annet vedtak etter plan- og bygningsloven 

omfatter hele det arealet som er lagt til grunn for nydyrkingstillatelsen (og også arealet utover 

dette som i dag ikke omfattes av nydyrkingstillatelsen) og i sin helhet erstatter dette. Vi kan 

ikke se at en omgjøring skal være til vesentlig ugunst for tiltakshaver når det foreligger et 

vedtak som omfatter et mye større område, enn det som lå til grunn for nydyrkingstillatelsen.  

 

Dersom man har nødvendig tillatelse etter plan- og bygningsloven er det ikke nødvendig med en 

egen tillatelse etter nydyrkingsforskriften, for de to lovverkene er ikke ment å utfylle hverandre. 

Eksempelvis kan det nevnes at det for uttak av grus og masser må ha tillatelse etter både plan- 

og bygningsloven og mineralloven (driftskonsesjon). Men slik «komplementær» behandling er 

ingen nødvendighet i dette tilfellet. I dette tilfellet faller ikke det aktuelle tiltaket inn under 

bestemmelsene i nydyrkingsforskriften, og er ikke tilstrekkelig hjemmel for det tiltaket som 

ønskes gjennomført. 

 

Man må ikke ha tillatelse etter nydyrkingsforskriften, for at nytt areal skal kunne klassifiseres 

som «dyrka jord» i markslagskart (slik som Gårdskart). Det er den til enhver tid gjeldende 

tilstand for markslag som avgjør hvorvidt et areal er berettiget produksjonstilskudd.  

 

Samtidig med at kommunen vurderer omgjøring av tillatelsen etter nydyrkingstillatelsen pågår 

det også klagebehandling etter vedtak som ble fattet etter plan- og bygningsforholdene. Det er 

totalt 7 klager, hvorav en fra grunneier Basberg, og øvrige er naboer som er påvirket av 

tiltaket. Det som påklages er avslag på søknad om vesentlige terrenginngrep for to områder 

som ikke omfattes av nydyrkingstillatelsen, samt vilkårene som er lagt til grunn for tillatelsen 

slik som veg, møteplasser og transport til og fra Averøya. Vi kan ikke se at en vurdering av 

omgjøring og klagebehandling etter plan- og bygningsloven skal ha betydning for hverandre og 

velger å behandle disse som to adskilte prosesser. 

 

 

 

Konklusjon 
Etter en helhetsvurdering kan ikke kommunen se at hensynet til Basberg sin innrettelse kan 

tillegges særlig vekt, selv om det har gått lang tid fra vedtaket ble fattet. Vi kan ikke se at en 

omgjøring vil få konsekvenser til skade for innretningen til Basberg, han blir ikke stående 

«rettsløs», siden det også foreligger et annet vedtak etter plan- og bygningsloven. I denne saken 

er ikke lovhjemmelen relevant for det tiltaket som faktisk gjennomføres, og det foreligger altså 

feil i avgjørelsens innhold. 
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Vedtak 

1. Tidligere vedtak fattet etter nydyrkingsforskriften datert 18.07.2007 og 07.12.2012 

oppheves etter forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c. 

 

2. I medhold av forvaltningsloven § 27b settes som vilkår at eventuelt søksmål om gyldigheten 

av vedtak eller krav om erstatning som følge av vedtaket, ikke skal kunne reises uten at 

vedkommende part har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket og at klagen er avgjort av den 

høyeste klageinstans som står åpen. 

 

 

Om klage og klagefrist 

Når kommunen fatter et vedtak om omgjøring av enkeltvedtak, så fattes det i realiteten et nytt 

vedtak. Dette vedtaket kan påklages. Dersom du ønsker å påklage dette vedtaket må du rette 

en klage senest innen tre uker fra du mottar dette brevet.  

 

 

 

 

Med hilsen   

    

Eiliv Kornkveen   

avdelingsleder landbruk   

  Heidi Skagnæs 

  saksbehandler 

  heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no  

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Guni Consult Gunnar Nilsen, Nedre Grøndokkvei 14, 3531 KROKKLEIVA 

Henrik Carl Bjarne Basberg, Averøyveien 100, 3519 HØNEFOSS 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Referat fra møte som ble avholdt 20.01.2014 

2. Fylkesmannen – Endelig vedtak i klage om avslag på nydyrking, datert 12.02.2015 

3. Nydyrkingstillatelse, datert 18.07.2007 

4. Nydyrkingstillatelse, datert 07.12.2012 

5. Tillatelse etter plan- og bygningsloven, datert 22.02.2018 
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6. Saksprotokoll, tillatelse etter plan og bygningsloven, datert 15.01.2018 

7. Saksframlegg, behandling etter plan- bygningsloven, datert 22.11.2017 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1842-48  Arkiv: GNR 1/42  

 

Sak: 1/18 

 

Saksprotokoll - Gnr/bnr 1/42 - Averøya - Oppfylling/heving av landbruksareal  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 og 2, jfr. plan- og bygningslovens § 20-3, 

og dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5, med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 19-2, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen omfatter kun rene masser. 

b. Det skal være en tilfredsstillende mottakskontroll av massene, altså at det som 

et minimum skal:  

i. Føres logg over massene som deponeres (opprinnelsessted, mengde 

osv.),  

ii. Det skal foreligge nødvendig dokumentasjon på at massene er rene 

iii. Det skal tas regelmessige stikkprøvekontroller 

c. Mot Tyrifjorden skal det settes av en vegetasjonsskjerm på minimum 50 meter 

d. Det skal være etablert sedimenteringsbasseng i tilknytning til områdene, og 

disse skal vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig. 

e. Kjøring skal kun skje innenfor følgende kjøretider: 

i. Mandag til torsdag kl 0700-1900 

ii. Fredag kl 0700-1300 

iii. Ingen kjøring lørdag, søndag eller helligdager 

f. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 til kotehøyde 67 og inntil 8000 m3 

på område 2 

g. Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler 

med grunneiere.  

h. Det skal foreligge en avtale med vegeier som omhandler vedlikehold av vei 

under arbeidene, istandsetting av vei og garantisum. En slik avtale skal senest 

foreligge 30. januar 2018. 

2. Det gis ikke tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5 for 

område 3 og 4, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Derfor avlås søknaden 

om oppfylling av område 3 og 4, med henvisning til § 20-3 i plan- og bygningsloven og 

naturmangfoldloven. 

3. Kommunen tar sikte på å oppheve vedtak av 18.07.2007 og 07.12.2012 etter 

nydyrkingsforskriften (med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c), 

da lovanvendelsen er feil. Dette vil bli varslet i eget brev til ansvarlig søker/grunneier 

med mulighet til å uttale seg til omgjøring av vedtaket. Rådmannen følger opp dette på 

delegert myndighet. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1.f.: 

«1.f. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 til kotehøyde 67 og inntil 8000 m3 på område 

2.» 

 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag til pkt. 1 a,b,c,d,e,g og h. Pkt. 2 og 3. ble enstemmig vedtatt. 

 

Alternativ avstemming mellom Brobergs (H) forslag og rådmannens innstilling til pkt. 1.f., ble 

Brobergs (H) forslag enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1842-45  Arkiv: GNR 1/42  

 

Sak: 80/17 

 

Saksprotokoll - Gnr/bnr 1/42 - Averøya - Oppfylling/heving av landbruksareal  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring» 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/1842-37   Arkiv: GNR 1/42  

 

 

Gnr/bnr 1/42 - Averøya - Oppfylling/heving av landbruksareal  
 

Forslag til vedtak: 

1. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 og 2, jfr. plan- og bygningslovens § 20-3, og 

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5, med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 19-2, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen omfatter kun rene masser. 

b. Det skal være en tilfredsstillende mottakskontroll av massene, altså at det som 

et minimum skal:  

i. Føres logg over massene som deponeres (opprinnelsessted, mengde 

osv.),  

ii. Det skal foreligge nødvendig dokumentasjon på at massene er rene 

iii. Det skal tas regelmessige stikkprøvekontroller 

c. Mot Tyrifjorden skal det settes av en vegetasjonsskjerm på minimum 50 meter 

d. Det skal være etablert sedimenteringsbasseng i tilknytning til områdene, og 

disse skal vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig. 

e. Kjøring skal kun skje innenfor følgende kjøretider: 

i. Mandag til torsdag kl 0700-1900 

ii. Fredag kl 0700-1300 

iii. Ingen kjøring lørdag, søndag eller helligdager 

f. Det gis tillatelse til et volum på inntil 222 580 m3 på område 1 og inntil 8 000 

m3 på område 2. Det tillates ikke kjørt inn ytterligere masser fra nå av 

(vedtakstidspunkt) og frem til det er omsøkt med konkret volum, og 

bygningsmyndigheten har fattet et eget vedtak om dette.  

g. Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler 

med grunneiere.  

h. Det skal foreligge en avtale med vegeier som omhandler vedlikehold av vei 

under arbeidene, istandsetting av vei og garantisum. En slik avtale skal senest 

foreligge 30. januar 2018. 

2. Det gis ikke tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5 for 

område 3 og 4, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Derfor avlås søknaden 

om oppfylling av område 3 og 4, med henvisning til § 20-3 i plan- og bygningsloven og 

naturmangfoldloven. 

3. Kommunen tar sikte på å oppheve vedtak av 18.07.2007 og 07.12.2012 etter 

nydyrkingsforskriften (med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c), da 

lovanvendelsen er feil. Dette vil bli varslet i eget brev til ansvarlig søker/grunneier med 



- 

mulighet til å uttale seg til omgjøring av vedtaket. Rådmannen følger opp dette på 

delegert myndighet. 

 

 

 

  

 

Til orientering: Når HMA har fattet et vedtak i saken, vil rådmannen oversende sakspapirer 

til søker og samtidig orientere om klageadgang. 

 

Parter i denne saken 

GuniConsult, ansvarlig søker 

Henrik Basberg, eier gnr. 1/42 

Ole Halvor Jøta, eier gnr. 1/39 

Hagen Gjenvinning, utførende/transportør 

 

Lars Strand, nabo 

Gro Bakke, nabo 

Stein Rotherud, nabo 

Per Kristian Rotherud, nabo 

Morten Vidar Hansen, nabo 

Arild Weisten, nabo 

Morten Rotherud, nabo 

Tore Olsen, nabo 

Sverre Bergli, nabo 

Thomas Palm, nabo 

Berit Leine, nabo 

Hans Martin Ødegård, nabo 

Nina Johnsen, nabo 

 

Sammendrag 

Det er søkt om oppfylling av fire områder og et samlet volum på inntil 191 000m3 på 

eiendommene gnr. 1/42 og gnr. 1/39. Tiltaket legger til rette for en økning i dyrka mark og 

bedre arrondering av jordbruksarealet på eiendommen Averøya. Store deler av de omsøkte 

tiltakene er gjennomført og nær ferdigstillelse. Kommunen har fått opplyst at det frem til 

18.11.2017 er kjørt inn masser på til sammen 222 580m3, og at det kan være behov for 

ytterligere masser. Rådmannen vil anbefale at det gis tillatelse for to av områdene hvor det har 

vært utført arbeid, men at søknaden avslås for to øvrige og at det stilles krav om at arbeidene 

stilles i bero før ytterligere innkjøring av masser finner sted.   

 

 

Bakgrunn 

I 2007 ble det gitt en tillatelse til oppfylling av et areal på ca. 14 daa på gnr. 1/42. Dette er et 

område hvor det tidligere er tatt ut torv. Denne tillatelsen var tidsbegrenset og ble fornyet i 

2012, hvor også arealet ble utvidet til ca. 28 dekar. Tillatelsen er hjemlet i 

nydyrkingsforskriften § 4.  

 

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til landbruks-, natur-, og 

friluftsformål. Det foreligger ingen reguleringsplan for området. Averøya gård ligger på en 



- 

halvøy mellom Tyrifjorden og Storelvas utløp. 

 

Det var i 2013 at arbeidene ble startet opp. Kommunen mottok en rekke henvendelser fra 

naboer, som stilte spørsmål om trafikk og området hvor det ble kjørt inn masser. Kommunen 

foretok en befaring, og etter hvert ble det også foretatt oppmålinger. Arealet hvor det var 

igangsatt arbeider var ca. 70 daa, og gikk utenfor det området på 28 dekar som det var gitt 

tillatelse for. Det ble startet opp en prosess med å utarbeide en søknad etter plan- og 

bygningsloven, og kommunen mottok noe dokumentasjon, men ikke en komplett søknad. 

Siden dette har kommunen fått signaler om at en søknad er i prosess. Det er satt flere frister, 

og ansvarlig søker har gjentatte ganger forberedt kommunen på at en søknad vil innsendes, 

men saken har vist seg å trekke ut i tid.  

 

Høsten 2016 var det en ny ansvarlig søker som tok over saken, og kommunen registrerte 

12.05.2017 å ha mottatt søknad om vesentlig terrenginngrep og søknad om dispensasjon fra 

forbudet mot bygge- og anleggstiltak i 100 meters beltet mot vann. Fylkesmannen i Buskerud 

har også fått oversendt saken til uttalelse.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Det søkes om tillatelse til arbeider som er igangsatt og for nye områder. Det er kjørt inn masser 

på to områder (område 1 og 2). Ett område er ferdigstilt (område 2) og ett område er under 

arbeid (område 1). Ved søknadstidspunktet (mai 2017) var det kjørt inn masser med et volum 

som utgjør ca. 116 000 kubikkmeter.  

 

Det skal ifølge søknad og opplysninger i juni 2017 ikke være igangsatt arbeider på de øvrige to 

områdene (område 3 og 4). De omsøkte oppfyllingsområdene utgjør totalt 90 dekar. 

 

Det stipulerte innfyllingsvolumet er anslått til å utgjøre (per mai 2017): 

 

Område Totalt volum 

i m3 

Innfylt m3 Rest volum 

m3 

Areal m² 

1 155 000 108 000 47 000 70 000 

2 8 000 8 000 0 6 000 

3 8 000 0 8 000 5 000 

4 20 000 0 20 000 10 000 

Totalt 191 000 116 000 83 000 91 000 

 

Per 23.10.2017 så har vi fått vite at det er kjørt inn ytterligere 114 580 kubikk i område 1 (noe 

som er mer enn opprinnelig omsøkt i mai 2017, men som har blitt påpekt i brev fra ansvarlig 

søker i august 2017).  De massene som er kjørt inn sommeren 2017 blir beskrevet som svært 

bløte masser med stort vanninnhold, noe som reduserer det reelle volumet. I tillegg så «synker» 

myra pga. vekten av massene. Innkjørte masser ligger visstnok til «avrenning» før de kan doses 

ut. Dette skal etter planen skje i løpet av senhøsten/vinteren. 

 

Per 18.11.2017 så har ansvarlig søker opplyst om at det kan være behov for ytterligere 

tilkjøring av masser i område 1. Kommunen har ikke mottatt noen overslag over volum, men 

fått opplyst om at de har fått inn mesteparten. Det vil fortsatt bli kjørt inn masser gjennom 

vinteren, men trafikken vil være minimal i forhold til det som var i sommer. Dette er anslått å 



- 

utgjøre et sted mellom 5-10% av hva det var.  

 

Ifølge ansvarlig søker så vil tiltakene bidra til å øke jordbruksarealene på gnr. 1/42 med ca. 86 

dekar (område 1, 2 og 3). Økningen i jordbruksareal på eiendommen gnr. 1/39 er anslått til å 

utgjøre 3-5 dekar. På område 1 så vil det i tillegg til økning i jordbruksareal også være en 

gevinst ved at jordet blir bedre arrondert og mer lettkjørt.  

 

Etter planen skal arbeidene ferdigstilles i 2018, slik at noe kan tas i bruk allerede samme år. Fra 

2019 skal all jord være klar. 

 

I telefonsamtale 22.11.2017 med hjemmelshaver av gnr. 1/39 gir Ole Halvor Jøta uttrykk for at 

han ønsker å trekke sitt areal av søknaden, og at kommunen vil motta eget skriv om dette.  

 

 

Dispensasjon fra kommuneplanen  

En del av det omsøkte arealet ligger innenfor 100 meters belte til vann. I kommuneplanens 

bestemmelser § 5 er det byggeforbud mot vann og vassdrag. Ifølge søkers opplysninger vil 

jordbruksarealet på eiendommen øke fra dagens 640 dekar til 730 etter gjennomført tiltak, og 

at tiltaket styrker den stedbundne jordbruksaktiviteten i området. Med bakgrunn i dette er det 

ikke søkt om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 2.1, da søker mener dette er et 

tiltak som faller inn under stedbunden næring.  

 

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i 100 meters belte til vann da alle fire områder i 

større eller mindre grad ligger innenfor 100 meters beltet. I søknaden fremgår det at ca. 20-25 

% av gårdens areal ligger innenfor 100 meters beltet, og Averøya er omringet av Tyrfjorden og 

Storelva på alle sider. 

 

Friluftsliv, miljø og naturmangfold  

To av områdene ligger inntil til Storelva. Som avbøtende tiltak er det foreslått en 5 meter bred 

buffersone mot elva (område 3). Det opplyses om at massene som brukes er kontrollerte, på 

stedet hvor de tas ut, og at det også foretas en visuell kontroll når de kommer til Averøya.  

 

Det er ifølge opplysninger i søknaden etablert sedimenteringsdammer i område 1 og 2, og det 

er snakk om å etablere sedimenteringsdammer i områdene 3 og 4. Det er sendt inn kart som 

viser hvor disse ligger/er planlagt. 

 

Det er utarbeida en rapport om naturmangfold hvor det fremgår at tiltaket ikke skal være i 

konflikt med forvaltningsmålene i naturmangfoldslovens § 4 om naturtyper og økosystemer 

eller naturmangfoldslovens § 5.  

 

Det er opplyst om at tiltaket ikke vil berøre brukte turstier i området. 

 

Kontroll av masser – rene masser 

Vi har fått opplyst at det ikke er foretatt stikkprøver av de innkjørte massene i 2017, men at 

det foreligger miljørapporter og/eller egenerklæringer på alle masser. Det kan dokumenteres all 

innkjøring med ansvarlig transportør og entreprenør, samt massenes opprinnelse og volum. 

 

Transport, støy/støv, trafikksikkerhet og møteplasser 



- 

Det har vært en vesentlig trafikkbelastning for naboer til den kommunale Averrøyveien, med 

tidvis høy frekvens av kjøretøyer. Det er i følge søker utført utbedringer på veien i form av 

breddeutvidelser og forsterkning, og akseltrykket har blitt hevet til 10 tonn. Det er også 

etablert møteplasser på deler av strekningen. Hastigheten på veien er 40 km/t. 

 

Det er opplyst om at en bil med henger tar ca. 16 m3 per tur. Til nå er det kjørt inn masser med 

et volum på nærmere 230 000 kubikkmeter, som skulle tilsvare ca. 14 375 lastebiler 

(kommunens beregninger) 

 

Frekvens av kjøretøyer er avhengig av tilgang på masser, hvor det vil være trafikk når 

prosjektene pågår og stille når det ikke er tilgang på masser. 

 

 

Nabomerknader – innspill fra beboere langsmed Averøyveien 

 

Omsøkte tiltak har blitt nabovarslet, og det er også avholdt informasjonsmøte (mars 2017). Det 

har kommet inn tre merknader, hvorav en fellesmerknad fra naboer. 

 

Fellesskriv fra naboer (Lars Strand, Gro Bakke, Stein Rotherud, Per Kristian Rotherud, 

Morten Vidar Hansen, Arild Weisten, Morten Rotherud, Tore Olsen, Sverre Bergli, Thomas 

Palm, Berit Leine, Hans Martin Ødegård, Nina Johnsen): Viser til at det har vært betydelig 

massetransport siden 2013, ca. 13 passeringer i snitt hver dag. Lav aktivitet vinterstid, men 

betydelig flere antall transporter i sommermånedene. Har vært støy og støvplager for beboerne 

nær vegen, i snart 4 år. Standarden og vedlikeholdet på veien oppleves som dårlig, med store 

steiner opptil 1 kg i vegbanen og steinsprut som har forårsaket forskjellige skader på 

privatkjøretøyer. Brudd på kjøretidene på hverdager, og har også vært kjøring på lørdager. Det 

er observasjoner om at det kjøres fortere enn det som er tillatt, og at det er vanskelig for myke 

trafikanter og syklister ved møte av trailere pga. den kommunale vegen har en bredde på 5,6 

meter. Når det gjelder miljø, stilles det spørsmål ved stort forbruk av salt, og det er observert 

at det transporteres asfalt, betong, plast og armeringsjern på lastebilene. Det er en bekymring 

for om det dumpes urene masser som gir langtidsskader for Tyrifjorden og nærmiljøet. I alt 17 

husstander er påført store ulemper ved den transporten som er gjennomført, og de som har 

sendt felles merknader vil ikke akseptere en utvidelse/forlengelse av massetransportene. 

 

Lars Strand (nabo): Tilkjøring av masser har pågått kontinuerlig fra prosjektet startet opp og 

frem til nå. Stiller spørsmålstegn ved om det er gitt tillatelse til oppfylling av arealer utover de 

opprinnelige 28 dekarene. Videre tas det opp forhold som går på innmerking av tiltak på kart, 

og temarapporten om naturmangfold. Det stilles spørsmål om komprimerte masser og om det 

betyr at trafikken vil øke? 

 

Tore Olsen (nabo): I forbindelse med etablering av anleggsvei på gnr. 1/42 mot gnr. 40/2 har 

offentlige grensemerker blitt borte (gravd ned, kjørt ned, eller fjernet?). Det er også anlagt en 

snuplass og det er kjørt med bulldoser inn på eiendommen gnr. 40/2. 

 

 

Ansvarlig søker har kommentert disse nabomerknadene og har redegjort for følgende: 

 

Nabomerknad fra Tore Olsen: Dette er tatt opp med Olsen og vil bli ordnet for Hagen 

gjenvinnings regning. 



- 

 

Nabomerknad fra Lars Strand: Det er riktig som Strand påpeker at område 2 strekker seg 

lengre nord, enn det som er vist på kartet. Volumet som er fylt inn i dette området, er 

imidlertid riktig og det samme som oppgitt i søknad. Det er fylt inn masser på et område på ca. 

60 dekar, som i forbindelse med søkeprosessen i 2014 ble beregnet til å utgjøre ca. 70 dekar. 

Årsaken til utvidelsen av arealet var behov for overhøyder på noen områder slik at det kunne 

bli normal avrenning, og at denne overhøyden måtte være på 1,7 meter for å få ønsket fall. 

 

Søkeprosessen stoppet opp i 2014/2015 pga. «problemer» med vegutbedring og bruk av knust 

betong som byggemateriale.  

 

Når det gjelder Cowi-rapporten skriver ansvarlig søker at grunnlagsmaterialet ble vurdert som 

godt nok, og at de hadde tilgang til tidligere artsregistreringer fra området. 

 

Om forholdet mellom løse masser og komprimerte masser så redegjør ansvarlig søker for at de 

har vi valgt å kun bruke komprimerte masser. Da også volum som bilene frakter inn er i 

komprimerte masser (16 m3 per lass i stedet for 22 m3 løse masser) 

 

Nabomerknad fra fellesskriv fra naboer (Lars Strand, Gro Bakke, Stein Rotherud, Per 

Kristian Rotherud, Morten Vidar Hansen, Arild Weisten, Morten Rotherud, Tore Olsen, 

Sverre Bergli, Thomas Palm, Berit Leine, Hans Martin Ødegård, Nina Johnsen): Det vises til 

avtale mellom Hagen gjennvinning og Ringerike kommune som ble inngått i juli 2014, og at 

oppgradering og vedlikehold er i henhold til avtalen.  

 

Hastigheten på veien er satt til 40 km/t i den øvre delen og «20 km/t» for den nedre delen. Støv 

forsøkes løst med salting, som på andre veier, og for mye/for lite vil alltid være en vurdering og 

har ulike konsekvenser. Transport utenom fastsatte tider skal ikke forekomme. Kø og 

trafikkuhell har en ingen garantier mot, og det kan ta tid å komme seg fra Oslo/Bærum til 

Averøya. Kjøring med egne biler utenom fastsatte tidspunkt har forekommet i forbindelse med 

oppgradering/arbeider med å utbedre selve veien. 

 

Massene som kommer til Averøya er kontrollert i den kommunen de kommer fra. Om massene 

er lettere forurenset, må de leveres til mottak som er godkjent for slike masser, f.eks. Lindum. 

Det er visuell kontroll ved avlessing på Averøya og senere ved utplanering. 

 

 

Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

 

De kommunale retningslinjene for oppfylling og massedeponi (vedtatt 16.09.2014) angir at det 

som hovedregel skal utarbeides reguleringsplan for oppfylling med et volum større enn 10 000 

m3. I dette tilfellet har arbeidene startet opp, blant annet med bakgrunn i en tillatelse som ble 

gitt etter nydyrkingsforskriften.  

 

Tillatelsene etter nydyrkingsforskriften i 2007 og 2012 er ikke en rett hjemmel for tiltaket som 

er omsøkt. I tillegg så er ligger størsteparten av arbeidene som er utført utenfor dette 

godkjenningsområdet. Da kommunen vurderte saken i 2013 var vurderingen at det kunne 

gjøres et unntak fra retningslinjene, i alle fall for de arbeidene som er utført. Dette siden 

arbeidene var gjort delvis i forbindelse med tidligere gitt tillatelse.  
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Siden tiltaket skal bidra til etablering av dyrka jord, de aktuelle fyllingshøydene er lave, og at 

omfanget av tiltaket er stort, ble det i 2013 vurdert at det ikke ville være nødvendig med 

dispensasjon etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1. Siden tiltakene ligger nært til 

Tyrifjorden og Storelva må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 5. 

  

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble i 07.12.2012 gitt tillatelse av nydyrking av et areal på 14 dekar, hvor det også var 

snakk om noe oppfylling. Til sammen utgjorde dette området 28 dekar.  

 
Med hjemmel i Nydyrkingsforskriften § 4 godkjennes søknaden om nydyrking, og det tillates at arealet 

(som vist på kart, vedlagt) kan fulldyrkes, på følgende betingelser på følgende betingelser: 

1. Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må 

arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. 

Kulturminneloven § 8, annet ledd. 

2. Oppfyllingsmassene skal være rene og ikke inneholde miljøfarlige gifter. Dersom 

tiltakshaver ikke selv har kontroll på masser som blir deponert, bør tiltakshaver stille krav til 

deponent om dokumentasjon/sertifisering av masser. 

3. Stein og stubber etc. skal deponeres på egnet sted. 

4. Tiltakshaver er selv ansvarlig for å innhente eventuelle tillatelser fra andre instanser, 

eksempelvis Statens vegvesen i forhold til avkjøring, oppfylling mot vei etc., RIK (hvis 

høyspent eller strømledning) før arbeidene igangsetting. 

5. Når arbeidene er avsluttet skal det skriftlig sendes melding til Landbrukskontoret. 

 

 

Juridiske forhold  

Tiltaket som er å regne som et vesentlig terrenginngrep og er søknadspliktig etter plan- og 

bygningslovens § 20-3.  

 

I tillegg vil også naturmangfoldlovens bestemmelser §§8-12 komme til anvendelse.  

 

For deler av det området som nå er omsøkt, foreligger det en nydyrkingstillatelse (28 dekar). 

Som nydyrking regnes fulldyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal 

som har ligget brakk i mer enn 30 år. Søknader om nydyrking behandles etter 

nydyrkingsforskriften av 2. mai 1997. Fulldyrking vil si at jorda renskes for 

stein og stubber i full plogdybde. Og ofte må det også planeres og grøftes slik at arealet blir 

egnet til mekanisk jordbruksdrift. 

 

I dette tilfellet er det snakk om å kjøre til masser og heve terrenget for deretter å ha et topplag 

med jord slik at det kan tas i bruk som jordbruksareal. Det er snakk om å heve terrenget fra 

opprinnelig terrengnivå, og det er snakk om å gjøre det over et større område. Selv om 

området skal bli jorde på sikt, er det i dette tilfellet ikke snakk om «å bryte nytt land». Her skal 

det etableres et jorde, oppå det som har vært et tidligere torvuttak. 

 

Saken faller derfor ikke inn under nydyrkingsforskriften, og det ble anvendt feil hjemmel for 

tiltaket da kommunen vurderte tiltaket 2007 og 2012. Siden tiltaket er vesentlig terrenginngrep 

som skal behandles etter plan- og bygningsloven, vil det også være aktuelt å oppheve tidligere 

vedtak etter nydyrkingsforskriften. 

 

Når det gjelder omgjøring av vedtak etter nydyrkingsforskriften, vil forvaltningslovens § 35 

første ledd bokstav c komme til anvendelse, da det opprinnelige hjemmelsgrunnlaget er feil. I 



- 

forbindelse med tidsforløpet har Sivilombudsmannen sagt noe om hva som er akseptabelt hvis 

det har gått lang tid fra vedtaket ble fattet. I dette tilfellet har det gått snart fem år siden 

vedtaket etter nydyrkingsforskriften ble fattet. Ringerike kommune har siden 2014 vært i 

dialog med grunneier, tiltakshaver og ansvarlig søker og har vært tydelige på at det tiltaket 

som utføres er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. I søknad og innsendt 

dokumentasjon søkes det om alle områder, både der hvor det er igangsatt arbeid, og for nye 

områder hvor det ønskes igangsatt arbeid. Når det gjelder omgjøring av vedtak er det ikke satt 

noen tidsfrist for når et vedtak kan omgjøres. I dette tilfellet er søker kjent med at Ringerike 

kommune anser tiltaket som et vesentlig terrenginngrep, og at den tillatelsen som ble gitt i 

2012 ikke er tilstrekkelig hjemmel.  

 

Ringerike kommune ønsker å oppheve vedtaket etter nydyrkingsforskriften i sin helhet, og 

erstatte det med et vedtak etter plan- og bygningsloven. Selv om det har gått lang tid fra 

vedtaket og tiltakshaver har innrettet seg i god tro, er rådmannen av den oppfatning av at det i 

saksens øvrige omstendigheter er forhold som taler for at en omgjøring er akseptabelt. 

Imidlertid har vi ikke varslet om dette, og søker må bli varslet og få anledning til å uttale seg til 

omgjøringen. Ringerike kommune vil gjennomføre en forhåndsvarsling til omgjøring av 

vedtaket etter nydyrkingsforskriften.  

 

 

 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

Fylkesmannen har i brev til Ringerike kommune uttalt at: «Ringerike kommune har oversendt en 

søknad om dispensasjon for oppfylling av terreng på Averøya innenfor byggeforbudssonen langs 

Tyrifjorden. Det er i alt fire områder som ønskes oppfylt for å legge til rette for mer dyrka areal.  

 

Når det gjelder område 1 ber vi om at det blir lagt vekt på å sikre en tilstrekkelig bredde på 

vegetasjonsbeltet mot fjorden og det foreslåtte verneområdet. Videre må massetransporten ivareta 

støyforhold og trafikksikkerhet i nærmiljøet. Det må kun benyttes rene masser, og kommunen må 

ha gode rutiner for kontroll og oppfølging av dette. Ved en eventuell dispensasjon anbefaler vi at 

det blir fastsatt vilkår som ivaretar ovennevnte hensyn. 

 

For område 3 og 4 vil vi fraråde at søknaden innvilges. Område 3 ligger i nærføring med Storelva 

og område 4 grenser til Averøya naturreservat. Begge områdene inngår i et areal som vurderes 

som kompensasjonsarealer for utbyggingen av ny E16 og Ringeriksbanen. Det er ennå ikke tatt 

stilling til om dette arealet vil bli brukt til økologisk kompensasjon. Som flomløp og med nærhet til 

vann og våtmark har det imidlertid kvaliteter som er viktige i forhold til naturmangfold og 

landskapsøkologi. Fylkesmannen vil vurdere en eventuell klage hvis det innvilges dispensasjon for 

disse områdene.  

 

Vi ber derfor om å bli orientert om kommunens videre behandling av saken.»  

  

 

Ansvarlig søker har kommentert dette i sitt brev av 14.08.2017 hvor det fremgår at de i sin 

søknad har valgt å belyse den samfunnsnytten mottak av masser har for de prosjekter som 

nyter godt av fyllingsområder, at innfylling gir økte arealer, noe som har betydning for 

matproduksjonen på gården og forholdet til privatøkonomi og arbeidsplasser. Videre vises det 

til rapporten som er utarbeida hvor det fremgår at tiltakene ikke vil være i konflikt med 

forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer. Overflateavrenning vil bli håndtert, tilsåing 

vil skje raskt, og avrenningen fra områdene 3 og 4 vil ha liten negativ effekt på vann og 



- 

våtmarksområdene i området. Tiltakshaver ønsker på denne bakgrunn ikke å endre søknaden, 

men vil at kommunen ved sin behandling av dispensasjonssøknaden på vanlig måte, veier 

prosjektets nytteeffekt opp mot ulempene. 

 

 

 

Alternative løsninger 

Dersom HMA ønsker å foreta en befaring for å se på området og det som er gjennomført av 

arbeider fram til nå, kan HMA velge å utsette saken. Forslag til vedtak er som følger: 

 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Det er søkt om oppfylling i fire ulike områder. Av disse er et område ferdigstilt (område 2), et 

område er under arbeid (område 1 hvor det hittil er fylt mer enn 222 000 kubikk) og to 

områder er omsøkt og hvor det ikke er igangsatt arbeider. 

 

 

Trafikksikkerhet og vedlikehold av kommunal veg 

Det foreligger en avtale om vedlikehold av Averøyveien mellom tiltakshaver Hagen 

gjenvinning AS og Ringerike kommune, datert 03.07.2017. Rådmannen har forstått det slik at 

denne fortsatt er gjeldende og videreføres frem til tiltaket eventuelt er ferdigstilt.  

 

Det har vært snakk om hvilken veibredde den kommunale veien har, og vi har i saken fått 

opplyst fra vegeier at veibredden er 5,0 meter (kommunal standard). En veibredde på 5 meter 

vanskeliggjør at to store kjøretøyer kan møtes, og det medfører et behov for møteplasser. Av 

innsendt materiale er det vist tre møteplasser som ligger i strekningen sør for avkjøringa til 

Røsholmstranda og Kilen.  

 

Vegeier har også signalisert at det vurderes å sette ned fartsgrensa fra 40 km/t til 30 km/t.   

 

 

Dyrka mark før og etter tiltak  

I Gårdskart så ligger eiendommen i dag med 650,5 dekar fulldyrka mark. Det er i søknaden 

opplyst om at tiltaket vil medføre en økning i jordbruksarealet på ca. 90 dekar. Utifra offentlige 

kart kan ikke kommunen se at nettoøkningen er fullt så stor. 

 

For område 1 er det oppgitt en økning på ca. 70 dekar. Dersom kommunen bruker Gårdskart 

som kilde, så fremgår det at området som var uproduktivt tidligere og som per dd. ikke er 

klassifisert som dyrka mark i Gårdskart/AR5, kun utgjør i underkant av ca. 18 dekar. I 

nydyrkingstilltalsen fra 2012 er arealet oppgitt å være 28 dekar. Trolig er vil det være snakk 

om noe i mellom 18 og 28 dekar som er en direkte økning. For regneøvelsens skyld velger vi å 

bruke høyeste verdi, altså 28 dekar.  

 

I område 2 er det opplyst ca. 6 dekar (i Gårdskart/AR 5 er området klassifisert som 

innmarksbeite).  
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For område 3 og område 4 kan det trolig være snakk om hhv. ca. 5 og 10 dekar. 

 

Altså, så vil det etter kommunens enkle beregninger, være snakk om en nettoøkning på inntil 

ca. 49 dekar.   

 

 

Volumer og omfanget av terrenginngrep 

I saker hvor det er snakk om å fylle opp et areal gjøres det volumberegninger, for å anslå hvor 

mye masser som skal til for å oppnå ønsket nivå. I denne saken har det vært en utfordring å 

beregne volum/transport. Terrenget/torvuttaket (område 1) synker av vekta av massene, og det 

går mer masser på enn det som var beregnet. I tillegg er massene som transporteres inn «våte» 

og tar større plass enn tørrere masser (altså blir det flere turer med lastebilene).  

 

Kommunen gjennomførte en befaring på området i starten av november, og fikk blant annet 

inntrykk av at det kan synes som om det også vil være et behov for å få til gode overganger 

mellom det som er dagens jorde og det som blir etablert som nytt jorde/heves.  

 

Som myndighet ser rådmannen at det er krevende gjennom byggesakbehandlingen av dette 

tiltaket å få til vilkår som sikrer forutsigbarhet for de som blir berørte av tiltaket. Sett fra 

rådmannens side ser vi det som krevende for ansvarlig søker å skaffe til veie konkrete tall, da 

det kan synes vanskelig å gjøre treffsikre beregninger (bl.a. pga. massenes beskaffenhet og 

grunnforholdene på stedet). 

 

Da kommunen mottok søknad i mai 2017 var anslått volum for område 1 på 155 000 m3, 

hvorav 108 000 m3 allerede var kjørt inn. I oktober 2017 får vi opplyst at det er kjørt inn 

114 580 kubikkmeter fra mai til oktober. Altså totalt 222 580 m3, bortimot 67 580 m3 mer og 

et avvik på nesten 44 %. Når ansvarlig søker anslår at det kan være snakk om ytterligere 5-10 

%, kan det etter kommunens beregninger være snakk om et volum som ligger et sted mellom 

5 722 og 16 000 kubikkmeter (avhengig av hvilke tall som legges til grunn). I såfall snakker vi 

om et totalt avvik fra omsøkt på bortimot 49-54 %. Men hva hvis det er snakk om mer enn 

dette?  

 

Når det er gjort beregninger i forhold til trafikkmengden har man tatt utgangpunkt i at hver 

lastebil har fraktet inntil 16 m3 med masser (komprimerte masser). I sommer har massene vært 

bløte med stort vanninnhold, og det viser seg at hver lastebil ikke får med seg 16 m3, men at 

det reelle forholdstallet er lavere enn dette.   

 

Rådmannen har fått opplyst om at massene ligger til avrenning og at det først er når massene er 

tørrere/ved utplanering at det kan sies noe om hvor mye etterfylling som trengs.  

Etter rådmannens vurdering synes omfanget av tiltaket og volumene å være upresist og kan 

hende vanskelig å avgrense. Det er i søknaden sagt noe om høyder, og at den største høyden er 

inntil 1,7 meter. 

 

Teknisk sett har kommunen mottatt søknad om oppfylling av et område (avgrenset på kart) og 

et volum på 155 000 m3. I tillegg har kommunen mottatt dokumentasjon om at det er oppfylt 

til sammen 222 580 m3. Utover dette har ikke kommunen noen konkrete volumtall å forholde 

seg til. 
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Rådmannen kan ikke se at kommunen har mottatt tilstrekkelig informasjon til å kunne ta 

stilling til spørsmålet om etterfylling. Det er krevende å skulle vurdere konsekvensene av dette 

tiltaket, og rådmannen kan ikke se at kommunen har hjemmel til å «forhåndsgodkjenne» et 

volum som ikke er kjent. Følgelig kan ikke rådmannen anbefale at det gis tillatelse i område 1 

utover det som er omsøkt eller senere oppjustert, og rådmannen vil be om at det utarbeides 

konkrete beregninger før dette tas til behandling.  

 

 

Tiltaket omfatter kun rene masser 

 

I søknaden til oss er det opplyst om at massene som brukes er kontrollerte, på stedet hvor de 

tas ut, og at det også foretas en visuell kontroll når de kommer til Averøya. Det er 

forurensningsforskriften kap. 2 og 4 som kommer til anvendelse i dette tilfellet. Siden massene 

ifølge søker kan dokumenteres, forutsetter rådmannen at det er foretatt en vurdering etter 

forurensningsforksiftens kapittel 2 som sier noe om grunnundersøkelser og tiltaksplan.  

 

Når det blir overskuddsmasser under anleggsarbeid, skal disse klassifiseres og bli angitt såkalte 

tilstandsklasser. Det finnes egen veileder TA-255/2009 Helsebaserte tilstandsklasser for 

forurenset grunn. I denne er det angitt ulike tilstandsklasser. Tilstandsklassene er etablert for å 

kunne gi føringer på hvor høye konsentrasjoner av miljøgifter som er helsemessig akseptabelt 

knyttet til forskjellige typer arealbruk. Grunnlaget for å bestemme tilstandsklassene er analyse 

av jordprøver, og det er resultatet av disse analysene som bestemmer hvilken tilstandsklasse 

grunnen har. Øvre grense for tilstandsklasse 5 i veilederen skal ikke avgjøre hva som er farlig 

avfall. Det skal bestemmes i henhold til avfallsforskriften kapittel 11. I saker som behandles 

etter forurensingsforskriften kapittel 2, skal all forurenset overskuddsmasse som ikke 

disponeres i tiltaksområdet, leveres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg med tillatelse 

etter forurensningsloven jf. forurensningsforskriften § 2-5 andre ledd. 

 

Det er den «avgivende» kommune som skal behandle eventuelle tiltaksplaner (dersom det ble 

påvist høye konsentrasjoner/forurensede masser i overskuddsmassene). Dersom det er påvist 

forurensede masser, skal disse leveres til godkjent deponi/behandlingsanlegg. De massene som 

har blitt kjørt til Averøy,a skal som hovedregel imøtekomme kravene til planlagt arealbruk, 

dvs. brukt til dyrka mark/matproduksjon. 

 

 

I byggesaker så er kommunens rolle å sikre at byggetiltaket utføres i tråd med gjeldende 

regulering og ivareta krav etter plan- og bygningsloven. Når det f.eks. gis 

igangsettingstillatelse for oppføring av en enebolig, så er det forutsatt at det brukes godkjente 

byggeprodukter og at tiltaket utføres i henhold til gitte tillatelse. 

 

Når kommunen gir tillatelse til vesentlig terrenginngrep, og i dette tilfellet til å heve et areal, så 

forutsetter kommunen at tiltaket utføres som det er omsøkt og at massene som deponeres er i 

tråd med det tillatelsen åpner opp for. Rådmannen kjenner til at det allikevel kan være større 

skepsis til hvorvidt dette er tilfellet i oppfyllingssaker. Særlig når det observeres 

enkeltfragmenter på området/eller på lastebiler som frakter masser inn på anlegget. Dette er en 

bekymring som tas opp av naboer og i henvendelser som kommunen har mottatt.  

 

I epost 19.11.2017 fra ansvarlig søker er det redegjort for hvorfor det kan dukke opp noe 

rester i massene og det fremgår bl.a.: (…) reagert på at det forekommer innslag av 
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betongrester, jern, rør, ledninger o.l. i massene vi har tatt inn. Det er ikke unaturlig at de 

reagerer på det visuelle her, selv om massene altså er rene. Dette er ting vi ønsker minst 

mulig av i massene, og er noe vi i stor grad plukker ut ved den visuelle kontrollen på 

fyllplassen. Det samles inn og mellomlagres på deponiområdet, og kjøres senere til godkjent 

mottak i Hønefoss og Franzefoss i Sandvika. Dessverre kan det nok skje at noe ikke fanges 

opp av den visuelle kontrollen og er derfor noe som i en viss grad alltid vil forekomme også i 

rene gravemasser, så lenge de kommer fra tidligere bebygd område. Det er fra myndighetenes 

side en målsetning og et ønske om at slike masser i størst mulig grad skal omdisponeres til 

samfunnets beste. Dette er eksempelvis støyvoller, rassikring og flomsikringstiltak i et vinn 

vinn perspektiv, noe vi også gjør med dette tiltaket. I bynære strøk og tettsteder vil som regel 

utbygging foregå som nybygg på tidligere bebygd areal, eller ved utvidelse på steder med 

allerede utbygd infrastruktur. Massene vil da ikke alltid komme fra jomfruelige områder, selv 

om de fortsatt er å betrakte som rene i forurensingsperspektiv. Massene kartlegges og 

beskrives i miljørapporter og det utarbeides saneringsplaner før arbeidene iverksettes slik at 

massene kan sendes til riktig type mottak. Det som har gått til vårt tiltak er altså klarert etter 

disse rutinene, men ser ikke nødvendigvis ut som jomfruelig jord. (…) 

 

 

Rådmannen har mottatt flere henvendelser omkring problematikken rundt rene masser. Vi er 

også kjent med at NGI på oppdrag fra Miljødirektoratet foretar en større kartlegging i 

Tyrifjorden-området for å spore kilden til såkalt PFOS i Tyrifjorden, og at Averøya er et av 

mange steder hvor det er foretatt kontroll og prøver. I tillegg har Ringerike kommune tett 

dialog med Fylkesmannen i Buskerud for å sikre at begge forvaltningsorganene følger opp det 

hensyn som lovverket er ment å ivareta.  

 

Oppfølging av tiltaket etter forurensningsforskrift og annet lovverk som ivaretar miljø og 

forurensning, skjer uavhengig av byggesaken. 

 

 

Forholdet til naboer/berørte av tiltaket 

Ut fra nabomerknader i saken ser vi at tiltaket har medført og vil kunne medføre ulemper for 

naboer og øvrige brukere av området. Særlig når det gjelder veien. Store deler av tiltaket er 

allerede utført, og det er grunn til å anta at tiltaket vil være gjennomført i løpet 2018-2019 

(ifølge søkers opplysninger). Rådmannen kan godt forstå at det oppleves som en belastning for 

de som bor nær veien eller bruker veien. Juridisk sett kan man snakke om at ulempen i forhold 

til vegen vil være forbigående og ikke av varig karakter. Vedlikehold og vegstandard i 

anleggsperioden og istandsetting av veg ved endt tiltak er også et moment i dette, og det er 

viktig at det settes vilkår om dette i en eventuell tillatelse.  

 

Naturmangfold- samlet belastning 

Rådmannen har vurdert temarapporten om naturmangfold utarbeidet av COWI ut i fra kjent 

kunnskap om området. Rapporten anses å være noe mangelfull, da spesielt angående område 3 

og 4, og i forhold til arbeidet rundt økologisk kompensasjon i forbindelse med Ringeriksbanen 

og E16 (FRE16). I rapporten omtales område 3 og 4 som artsfattige og med liten verdi uten 

naturtypekvaliteter. I forbindelse med økologisk kompensasjon har det vært kartleggere på de 

omsøkte områdene, og det er laget en rapport, «Potensielle areal for økologisk kompensasjon» 

av 20.12.2016. I denne rapporten inngår område 3 og 4 i hva som blir kalt «Averøya» 

(lokalitet 24). Viktigste naturverdier som trekkes fram er nærhet til Averøya naturreservat og 

deltaområdet av Storelva. Åpne sandholdige beitearealer kan ha verdi for visse insekter. Det 
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var planlagt en NiN-kartlegging (Naturtyper i Norge) av lokaliteten, men grunnet dyr på beite 

og tidsnød ble dette ikke foretatt. Kartleggeren mener likevel på bakgrunn av sine 

observasjoner at område 4 trolig ville fått naturtypen naturbeitemark med verdi B eller C. Han 

omtaler område 3 som en rest av deltaområdet utenfor verneområdet, og mener det har verdi 

for rastende og beitende fugl, og at det har landskapsmessige kvaliteter. 

 

Omsøkte områder 1 og 2 er allerede fylt igjen, og det er derfor vanskelig å si noe om 

naturverdier som eventuelt var tilstede før tiltakene. Område 1 bestod hovedsakelig av dyrka 

mark og et gammelt torvuttak, og det anses derfor som lite sannsynlig at det var viktige 

naturverdier knyttet til arealet. Gamle flybilder og bilder av område 2 indikerer at det tidligere 

bestod av et flomløp med høy fuktighet og åpent vann. Som COWI påpeker i sin rapport, så 

kan slike områder danne grunnlag for et stort biologisk mangfold. Området har ikke vært 

kartlagt, og hadde ikke registrerte naturverdier før inngrepet. Det kan likevel ikke utelukkes at 

det kan ha vært viktige naturtyper eller rødlistearter knyttet til arealet. 

 

Vestsiden av Averøya er viktig leveområde for flere fuglearter av stor og særlig stor 

forvaltningsinteresse (rødlistearter). Averøya og Synneren naturreservat ligger nær omsøkte 

arealer. I tillegg er Storelva foreslått vernet i Nordre Tyrifjorden naturreservat. 

 

Rådmannens vurdering etter naturmangfoldlovens (NML) kap. II, §§ 8 – 12: 

 

 § 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Søknaden er vurdert ut i fra tilgjengelig informasjon hentet fra kjente offentlige 

databaser som Naturbase og Artskart. I tillegg er det hentet inn informasjon fra arbeidet 

med økologisk kompensasjon og rapporten «Potesielle areal for økologisk 

kompensasjon» som ligger tilgjengelig på Bane NOR sine hjemmesider. 

Kunnskapsgrunnlaget anses som tilstrekkelig. For område 2 er det noe usikkerhet rundt 

kunnskapsgrunnlaget. 

 

 § 9 Føre-var prinsippet 

Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok til å vurdere omsøkte tiltak, og føre-var 

prinsippet kommer ikke til anvendelse. 

 

 § 10 Samlet belastning 

Omsøkte områder 1 og 2 er allerede oppfylt med masser. For område 2 er det 

usikkerhet knyttet til om viktige naturverdier allerede er berørt. Averøya har et rikt 

naturmangfold, og det anses at ytterligere oppfylling i området vil øke den samlede 

belastingen på naturmangfoldet. I vurderingen av samlet belastning skal det også tas 

hensyn til fremtidige påvirkninger. Planlagt vei og bane vil gi en betydelig påvirkning på 

Storelva som våtmarksområde.  

 

 §11 Kostnadene ved miljøforringelse 

Eventuelle avbøtende tiltak bekostes av tiltakshaver. Aktuelle tiltak er vegetasjonssoner 

mot vassdrag, fangdammer og hyppige kontroller/prøvetaking av tilkjørte masser. 

 

 §12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det forutsettes at tiltakshaver benytter miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder for 

gjennomføring av tiltak. 
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Rådmannen mener på bakgrunn av vurdering etter NML at det kan gis tillatelse til oppfylling i 

område 1 og 2. Det vurderes videre at søknad for område 3 og 4 bør avslås grunnet den 

samlede belastningen på naturverdiene på Averøya og i Storelvas våtmarksområder. 

Rådmannen vektlegger at det allerede er fylt ut et betydelig område på eiendommen, samt at 

man i nær fremtid kan forvente en stor påvirkning på våtmarksområdene grunnet FRE16.  

 

Det er ikke avgjort hvilke områder som skal velges ut til økologisk kompensasjon i FRE16. 

Rådmannen mener dette også taler imot at det gis tillatelse til oppfylling av område 3 og 4 ved 

behandling av denne søknaden. 

 

Avrenning og fangdammer/kanaler  
Tiltaket må ikke innebære uheldig avrenning til fjorden. Vi ber om at det i anleggsperioden blir lagt 

spesiell vekt på å unngå uheldig erosjon og at det etableres sedimenteringsdammer, og at det legges 

til rette for en rask etablering av nye vekster. Det er også viktig at disse anleggene vedlikeholdes og 

at det utføres regelmessige kontroller – slik at de fungerer etter hensikten. 

 

Deponering av overskuddsmasser i Ringerike kommune 

Da Ringerike kommune i 2014 vedtok egne retningslinjer for massedeponi, var det for å si noe 

om hvordan kommunen skulle håndtere denne typen saker. I retningslinjene fremgår det at 

terrenginngrep i LNF-områder, hvor det er snakk om avvik med mer enn 3 meter eller samlet 

har et omfang på et areal mer enn 1 000 m², er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. 

Og på fyllinger med et volum på mer enn 10 000 m3 er det krav om utarbeidelse av full 

reguleringsplan. 

 

I tillegg til oppfyllinga på Averøya har også kommunen andre saker hvor det er igangsatt 

arbeider, bl.a. Rognerud, hvor vi er i gang med oppfølging etter plan- og bygningsloven. I 

tillegg er det igangsatt reguleringsplaner for tre områder (Kind, Røiseng og Veksal/Ve) som til 

sammen kan håndtere et volum på inntil 5 250 000 m3 (henholdsvis 800 000 m3, 750 000m3 og 

3 700 000m3). Det største området ved Veksal/Ve ligger nært til dagens E16, med få 

naboer/direkte berørte av deponidrift, og planlegger å kunne ta imot inntil 3,7 millioner 

kubikkmeter.  

 

I forbindelse med arbeidene med ny E16 og Ringeriksbane er det trolig et stort overskudd av 

masser, tidligere har det vært snakk om tall opp mot 6 millioner kubikkmeter. Det har vært 

gjort noen vurderinger for hvor slike masser kan deponeres. Rådmannen kjenner også til at det 

har vært et ønske om at samferdselsprosjektene i større grad skal anvende disse 

overskuddsmassene i konkrete prosjekter fremfor kun å flytte massene til massedeponier/fylle 

igjen ravinedaler. Rådmannen ser det som viktig at etablering av massedeponi reguleres 

gjennom gode medvirkningsprosesser og at det plasseres i områder hvor det kommer i liten 

konflikt med andre hensyn. 

 

Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser om byggeforbud (100 meters beltet) 

De omsøkte tiltakene ligger innenfor 100 meters beltet mot vann, og omfattes av kommuneplanens 

bestemmelser § 5 om byggeforbud.  

 

Kommunen kan gi dispensasjon fra byggeforbudet dersom hensynene bak forbudet eller hensynene 

i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningslovens § 19-2. Dersom det skal 
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gis dispensasjon, må denne begrunnes nøye ut i fra konkrete forhold i den aktuelle saken for å unngå 

at det skapes en uheldig presedens. 

 

I dispensasjonssøknaden er det beskrevet at Averøya ligger mellom Tyrifjorden og Storelva og 

bortimot ¼ av eiendommen ligger innenfor 100 metersbeltet til vann. Rådmannen ser at det er 

vanskelig å vurdere alternative plasseringer av tiltakene, da det går på å heve det aktuelle terrenget, 

bl.a. fordi det er flomutsatt, og også ved at vann trenger opp fra grunnen. Hensynet til 

bestemmelsen er bl.a. å sikre allmennheten tilgang til rekreasjon og bademuligheter. De aktuelle 

tiltakene bidrar til å øke jordbruksarealet samt forbedre eksisterende dyrka mark. Område 1 ligger 

som en øy ute på et jorde, og er således «utilgjengelig» for allmennheten store deler av året. Område 

2 ligger i umiddelbar nærhet til vannkant, men en gjennomføring av tiltaket vil ikke være til hinder 

eller tilsidesette hensynet bak bestemmelsen. For område 2, 3 og 4 vil ikke en terrengheving i seg 

selv gjøre området utilgjengelig for allmennheten, men her vil også strandsoneproblematikken 

utvides til også omhandle naturmangfold og kantsone mot vann og vassdrag.  

 

Det er ingen klare fordeler for allmennheten ved at tiltaket gjennomføres, og rådmannen kan heller 

ikke se at det er noen direkte ulemper knyttet til tiltakene. Dog oppleves trafikken for å transportere 

massene til Averøya som en ulempe for allmennheten, ved at det generer trafikk, støy og støv. I 

dette tilfellet kommer også massene langveis fra. For samfunnet, er det en fordel når 

overskuddsmasser kan tas i bruk i samfunnsnyttige prosjekt. Det å øke jordbruksareal, eller 

forbedre eksisterende og legge til rette for økt matproduksjon må sies å falle inn under 

samfunnsnytte. 

 

 

 

Konklusjon 

Etter en helhetsvurdering finner rådmannen at det kan gis dispensasjon fra kommuneplanens 

bestemmelser om byggeforbud i 100 meters beltet til vann og vassdrag § 5, for områdene 1 og 

2 for heving av landbruksareal.  

 

Av hensyn til den samlede belastning for økosystemet, og at det er snakk om beskjeden 

nettoøkning i dyrka mark, er rådmannen skeptisk til og vil sterkt fraråde at det gis tillatelse til 

terrenginngrep i områdene 3 og 4.  

 

Det anbefales at det gis tillatelse til vesentlig terrenginngrep for område 1 og 2, men at 

søknaden avslås for områdene 3 og 4. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 

1. Oversiktskart (1:50 000) 

2. Kommentar til brev fra Naturvernforbundet (fra ansvarlig søker) 

3. Status og videre fremdrift (fra ansvarlig søker) 

4. Brev fra Naturvernforbundet 

5. Epost om status volum (fra ansvarlig søker), datert 23.10.2017 

6. Kommentar til Fylkesmannens uttalelse og tilleggsinformasjon, 14.08.2017 (fra 

ansvarlig søker) 

7. Svar på anmodning om tilleggsinformasjon (fra ansvarlig søker), per 21.07.2017 
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8. Anmodning om kommentar og oversendelse av dokumenter (fra Ringerike kommune), 

per 18.07.2017 

9. Brev om vedlikeholdsoppfølging av kommunal vei (fra Ringerike kommune), datert 

04.07.2017 

10. Foreløpig svar og anmodning om tilleggsinformasjon (fra Ringerike kommune) 

11. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 10.07.2017 

12. Svar på anmodning om tilleggsinformasjon (fra ansvarlig søker), datert 02.07.2017 

13. Anmodning om uttalelse (fra Ringerike kommune), datert 13.06.2017 

14. Søknad om tillatelse til tiltak, mottatt 12.05.2017 

15. Følgeskriv til søknaden, datert 17.03.2017 

16. Kommentar til innkomne nabomerknader, datert 

17. Søknad om dispensasjon fra 100 meters belte mot vann og vassdrag 

18. Kart som viser omsøkt tiltak 

19. Temarapport om naturmangfold, desember 2016 

20. Gjeldende kommuneplanbestemmelser for Ringerike kommune, vedtatt 30.08.2007  

21. Nydyrkingstillatelse, datert 07.12.2012 

22. Kart over godkjent nydyrkingstillatelse 

23. Nabomerknad, fra Lars Strand 

24. Nabomerknad, Tore Olsen 

25. Nabomerknad, fellesskriv fra naboer 

26. Retningslinjer for oppfylling og massedeponi 

 

 

Til orientering: Det er en rekke dokumenter i saken. Rådmannen har kun lagt ved de mest 

relevante, men ønsker å opplyse om at det også finnes dokumenter utover de som følger denne 

politiske saken. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

avdelingsleder byggesak:  Arne Hellum 

 

saksbehandler:   Heidi Skagnæs 

    Lisa Helgesson (naturmangfold) 

    Ole Anders Moskaug (forurensning) 
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Dokumentnr Type Reg.dato Mott.dato Innhold Saksbeh. Enhetsforkortelse Avskrivningsmåte Graderingskode Status Adressebeskrivelse

1 4/1842-95 I - Inngående
dokumenter 07.06.201 8 07.06.201 8 Innsyn i sak 1 4/1842 dok 92 H EI D SKAG R. TE K.M AF

J -
Journalført
av arkivet

Ringblad

1 4/1842-94 I - Inngående
dokumenter 04.06.201 8 01 .06.201 8 Kopi av kommentarer til brev

Gnr/bnr 1/42 H EI D SKAG R. TE K.M AF TO - Brevet er tatt til
orientering

J -
Journalført
av arkivet

Kolberg Caspary
Lautom as

1 4/1842-93 I - Inngående
dokumenter 04.06.201 8 01 .06.201 8 Kommentarer til tilbakemelding fra

ansvarlig søker H EI D SKAG R. TE K.M AF TO - Brevet er tatt til
orientering

J -
Journalført
av arkivet

Tore Olsen

1 4/1842-92 I - Inngående
dokumenter 04.06.201 8 30.05.201 8 Svar på spørsmål - Averøya H EI D S KAG R. TE K.M AF

J -
Journalført
av arkivet

Gunnar Nilsen

1 4/1842-91
S -
Saksfremlegg /
møtedokument

25.05.201 8
Klage på tillatelse (vesentlige
terrenginngrep) Gnr/bnr 1/42
Averøya

H EI D SKAG R. TE K.M AF
R -
Reservert /
konsept

1 4/1842-90 U - Utgående
dokumenter 25.05.201 8 15.01.201 8 Averøya - Befaring mandag 1 5.

januar 2018 H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Gunnar Nilsen

1 4/1842-89 U - Utgående
dokumenter 23.05.201 8 22.05.201 8 Svar - Heving av terreng Averøya

1/42 H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Tore Olsen

1 4/1842-88 U - Utgående
dokumenter 1 8.05.201 8 18.05.201 8 Heving av terreng Averøya 1/42 N 54 R. TEK. M AF. BYG

J -
Journalført
av arkivet

Tore Olsen

1 4/1842-87 I - Inngående
dokumenter 1 8.05.201 8 18.05.201 8 Ønsker oversendt svarbrev Gnr/bnr

1/42 N54 R. TEK. M AF. BYG

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

KCL v/Tore Olsen

1 4/1842-86 U - Utgående
dokumenter 24.05.201 8 15.05.201 8 Svar på innsynsbegjæring H EI D SKA G R. TE K.M AF

J -
Journalført
av arkivet

Per Kr. Rotherud

1 4/1842-85 I - Inngående
dokumenter 1 8.05.201 8 15.05.201 8 Begjæring om innsyn H EI D SKAG R. TE K. M AF

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Per Kr. Rotherud

1 4/1842-84 I - Inngående
dokumenter 1 5.05.201 8 14.05.201 8 Averøya- Kommentar til klage på

vedtak H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Guni Consult

1 4/1842-83 I - Inngående
dokumenter 07.05.201 8 07.05.201 8 Bestilling - innsyn i postliste sak

14/1 842 - 80 H EI D SKAG R. TE K.M AF TO - Brevet er tatt til
orientering

J -
Journalført
av arkivet

Miljøvernforbundet
Hønefoss

1 4/1842-82 U - Utgående
dokumenter 03.05.201 8 03.05.201 8 Svar - Innsyn i sak 14/1842 H EI D SKAG R. TE K.M AF

J -
Journalført
av arkivet

Kirsten Rotherud

1 4/1842-81 I - Inngående
dokumenter 02.05.201 8 02.05.201 8 Begjæring om innsyn i sak 1 4/18 42 H EI D SKAG R. TEK. M AF

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Kirsten Rotherud

1 4/1842-80 U - Utgående
dokumenter 02.05.201 8 30.04.201 8

Tilbakemelding om at det gis
oppreisning for klagefrist Klage fra
Arild Weisten

H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Arild Weisten

1 4/1842-79 I - Inngående
dokumenter 30.04.201 8 30.04.201 8 Kommentarer vedrørende Svar -

Forespørsel om utsatt frist H EI D SKAG R. TE K.M AF TO - Brevet er tatt til
orientering

J -
Journalført
av arkivet

Kirsten Rotherud

1 4/1842-78 I - Inngående
dokumenter 30.04.201 8 28.04.201 8 Averøya - vedrørende klage H EI D S KAG R. TE K.M AF

J -
Journalført
av arkivet

Arild Weisten

1 4/1842-77 U - Utgående
dokumenter 30.04.201 8 Klage - Oversendelse til ansvarlig

søker for kommentar H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Guni Consult

1 4/1842-76 I - Inngående
dokumenter 30.04.201 8 27.04.201 8 Tilbakemelding fra nabo -

vedrørende utsettelse av frist H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Tore Olsen

1 4/1842-75 U - Utgående
dokumenter 27.04.201 8 Svar - Forespørsel om utsatt frist H EI D SKA G R. TE K.M AF

J -
Journalført
av arkivet

Guni Consult

1 4/1842-74 I - Inngående
dokumenter 27.04.201 8 23.04.201 8 Forespørsel om utsatt frist H EI D SKAG R. TE K.M AF ALL - Alle adressater

er avskrevet

J -
Journalført
av arkivet

Gunnar Nilsen

1 4/1842-73 U - Utgående
dokumenter 23.04.201 8 23.04.201 8 Averøya - Vedrørende klage H EI D S KAG R. TE K.M AF

J -
Journalført
av arkivet

Arild Weisten

1 4/1842-72 I - Inngående
dokumenter 1 8.04.201 8 17.04.201 8

Klage på vedtak om tillatelse til
oppfylling-heving av landbruksareal
gnr/bnr 1/42 Averøya - Møteplasser

H EI D SKAG R. TE K.M AF

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Arild Weisten

1 4/1842-71 U - Utgående
dokumenter 1 3.04.201 8

Klage på vedtak - oversendes for
kommentar Gnr/bnr 1/42 - oppfylling
av landbruksareal

H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Guni Consult

1 4/1842-70 U - Utgående
dokumenter 09.04.201 8 09.04.201 8 Svar på innsynsbegjæring - Aver øya H EI D SKAG R. TE K.M AF

J -
Journalført
av arkivet

Ring Blad

1 4/1842-69 I - Inngående
dokumenter 09.04.201 8 09.04.201 8 Tilleggsdokumentasjon Gnr/bnr 1 /42 H EI D SKAG R. TE K.M AF TO - Brevet er tatt til

orientering

J -
Journalført
av arkivet

Gro Toril Gulestø
Rotherud

1 4/1842-68 I - Inngående
dokumenter 05.04.201 8 05.04.201 8

Tilbakemelding - Klage på vedtak
om tillatelse til oppfylling/heving av
landbruksareal Gnr/bnr 1 /42

H EI D SKAG R. TE K.M AF

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Kirsten Pedersen
Rotherud

1 4/1842-67 I - Inngående
dokumenter 26.03.201 8 26.03.201 8 Bestilling av dokument fra postlista

14/1 842 - 59 H EI D SKAG R. TE K.M AF TO - Brevet er tatt til
orientering

J -
Journalført
av arkivet

Ring Blad

1 4/1842-66 I - Inngående
dokumenter 26.03.201 8 26.03.201 8

Klage på vedtak om tillatelse til
oppfylling/heving av landbruksareal
gnr1 /42 averøy. Møteplasser

H EI D SKAG R. TE K.M AF TO - Brevet er tatt til
orientering

J -
Journalført
av arkivet

Kirsten Rotherud

1 4/1842-65 I - Inngående
dokumenter 1 5.03.201 8 15.03.201 8 Innsyn i sak 1 4/1842 - 51 H EI D SK AG R. TE K.M AF

J -
Journalført
av arkivet

Ringerikes Blad

1 4/1842-64 I - Inngående
dokumenter 21.03.201 8 20.03.201 8 Innsyn i sak 1 4/1842 - 55 H EI D SK AG R. TE K.M AF TO - Brevet er tatt til

orientering

J -
Journalført
av arkivet

Ringrikes Blad

1 4/1842-63 I - Inngående
dokumenter 21.03.201 8 20.03.201 8 Innsyn i sak 1 4/1842 - 56 H EI D SK AG R. TE K.M AF TO - Brevet er tatt til

orientering

J -
Journalført
av arkivet

Ringerikes Blad

1 4/1842-62 I - Inngående
dokumenter 21.03.201 8 20.03.201 8 Innsyn i sak 1 4/1842 - 58 H EI D SK AG R. TE K.M AF TO - Brevet er tatt til

orientering

J -
Journalført
av arkivet

Ringerikes Blad

1 4/1842-61 I - Inngående
dokumenter 21.03.201 8 20.03.201 8 Innsyn i sak 1 4/1842 - 54 H EI D SK AG R. TE K.M AF TO - Brevet er tatt til

orientering

J -
Journalført
av arkivet

Ringerikes Blad
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1 4/1842-60 U - Utgående
dokumenter

21.03.201 8 21 .03.201 8 Svar - innsynsbegjæring H EI D SKAG R. TE K.M AF J -
Journalført
av arkivet

Ringblad

1 4/1842-59 U - Utgående
dokumenter 21.03.201 8 16.03.201 8 Vedrørende klage på vedtak

Gnr/bnr 1/42 - Averøya H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Per Kr. Rotherud

1 4/1842-58 I - Inngående
dokumenter 1 6.03.201 8 15.03.201 8 Klage på vedtak opfylling av

landbruksareale Gnr1 /42 H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Per Kr. Rotherud

1 4/1842-57 I - Inngående
dokumenter 1 6.03.201 8 15.03.201 8

Klage på vedtak om tillatelse til
oppfylling-heving av landbruksareal
Gnr/bnr 1/42 Averøya

H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Stein Rotherud

1 4/1842-56 I - Inngående
dokumenter 1 6.03.201 8 15.03.201 8

Klage på vedtak om tillatelse til
oppfylling/heving av landbruksareal
gnr1 /42 Averøy

H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Tore Olsen

1 4/1842-55 I - Inngående
dokumenter 1 5.03.201 8 15.03.201 8

Klage på vedtak om tillatelse til
oppfylling/heving av landbruksareal
gnr1 /42 averøy. Møteplasser

H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Kirsten Rotherud

1 4/1842-54 I - Inngående
dokumenter 1 5.03.201 8 14.03.201 8 Klage på vedtak ang transport til

Averøya H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Hans Ødegård

1 4/1842-53 U - Utgående
dokumenter 1 5.03.201 8 14.03.201 8 Svar - Møteplasser

Røsholmstranveien H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Hans Ødegård

1 4/1842-52 U - Utgående
dokumenter 1 5.03.201 8 14.03.201 8 Svar - Kart som viser møteplass er H EI D SKAG R. TE K.M AF

J -
Journalført
av arkivet

Kirsten Rotherud

1 4/1842-51 I - Inngående
dokumenter 09.03.201 8 09.03.201 8 Klage på tillatelse til oppfyll ing H EI D SKAG R. TEK. M AF

J -
Journalført
av arkivet

Advokatfirmaet
Johnsrud &Co AS

1 4/1842-50 U - Utgående
dokumenter 22.02.201 8

Tillatelse til oppfylling - heving av
landbruksareal Gnr/bnr 1 /42
Averøya

H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Guni Consult

1 4/1842-49

X - Interne
dokumenter som
ikke krever
oppfølging

1 6.01 .201 8 Bilder fra oppfyllingen Gnr/bnr 1 /42 H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

1 4/1842-48 P S - Politisk
behandling 1 6.01 .201 8

Saksprotokoll - Gnr/bnr 1 /42 -
Averøya - Oppfylling/heving av
landbruksareal

H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Saksnr 1 /1 8 fra møte
1 5.01 .2018 i
Hovedutvalget for
miljø...

1 4/1842-47 U - Utgående
dokumenter 1 3.12.201 7 Svar på henvendelse Gnr/bnr 1/42 -

Averøya H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Naturvernforbundet i
Buskerud

1 4/1842-46 U - Utgående
dokumenter 06.12.201 7

Orientering om politisk vedtak
Gnr/bnr 1/42 - Averøya - heving av
terreng

H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Guni Consult

1 4/1842-45 P S - Politisk
behandling 05.12.201 7

Saksprotokoll - Gnr/bnr 1 /42 -
Averøya - Oppfylling/heving av
landbruksareal

H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Saksnr 80/17 fra møte
04.12.2017 i
Hovedutvalget for milj...

1 4/1842-44 I - Inngående
dokumenter 27.11 .201 7 23.1 0.201 7 Averøya - status per oktober 20 1 7 H EI D SKAG R. TEK. M AF TO - Brevet er tatt til

orientering

J -
Journalført
av arkivet

Gunnar Nilsen

1 4/1842-43 I - Inngående
dokumenter 27.11 .201 7 18.1 1.201 7

Kommentar på brev fra
Naturvernforbundet og videre arbeid
med oppfyllingsarbeidene

H EI D SKAG R. TE K.M AF TO - Brevet er tatt til
orientering

J -
Journalført
av arkivet

Gunnar Nilsen

1 4/1842-42 U - Utgående
dokumenter 27.11 .201 7 27.1 1.201 7 Bekreftelse på mottatt epost H EI D SKAG R. TE K.M AF

J -
Journalført
av arkivet

Ole Halvor Jøta

1 4/1842-41 I - Inngående
dokumenter 27.11 .201 7 22.1 1.201 7 Ønsker å trekke ut arealet på gnr.

1/39 H EI D SKAG R. TE K.M AF TLF - Besvart
telefonisk

J -
Journalført
av arkivet

Ole Halvor Jøta

1 4/1842-40 I - Inngående
dokumenter 1 7.11 .201 7 17.1 1.201 7 Innsyn i sak:1 4/1842:39 H EI D SKAG R. TE K.M AF

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Henning Log

1 4/1842-39 I - Inngående
dokumenter 06.11 .201 7 05.1 1.201 7 Averøya gård - - Heving av terr eng H EI D SKAG R. TEK. M AF TO - Brevet er tatt til

orientering

J -
Journalført
av arkivet

Naturvernforbundet i
Buskerud

1 4/1842-38 U - Utgående
dokumenter 24.10.201 7

Saken kommer til behandling i H M A
Gnr/bnr 1/42 - Averøya -
Terrenginngrep / heving av
landbruksareal

H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Guni Consult

1 4/1842-37
S -
Saksfremlegg /
møtedokument

23.11 .201 7 Gnr/bnr 1/42 - Averøya -
Oppfylling/heving av landbruksareal H EI D SKAG R. TE K.M AF

GR -
Godkjent av
rådmann.
Klart for
saksliste

1 4/1842-36 U - Utgående
dokumenter 1 1.10.201 7 11 .1 0.201 7 Svar - Saksinnsyn - utfylling

Averøya H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Gøril Aasen Slinde

1 4/1842-35 I - Inngående
dokumenter 1 1.10.201 7 11 .1 0.201 7 Saksinnsyn - utfylling Averøya H EI D SKAG R. TE K.M AF

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Norges geotekniske
institutt (NGI)

1 4/1842-34 U - Utgående
dokumenter 1 4.08.201 7 14.08.201 7 14/1 842 gnr/bnr1 /42 H EI D SKAG R. TE K. M AF

R -
Reservert /
konsept

hans ødegård

1 4/1842-33 I - Inngående
dokumenter 1 5.08.201 7 14.08.201 7 Averøya- Heving av terreng på gnr.1

bnr.42 H EI D SKAG R. TE K.M AF

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Guni Consult

1 4/1842-32 U - Utgående
dokumenter 1 1.08.201 7 10.08.201 7 1/42 - massetransport, heving av

terreng osv. N54 R. TEK. M AF. BYG
J -
Journalført
av arkivet

1 4/1842-31 I - Inngående
dokumenter 21.07.201 7 28.06.201 7 Heving av terreng - Gnr/brn 1 /4 2 H EI D SKAG R. TE K.M AF TO - Brevet er tatt til

orientering

J -
Journalført
av arkivet

Lars Strand

1 4/1842-30 I - Inngående
dokumenter 21.07.201 7 23.06.201 7 Tilleggsinformasjon H EI D SKAG R. TE K. M AF TO - Brevet er tatt til

orientering

J -
Journalført
av arkivet

Guni Consult Gunnar
Nilsen

1 4/1842-29 U - Utgående
dokumenter 1 9.07.201 7 Vedrørende heving av terreng

Gnr/bnr 1/42 N54 R. TEK. M AF. BYG
J -
Journalført
av arkivet

Guni Consult

1 4/1842-28 I - Inngående
dokumenter 1 1.07.201 7 11 .07.201 7

Uttalelse til søknad om
dispensasjon fra kommuneplanen
for heving av jordbruksareal på
Averøya

H EI D SKAG R. TE K.M AF

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Fylkesmannen i
Buskerud

1 4/1842-27 U - Utgående
dokumenter 04.07.201 7

Vedlikeholdsoppfølging av
Averøyveien Averøyveien strekning
Snyta-engabekken KV1011 8

CORCLI R. TEK. F ORVAL T
J -
Journalført
av arkivet

Hagen Gjenvinning

1 4/1842-26 05.07.201 7 02.07.201 7 Tilleggsinformasjon g nr 1 bnr 42 H EI D SKAG R. TEK. M AF
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I - Inngående
dokumenter

TO - Brevet er tatt til
orientering

J -
Journalført
av arkivet

Guni Consult Gunnar
Nilsen

1 4/1842-25 U - Utgående
dokumenter 1 4.06.201 7 Anmodning om uttalelse Gnr/bnr

1/42 - Heving av terreng H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Fylkesmannen i
Buskerud

1 4/1842-24 U - Utgående
dokumenter 1 5.06.201 7

Foreløpig svar og anmodning om
tilleggsinformasjon Gnr/bnr 1/42 -
Heving av terreng

H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Guni Consult Gunnar
Nilsen

1 4/1842-23 I - Inngående
dokumenter 1 2.05.201 7 12.05.201 7

Søknad om heving av terreng på
flomutsatt innmark og åker Gnr/bnr
1/42

H EI D SKAG R. TE K.M AF B U - Besvart med
utgående brev

J -
Journalført
av arkivet

Guni Consult Gunnar
Nilsen

1 4/1842-22 U - Utgående
dokumenter 28.04.201 7 28.04.201 7 Naboinnspill byggesak

Røsholmstranda 1/42 1 4/1 842-20 N54 R. TEK. M AF. BYG
J -
Journalført
av arkivet

Ringerikes Blad

1 4/1842-21 I - Inngående
dokumenter 25.04.201 7 25.04.201 7 Begjæring om innsyn i sak 1 4/1842-

20 N54 R. TEK. M AF. BYG

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Ringerikes Blad

1 4/1842-20 U - Utgående
dokumenter 20.04.201 7 20.04.201 7 Naboinnspill byggesak

Røsholmstranda 1/42 1 4/1 842 N54 R. TEK. M AF. BYG
J -
Journalført
av arkivet

1 4/1842-19 I - Inngående
dokumenter 20.04.201 7 19.04.201 7 Naboinnspill byggesak

Røsholmstranda N54 R. TEK. M AF. BYG

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Nina Johnsen

1 4/1842-18 I - Inngående
dokumenter 20.04.201 7 19.04.201 7 Vedrørende Averøya 1/42 14/1 842 N54 R. TEK. M AF. BYG

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Gunnar Nilsen

1 4/1842-17 U - Utgående
dokumenter 1 9.04.201 7 19.04.201 7 Averøya 1/42 14/1842 N54 R. TEK. M A F. BYG

J -
Journalført
av arkivet

Gunnar Nilsen

1 4/1842-16 U - Utgående
dokumenter 1 9.04.201 7 19.04.201 7 Svar - Deponi Averøya 1/42 N54 R. TE K.M AF. BYG

J -
Journalført
av arkivet

Lars Strand

1 4/1842-15 I - Inngående
dokumenter 1 9.04.201 7 17.04.201 7 Averøya N54 R. TEK. M AF. B YG

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Gunnar Nilsen

1 4/1842-14 I - Inngående
dokumenter 1 9.04.201 7 11 .04.201 7 Deponi Averøya 1 /42 N54 R. TEK. M AF . BYG

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Lars Strand

1 4/1842-13 I - Inngående
dokumenter 05.04.201 7 03.04.201 7

Bekreftelse på å ha mottatt kopi av
merknad vedrørende nabovarsel
1/42, 14/1842-1 1

N54 R. TEK. M AF. BYG TO - Brevet er tatt til
orientering

J -
Journalført
av arkivet

Gunnar Nilsen

1 4/1842-12 U - Utgående
dokumenter 03.04.201 7 03.04.201 7

Bekreftelse på å ha mottatt kopi av
merknad vedrørende nabovarsel
1/42, 14/1842-1 1

N54 R. TEK. M AF. BYG
J -
Journalført
av arkivet

Tore Olsen

1 4/1842-11 I - Inngående
dokumenter 03.04.201 7 31 .03.201 7 Mottat nabovarsel N54 R. TEK. M AF. B YG

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Tore Olsen

1 4/1842-10 U - Utgående
dokumenter 1 7.10.201 6 Kopi av dokumenter i saken Gnr/bnr

1/42 - Oppfylling KN U KOL R. TEK. M AF. BYG
J -
Journalført
av arkivet

Guni Consult Gunnar
Nilsen

1 4/1842-9 U - Utgående
dokumenter 1 7.10.201 6 17.1 0.201 6 Referat fra møte - 1 7 oktober 201 6

Averøya 1/42 14/1842 N54 R. TEK. M AF. BYG
J -
Journalført
av arkivet

Gunnar Nilsen

1 4/1842-8 I - Inngående
dokumenter 1 8.09.201 5 Spørsmål om status - dispensasjon

fra 100 meters beltet H EI D SKAG R. TE K.M AF

B U B - Besvart med
utgående
brev/melding om
vedtak

J -
Journalført
av arkivet

Petter Mogens Lund

1 4/1842-7 U - Utgående
dokumenter 1 8.09.201 5 SV: Spørsmål om status -

dispensasjon fra 1 00 meters beltet H EI D SKAG R. TE K.M AF
J -
Journalført
av arkivet

Petter Mogens Lund

1 4/1842-6 I - Inngående
dokumenter 04.02.201 5

Tilbakemelding på søknad om
tillatelse til å benytte rivningsbetong
til utbedring av gårdsveier på
Averøya

N54 R. TEK. M AF. BYG
TE - (Ikke i bruk) -
brukes kun via Visma
Enterprise

J -
Journalført
av arkivet

Fylkesmannen i
Buskerud

1 4/1842-5 I - Inngående
dokumenter 03.02.201 5 Søknad Hønefoss VGS Gnr/bnr

1/42 N54 R. TEK. M AF. BYG
TE - (Ikke i bruk) -
brukes kun via Visma
Enterprise

J -
Journalført
av arkivet

Norsk Gjenvinning
Entreprenør AS

1 4/1842-4 I - Inngående
dokumenter 09.12.201 4

Forespørsel om samtykke til heving
av jordbruksareal/terrengendring -
Gnr. 1/42

N54 R. TEK. M AF. BYG
TE - (Ikke i bruk) -
brukes kun via Visma
Enterprise

J -
Journalført
av arkivet

Areal + AS

1 4/1842-3

X - Interne
dokumenter som
ikke krever
oppfølging

05.12.201 4 Referat fra møte 27.11 .2014 H EI D SKAG R. TEK. M AF
J -
Journalført
av arkivet

1 4/1842-2 I - Inngående
dokumenter 07.11 .201 4

Svar på henvendelse om bruk av
restmasser fra NorBetong AS til
anleggelse av møteplasser på
Averøya i Ringerike komm une

N54 R. TEK. M AF. BYG
TE - (Ikke i bruk) -
brukes kun via Visma
Enterprise

J -
Journalført
av arkivet

Fylkesmannen i
Buskerud

1 4/1842-1 I - Inngående
dokumenter 22.10.201 4 Averøya - Avtale om vedlikehold av

kommunal vei N54 R. TEK. M AF. BYG
TE - (Ikke i bruk) -
brukes kun via Visma
Enterprise

J -
Journalført
av arkivet

Petter Mogens Lund
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271 Områderegulering Øvre Hønengata øst  

Anmodning om mekling i plansak 
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen i Buskerud om å forestå mekling i 

områderegulering 0605_271 «Øvre Hønengata øst», mellom Statens vegvesen og kommunen 

med sikte på å løse innsigelse i saken. 

 

  

Sammendrag 

Områderegulering Øvre Hønengata øst omfatter ett av tre områder i Hønefoss med 

sentrumsfunksjoner (ved siden av sentrum og Eikli). Planen har til hensikt å legge til rette for 

styrkning av området som bydelssenter/nærsenter for Hønefoss nord, økt næringsvirksomhet 

og en miljømessig bærekraftig byutvikling.  

 

Det er fremmet innsigelse fra Statens vegvesen (SVV) med henvisning til vegvesenets 

sektoransvar for trafikksikkerhet. 

 

Kommunen anså at innsigelsen var fremsatt feilaktig, og for lite konkret til at det var mulig å 

løse den. Kommunen begrunnet sitt syn ovenfor SVV og anmodet at innsigelsen ble trukket, 

eller at SVV begrunnet den bedre og bidro til konstruktiv dialog for å finne gode løsninger 

(anmodningen følger saken som vedlegg). 

 

Innsigelsen er ikke trukket og det er ikke kommet forslag til løsning.  

Rådmannen anser at det er hensiktsmessig å anmode Fylkesmannen om å forestå mekling i 

saken med sikte på å løse innsigelsen, eller avklare denne slik at den kan håndteres i den videre 

behandlingen av områdeplanen.  

 

Beskrivelse av saken 

Nærmere beskrivelse av områdeplanen og konsekvenser av denne følger av vedlagte plankart, 

bestemmelser og planbeskrivelse.  

 

Planforslaget er tidligere førstegangsbehandlet og lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Ved 

offentlig ettersyn kom det ikke merknader fra SVV som var til hinder for vedtak. Ved ordinær 

høring var det forutsatt at fv.35 Hønengata skulle oppgraderes i tråd med vedtatt 



- 

reguleringsplan nr.335. Statens vegvesen var forslagstiller for reguleringsplan 335 Hønengata. 

Planforslaget la opp til kryssing i plan. 

 

Etter høring og offentlig ettersyn ble det gjort endringer i planforslaget som krevde nytt 

begrenset ettersyn. Ettersom reguleringsplan 335 «Hønengata» likevel ikke ble gjennomført i 

tråd med plan, ble forslagstiller pålagt å vurdere trygg skolevei og foreslå avbøtende tiltak som 

kan gi tilfredsstillende trafikksikkerhet for myke trafikanter. Det ble utarbeidet rapport som 

fulgte høringsforslaget som vedlegg.  

 

I sitt høringssvar fremmer SVV innsigelse til planforslaget. Dette begrunnes med for dårlig 

ivaretakelse av, og SVV sektoransvar for myke trafikanter. I innsigelsen stilles det krav om 

undergang under fv.35.  

Kommunen har kontaktet SVV for å avklare forutsetningene for innsigelsen. Dette er i liten 

grad svart opp ut over at planfri kryssing er et krav.  

 

Å etablere en undergang vil få store konsekvenser fordi den berører arealer på andre siden av 

hønengata og dermed medfører behov for ny varsling av oppstart og høring/offentlig ettersyn.  

Det anses også spesielt utfordrende å få til løsninger som fungerer godt ettersom en undergang 

lett kan medføre en betydelig omvei og dermed ikke blir benyttet, samtidig som den gir falsk 

trygghet.  

 

Juridiske forhold  

Vedtaket som foreslås danner grunnlag for mekling vedrørende områderegulering 271 Øvre 

Hønengata Øst. Det er fremmet innsigelse til planen, og dette medfører at planen ikke kan 

egengodkjennes av kommunen. Siden innsigelsen gjelder trafikksikkerheten generelt vil det 

ikke være et alternativ å vedta deler av planen.  

 

For å sikre fremdrift og mulighet for avklaring av uenighet har kommunen mulighet til fremme 

plansaker for departementet til endelig avgjørelse. For at departementet skal vurdere saken 

kreves det normalt at det er utført mekling. Dersom det er åpenbart at mekling ikke kan føre 

frem kan saken fremmes for departementet uten mekling.  

 

Det er Fylkesmannen i Buskerud som vil forestå mekling i denne saken. For at saken skal tas til 

mekling kreves det at anmodningen om mekling er politisk behandlet. 

 

Det er ikke formkrav til hvem som skal stille i meklingsmøte, men det vil være ønskelig og 

hensiktsmessig at de fremmøtte har fullmakt til å forhandle om løsninger. Møtedeltakere 

avklares i dialog med Fylkesmannen med bakgrunn i saken. 

 

Vedtaket i saken er å anse som et ledd i planprosessen og er dermed ikke et enkeltvedtak som 

kan påklages etter forvaltningslovens §28. 

 

 

 

 

Alternative løsninger 

Dersom anmodning om mekling ikke vedtas vil arbeidet med å løse innsigelsen følge vanlig 

rutiner. I denne saken har dessverre vanlige rutiner for saksbehandling og medvirkning 

foreløpig ikke gitt ønsket fremdrift i saken eller vært nok til å sikre en konstruktiv dialog. 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser at det i denne saken er viktig å finne hensiktsmessige løsninger som sikrer 

myke trafikanter slik at innsigelsen kan trekkes.  

For å sikre fremdriften i planarbeidet og forutsigbarheten om hvilke løsninger som må etableres 

anbefaler rådmannen at kommunen anmoder Fylkesmannen om å forestå mekling i saken. 

Dersom det etter mekling fortsatt ikke er oppnådd enighet om løsning vil saken likevel være 

mer avklart og danne et bedre grunnlag for vurdering ved eventuell oversendelse til 

departementet for endelig avgjørelse.  

 

 

Vedlegg: 

Oversiktskart 

Innsigelse SVV datert:29.08-2017 

Brev med anmodning om trekking av innsigelse datert: 15.11-2017 

E-postkorrespondanse datert 14.11-2017 

Planforslag til begrenset høring    

(http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planarkiv-1/271---Ovre-Honengaten-Ost/Begrenset-

ettersyn/) 

Planforslag til ordinær høring/offentlig ettersyn  

(http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-

eiendom/Plansaker/Reguleringsplaner/Planarkiv-1/271---Ovre-Honengaten-Ost/Ovre-

Honengata-ost---offentlig-ettersyn-av-reguleringsplan/) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 13.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen  

 

saksbehandler: Åshild Lie 

 

 

 

 

 

 

 



Oversiktskart
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O m r å d e r e g u l e r i n g Ø v r e H ø n e n g a t a ø s t - b e g r e n s e t h ø r i n g

Reguleringsplanforslaget inneholder et bydelssenter/ nærsenter med detaljhandel og

dagligvare i kombinasjon med boliger, forretning , kontor og industri. Reguleringsplanen har

vært sendt ut tidligere i 201 4.

Planen har gjennomgått en endring mht flere forh old. Det som har betydning for

trafikkgenerering er at utnyttelsen på boligarealer er økt fra 25 % til 30 %, dvs fra 240

boliger til 280 boliger.

R eguleringsplanen for fv. 35 Hønengata ble vedtatt i 20 1 2. Planen viser fortau, tosidig

sykkelfelt , busstopp i gata . Dette er en løsning som vil senke farten i Hønengata. Det var

planlagt at hastigheten skulle skiltes til 40 km/t . Nederste del av Hønengata er ombygget til

denne løsningen og det var forutsetningen om at nordre del av Hønengata skulle ombygges

når vi ga vår uttaelse til reguleringsplan Øvre Hønengata øst i sept. 201 4. Dessverre er

ombygging av fv. 35 i Øvre Hønengata utsatt på ubestemt tid.

Det pågår planlegg ing av ny E1 6 mellom Nymoen og Eggemoen samt mellom Sandvika og

Ve - krysset. Disse vegene vil forhåpentligvis avlaste Hønengata. Men slik det er nå så vil ikke

dette være ferdig før en utbygging av Øvre Hønengata er utført.

F v . 35 har en årsdøgntrafikk på 1 7700. Fartsnivået er høyt, deler av trafikken kjører over

fartsgrensen som er 50 km/t. V egen er i området er utflytende og ikke tydelig og det er

enklest å komme fram med bil. Ut i fra trafikkmengde og funksjon er det en type veg som

kategoriseres etter Stat ens vegvesen sin håndbok N1 00 «V eg - og gateutforming» som

nasjonal hovedveg og øvrig h ovedveg med ÅDT>1 2000. En eventuell krysning mellom

gang - og sykkelveg og kjørevegen bør være planskilt eller signalreguleres.
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K ryssing av Hønengata er skoleveg for barn fra 1 . – 1 0. klasse til Ullerål skole. En kryssing i

plan og m ed belysning er ikke s ikkert tilstrekkelig med den høye tra fi kken og hastigheten

som er i området . Statens vegvesen f inner å må kreve en planskilt undergang. Vi mottar

klager på kryssing i plan med og uten lys for slike veger .

I trafikkanalysen er en økning i ÅDT på 2000 kate gorisert som å være « ubetydelig til lite

negativt » . Dette er Statens vegvesen uenig i og øk ningen i ÅDT an sees som stor og vil være

et be ty d elig bidrag til trafikken i Hønengata.

I notat et «Skoleveg fra Øvre Hønengata øst» som er vedlagt til reguleringspl anen er det

anbefalt at opphøyd kryss er til s trekkelig for kryssing av Hønengata . Det er her en

forutsetning at det er skiltet ned til 30 km/t. Dette er ikke tilfelle nå og med utsatt

ombygging av Hønengata og en nedskilting til 40 km/t er dette ikke nok.

Når det gjelder avkjørsler må det endres i bestemmelsene slik at det er likt som i

reguleringsp l ane n for fv. 35 Høne n gata til dette:

FA1 : er kun inn fra og ut mot nord.

FA2 er ikke tillatt å svinge ut i Hønengata mot sør.

Konklusjon

Med bakgrunn i SVV sektoransvar for gående og syk l ende legges det ned innsigelse mot

denne planen.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Rolf - Helge Grønås

Avdelingsdirektør Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Statens vegvesen Region Sør  

Postboks 723  Stoa 
 

4808 ARENDAL 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2825-40 36500/17 PLN 271  15.11.2017 

 
271 Områderegulering Øvre Hønengata øst 

Anmodning om trekking av innsigelse 

 

 

Vi viser til begrenset høring av revidert planforslag for Øvre Hønengata Øst, og Vegvesenets 

innsigelse mot dette. Ringerike kommune anmoder om at Statens vegvesen trekker sin 

innsigelse til planforslaget, og heller går i dialog med kommunen om optimalisering av 

løsning for kryssing av Fv35. Vi ber om at tilbakemelding er oss i hende innen 5. januar 2018.  

 

Bakgrunnen for anmodningen er at kommunen anser at innsigelsesretten er bortfalt, og vi ber 

derfor om at innsigelsen trekkes slik at kommunen kan vedta planen uten innsigelser. Det tas 

sikte på endelig behandling av saken tidlig 2018. Under følger en redegjørelse av saken. 

 

 

Sammendrag.  

Ved begrenset høring av revidert planforslag 271 «Øvre Hønengata Øst» fremmet Statens 

vegvesen (SVV) innsigelse. Statens vegvesen fremmet ikke innsigelse ved ordinært offentlig 

ettersyn. 

 

Kommunen anser at innsigelsesretten er bortfalt for det grunnlag som her anføres med 

henvisning til PBL § 5-4 siste ledd og § 5-5 første ledd. Dersom SVV velger å ikke trekke 

innsigelsen vil kommunen gå videre i planprosessen for å få saken avklart, jf. pbl. § 5-6.  

 

 

Ringerike kommune har stor respekt for SVVs ansvarsforhold til trafikksikkerhet. Etter vårt 

syn vil imidlertid innsigelsens krav om undergang gi uforholdsmessig store merkostnader og 

svært store forsinkelser av planprosessen.  

Regulering av undergang vil berøre flere grunneiere og nye arealer på vestsiden av Fv.35 og 

vil derfor utløse et behov for ny oppstart og ny høring. Derfor vil også følgekonsekvenser bli 

store i form av erverv av privat grunn, behov for endring av avkjørsler og utfordringer ved 

etablering av ledningsnett. Videre har vi som kommune ikke fått innspill til hvordan det kan 

være mulig å tilfredsstille kravene i innsigelsen 

 

I denne saken synes undergang å være lite hensiktsmessig. Dette er jo også noe SVV selv har 

konkludert med når de regulerte «335 Hønengata» der formålet med planarbeidet var økt 

trafikksikkerhet. I denne planen så anbefaler SVV anbefaler kryssing i plan med belyst 

opphøyet krysningspunkt.  
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Beskrivelse av saken 

Planforslaget: 

Områderegulering for Øvre Hønengata Øst ble startet opp for å gi føringer for utvikling av 

sentrumsområdet nord-øst i Hønefoss.  

 

Som følge av at Hønengata ikke er opparbeidet i tråd med vedtatt reguleringsplan (335) var 

det behov for avklaring av løsninger både for biltrafikk og kryssing for myke trafikanter. Det 

ble med bakgrunn i dette utarbeidet en trafikksikkerhetsanalyse som så på mulige tilpasninger 

for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter med særlig fokus på trygg skolevei. 

 

Planforslaget ble sendt på høring og offentlig ettersyn i 2014. I merknad fra SVV ble det 

konkludert med at SVV ikke hadde merknader som var til hinder for kommunal 

sluttbehandling av planen.. Etter offentlig ettersyn er planforslaget noe omarbeidet, og ble som 

følge av endringene sendt på en begrenset høring.  

 

Innsigelsen: 

Ved begrenset høring av revidert forslag (2017) fremmer SVV innsigelse med bakgrunn i sitt 

sektoransvar for gående og syklende, og begrunner dette med manglende sikkerhet for gående 

og syklende ved kryssing av fv. 35. SVV krever videre planskilt undergang med begrunnelse i 

for høy fart, for stor trafikk og dårlig erfaring med lysregulert plankryssing. SVV klassifiserer 

også Fv 35 som nasjonal hovedveg og øvrig hovedveg med ådt > 12000. 

 

Andre planer i området 

SVV har regulert Hønengata forbi planområdet i detaljregulering 335 Hønengata vedtatt i 

2012. Planen hadde følgende formål: 

1. forbedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper 

2. skape bedre forhold for fotgjengere og syklister 

3. ha god framkommelighet for kollektivtrafikk 

 

SVV redegjorde i plandokumentene for valg av vegprofil og sine vurderinger og omsøkte 

avvik: 

«Planforslaget er utarbeidet i henhold til vegvesenets håndbøker og vegnormaler, med 

følgende fravik, som er blitt godkjent av Vegdirektoratet: 

1. 2-felts gate; istedenfor at gater bør bygges med 4 kjørefelt når årsdøgntrafikken er over 

15000 kjøretøy pr. døgn  

2. Kjørefeltbredde 3,0 m istedenfor at gater bør være 3,25 m med hensyn på busstrafikken  

3. Ikke kollektivfelt; som i henhold til vegnormalene bør etableres hvis det er 8 eller flere 

busser i en retning i maksimaltimen og mer enn 1 minutt forsinkelse pr kilometer.  

4. Busstopp i kjørebana; istedenfor busslomme i 2-felts gater som har årsdøgntrafikk over 

10000 kjøretøy pr. døgn.» 
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Tekst og illustrasjon er hentet fra SVVs planbeskrivelse s. 18-19 til reguleringsplan nr 335. 

Hønengata. Kostnader er brukt som argument i forhold til avvik på punkt 1 og 3. 

 

Planbeskrivelsen angir følgende anbefaling for sikring av myke trafikanter: 

 
I punkt 6.2.5 står det videre: Kryssing i plan er hovedregelen, siden det er vanskelig å etablere 

planskilte kryssinger som er attraktive å bruke for myke trafikanter.  

 

Kommunens vurdering av innsigelsen 

Innsigelsen til SVV er formulert som følger: «Konklusjon: Med bakgrunn i SVV sektoransvar 

for gående og syklende legges det ned innsigelse mot denne planen.»  

 

Kommunen anser at formuleringen er så lite spesifikk at det blir vanskelig å håndtere 

innsigelsen. Vi viser til retningslinjen for bruk av innsigelse i plansaker H-2/14, punkt 2.3.2 

om grunnlaget for innsigelse:  «Det framgår uttrykkelig av plan- og bygningsloven § 5-4 siste 

ledd at innsigelser skal begrunnes. Også der det i oppstartsfasen varsles om viktige interesser 

som kan gi grunnlag for seinere innsigelse, er det viktig å gi en begrunnelse. En utfyllende og 

konkret begrunnelse kan gi forståelse for at innsigelse fremmes og kan bidra til et godt 

samarbeid og til at det blir lettere å finne løsninger. En innsigelse må være knyttet direkte 

eller indirekte til innholdet i planforslaget og ha vesentlig betydning for vedkommende 

myndighets saksområde. Dette må framgå nærmere av begrunnelsen. 

…………………… 

Det vil imidlertid ikke være tilstrekkelig som begrunnelse for en innsigelse bare å vise til 

generelle nasjonale eller regionale føringer som er nedfelt i dokumenter som nevnt foran. I 

tillegg må det gjøres en konkret vurdering av den aktuelle planen, og det må framgå og 

utdypes i begrunnelsen hvilke konkrete forhold i denne saken som gjør det nødvendig å 

fremme innsigelse. Dersom kommunen mener det er grunnlag for å be om utdypende 

informasjon og begrunnelse for innsigelsen, kan kommunen be om det og 

innsigelsesmyndigheten bør så langt som mulig bidra til å opplyse saken bedre.» 

 

Kommunen anser at innsigelsesretten er bortfalt, med henvisning til følgende:  
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1. Pbl. § 5-4 siste ledd – frist  

Innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig, og retten til å fremme innsigelse faller 

bort dersom fristen for innsigelse har utløpt. I denne konkrete saken mener kommunen 

en eventuell innsigelse fra SVV på det grunnlaget som her anføres, måtte vært fremmet 

ved ordinær høring og offentlig ettersyn. Revidert planforslag som var på begrensa 

høring i 2017 inneholder ikke nye opplysninger eller endringer som gir grunnlag for en 

annen vurdering av forhold for gående og syklende. I revidert planforslag vil endring 

fra næring til bolig senke trafikkmengden, men øke antallet boliger noe. Vi kan 

imidlertid ikke se at trafikkreduksjonen er en så vesentlig, eller negativ endring at det 

er naturlig å gå fra ikke å nevne mulighet for undergang til å fremme innsigelse mot 

planen på dette grunnlaget. (vedlegg 2) 

 

2. Pbl. § 5-4 siste ledd – begrunnelse 

Innsigelse skal begrunnes. Kommunen anser at innsigelsen er lite begrunnet og at 

grunnlaget for innsigelse ikke er til stede. 

 

3. Pbl. § 5-5 første ledd – forhold avgjort tidligere 

Pbl. § 5-5 første ledd presiserer begrensning i adgangen til å fremme innsigelse til 

forhold det kunne vært fremmet innsigelse til i forbindelse med en tidligere plan om 

samme forhold vedtatt i løpet av de ti foregående år. Fv 35 Hønengata er regulert i 

reguleringsplan 335 vedtatt i 2012, med hovedformål knytta til trafikksikkerhet, myke 

trafikanter og kollektiv.  Øvre Hønengata øst lå inne i kommuneplanen og 

områdereguleringa ble startet før reguleringsplan 335.  Områdeplanen nevnes i 

reguleringsplan 335 og vi anser at spørsmålene vedrørende prinsipp for kryssing er 

avklart for dette området. 

 

SVV mener i sin uttalelse at Hønengata skal klassifiseres som nasjonal hovedveg og øvrig 

hovedveg med ådt >12000 og viser til håndboken N100. 

Vi kan ikke finne den aktuelle veiklassen, men antar at SVV viser til vei med fartsgrense 

60km/t klasse H6 der det er «skal krav» til fire felt. Vi har ikke mottatt svar på vår anmodning 

om spesifisering av veiklasse slik at det kan vurderes forslag til løsninger. Vi vil bemerke at 

det i følge både vegvesenets reguleringsplan (335) og prosjektplan er snakk om en «Gate» i 

«By» og det vises til andre retningslinjer enn det SVV anvender i sin innsigelse.  

 
 

Ringerike vil påpeke at reguleringen av Hønengata var en god anledning til å regulere 

eventuell undergang ettersom den også regulerte sidearealer, endret avkjørsler som følge av 

nytt kjøremønster og regulerte hele strekningen fra jernbaneundergangen til Gummikrysset. 

Dette ga mulighet til å vurdere beste plassering av en eventuell undergang også i forhold til 

terreng og stigning. Kommunen hadde imidlertid forståelse for at det var begrensede ressurser 
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i prosjektet og så ikke grunn til å gå i mot Statens vegvesens faglige vurderinger i deres egen 

plan, der de påpekte at grunnet lange ramper og omveier er det utfordrende å unngå 

villkryssing og anlegge underganger som blir brukt. 

Dersom hensiktsmessige underganger skal kunne etableres, må systemet for myke trafikanter 

vurderes over en større strekning slik at undergangen kan implementeres naturlig i gang og 

sykkelvegnettet.  

 

Ringerike kommune mener det er meget uheldig det stilles krav om et tiltak som har en 

kostnad på flere millioner, såpass seint i en planprosess. Vi registrerer også at det gjøres 

forskjell på de krav som Statens vegvesen stiller i egne planer og de krav som stilles i andres 

planer. Vi kan ikke se at det er gitt noen begrunnelse for hvorfor spørsmålet om undergang 

vurderes så ulikt i de to sakene.   

 

Konsekvensene ved oppfyllelse av kravet om undergang er svært store. Det vil kreve ny 

oppstart og ny høring ettersom grunneiere på begge sider av veien nødvendigvis blir berørt av 

rampesystem og endrede avkjøringsforhold. Dette vil medføre at planen forsinkes kraftig.  

 

 

Kommunen har vært i dialog med SVV. I møte 20.11.2017 opplyste Statens vegvesen om at 

de opprettholder krav om planskilt kryssing.  

 

Avslutningsvis 

Ringerike kommune håper SVV med bakgrunn i ovenstående kan trekke sin innsigelse til 

planforslag nr 271 Øvre Hønengata Øst. Dersom vi ikke har mottatt en tilbakemelding om at 

innsigelsen trekkes innen 5.januar 2018, og det ikke er tatt initiativ på annen måte til snarlig 

løsning i saken, så ønsker vi å varsle om at Ringerike kommune vil gå videre for å få saken 

avklart jf. pbl. § 5-6 mekling og avgjørelse av departementet.  

 

 

 

Med hilsen   
    
Line Østvold   
leder areal- og byplankontoret   
  Lars Lindstøl 
  saksbehandler 

  Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no 
    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Fra: Lars Torstensen Lindstøl
Til: "Bjertnæs Anne-Mette"
Kopi: Hagerup Anders Olav ; Line Synøve Østvold
Emne: SV: Spørsmål-tema for møtet 20-nov om Øvre Hønengata
Dato: 14. november 2017 23:14:00

Vi ser at det stilles spørsmål til møtet og gir en kort redegjørelse under:
ÅDT 2000 er tilsvarende trafikktallet som opprinnelig forslag genererte. Jeg skal dobbeltsjekke i
forhold til om dette endres, -i hvilken retning og konsekvenser for dimensjonerende time. Vi
anser at endringen fra høringsforslaget er liten.

Der det er angitt BYA og plankrav er dette gjort for at eksisterende virksomhet skal kunne
fortsette innenfor dagens rammer så lenge det ikke gjøres store endringer. Taket i BYA er derfor
lagt tett opptil dagens utnyttelse men med noe margin for å tillate mindre endringer. (F.eks.
ombygging av inngangsparti, lager/avfallshåndtering osv)

I forhold til antall boenheter på de ulike områdene og trafikk fra hele planområdet kan vi ta en
gjennomgang av dette på møtet med kartet foran oss så vi unngår misforståelser.

Forbindelsen mellom Industrigata og Dronning Ragnhilds vei lå mellom Scania og Coop. Begge
disse har parkeringsarealer mot traseen og ingen av dem så noe behov for den. I tillegg ville den
delt eiendommen til Scania (egentlig bilbygg). Vi anser egentlig at å anlegge en smal stripe
gangareal i en slik parkeringsørken vil virke malplassert og at denne må tilpasses ønsket løsning
for de to tilgrensende eiendommene.

Anbefalingen i trafikksikkerhetsanalysen går på nedskilting av hastighet til 40km/t.
Så vidt vi kjenner til ble det heller ikke foreslått 30km/t i detaljreguleringen 335 Hønengata.

I forhold til forutsetningene for møtet mener vi en del forhold tilsier at innsigelsen er fremmet
feilaktig når det gjelder Øvre Hønengaten.

I §5.5 i PBL går det frem at innsigelse skal fremmes så snart som mulig i en planprosess samt
begrensninger på muligheten til å fremme innsigelse på forhold det tidligere kunne vært
fremmet innsigelse til. Vi mener endringene av planforslagetetter offentlig ettersyn ikke
medfører prinsipielle endringer som gir grunnlag for innsigelse. Det er riktignok en økning i
andelen boliger, men den er ikke veldig stor og går på bekostning av næringsarealet, noe som
reduserer generert trafikk til området (noe lavere ådt)

I innsigelsen er det lagt til grunn en veiklasse vi ikke finner i håndboka det refereres til. –det vi
finner som kommer nærmest er H6 vei. Vi stiller spørsmål ved hvilke vurderinger som er gjort i
denne forbindelse og også hvordan det kan forenes med SVV`s regulering 335 - Hønengata og
søknadene om avvik som ble gjort i denne forbindelse. I reguleringssaken der SVV som
sektormyndighet regulerte Hønengata for å bedre forholdene for gående og syklende ble det
lagt opp til kryssing i plan uten lysregulering undergang er ikke omtalt som mulig løsning.

Vi ber om at SVV stiller forberedt til å redegjøre for grunnlaget for kravene som ligger bak
innsigelsene samt redegjørelse for hvorfor klassifisering av vei og krav til sikringstiltak er endret



radikalt siden svv regulerte gata. Vi ønsker også en redegjørelse for hvordan nytt forslag endrer
forholdene i en slik grad at det er rimelig å fremme en innsigelse som medfører ny oppstart av
planen.

Mvh Lars Lindstøl
Arealplanlegger Ringerike kommune

Fra: Bjertnæs Anne-Mette [mailto:anne-mette.bjertnas@vegvesen.no]
Sendt: 9. november 2017 14:52
Til: Lars Torstensen Lindstøl
Kopi: Hagerup Anders Olav
Emne: Spørsmål-tema for møtet 20-nov om Øvre Hønengata

Hei
Spørsmål og temaer som ønskes drøftet på møtet:

Som vi skrev i brevet mener vi at trafikkøkningen på 2000 ÅDT er en stor trafikkøkning.
Det baserer seg på at det skal bygges 280 boliger på B1 og B2.

På plankartet står det at BKB1 kan utnyttes til 60% og at det er plankrav. Det kan forstås at
det er plankrav for området, noe som synes fornuftig. I reguleringsbestemmelsene står det
at det er plankrav , men at det først gjelder etter at det er utnyttet 60 %. Hva menes?

Det er uklart for oss hvor mange boenheter på hvilke områder? Og hele planområdet? og
av dette hvor mye trafikk som kommer til å bli genererer fra hele planområdet?

Vi ser at internforbindelsen med gata og fortau mellom Industrigata og Dronning
Ragnhilds vei er fjernet. Dette er synd fordi det ville være en tryggere forbindelse for
gående og syklende. Hvorfor er denne fjernet?

Vi kan ikke akseptere en nedskilting av fv. 35 til 30 km/t.

Vel møtt den 20. nov.

Med hilsen
Anne-Mette Bjertnæs

Seksjon: Plan og forvaltning Buskerud
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL
Besøksadresse: Tollbugata 2, DRAMMEN
Telefon: +47 32214342 Mobil: +47 91633462 e-post/Lync: anne-mette.bjertnas@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-sor@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?


	Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018
	Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 28.06.2018
	Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 28.06.2018
	Oppdatert informasjon til HMA
	Ringerike kommune - 38 17 - Gnr 137 1 - 137 62 - 137 63 - 137 64 - Færden boligområde - klage på vedtak.PDF
	Meldingstekst
	RS 12/18 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 28.06.2018
	Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 28.06.2018

	RS 13/18 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 28.06.2018
	Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 28.06.2018
	Oppdatert informasjon til HMA
	Ringerike kommune - 38 17 - Gnr 137 1 - 137 62 - 137 63 - 137 64 - Færden boligområde - klage på vedtak.PDF
	Meldingstekst


	PS 50/18 4-mannsbolig Rabbaveien
	Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning - 04.06.2018
	Saksprotokoll - 4-mannsbolig Rabbaveien

	4-mannsbolig Rabbaveien
	Meldingstekst.html
	Situasjonskart 1:1000
	Rabbaveien 74A og B- Følgebrev.pdf
	Oversiktskart
	Rabbaveien 74 A og B-soknad-om-endring-av-tillatelse.pdf
	A1-Rabbaveien 74A og B-opplysninger-om-tiltakets-ytre-rammer.pdf
	C1- Rabbaveien 74A og B-opplysninger-gitt-i-nabovarsel.pdf
	C2- Rabbaveien 74A og B- kvittering for nabovarsel.PDF
	D1- Rabbaveien 74A og B- Utenomhusplan.pdf
	E1- Rabbaveien 74A og B- tegninger av bygg.pdf
	G1- Rabbaveien 74A og B-erklaring-om-ansvarsrett.pdf
	Svar - Fremdriftsplan
	Meldingstekst.html
	parkering-nede.jpg
	parkering-oppe.jpg
	Meldingstekst.html
	Ringerike Kommune.pdf
	Henvendelse om eiendom


	PS 51/18 Riving av garasje - fradeling og dispensasjon
	Riving av garasje - fradeling og dispensasjon
	Oversiktskart
	Svar på nabomerknad
	Nabomerknad
	Meldingstekst.html
	Meldingstekst.html
	Videre saksgang - fradeling av boligtomt
	E-post
	A10-05 Situasjonsplan fradeling alternativ 2
	Foreløpig svar på "Søknad om riving av garasje, fradeling og dispensasjon"
	Søknad om riving av garasje, fradeling og dispensasjon
	Søknad
	Kvittering for nabovarsel
	Situasjonsplan
	Rekvisisjon av oppmålingsforretning
	Kvittering for nabovarsel 2
	Opplysninger gitt i nabovarsel
	Flomkart


	PS 52/18 Utvidelse av Monserud renseanlegg - kjøp av grunn
	Utvidelse av Monserud renseanlegg - kjøp av grunn
	Kjøpekontrakt gnr. 43 bnr. 1 - Håkon Lindstad
	Kjøpekontrakt gnr. 44 bnr. 54 - Ringeriks-Kraft AS


	PS 53/18 Klage på tillatelse (vesentlige terrenginngrep)
	Klage på tillatelse (vesentlige terrenginngrep)
	1. Oversiktskart
	2. Kommentar fra Tore Olsen, datert 01.06.2018
	3. Tilleggsinformasjon fra ansvarlig søker, datert 30.05.2018
	4. Ansvarlig søkers kommentar på klagene, datert 15.05.2018
	5. Brev fra Ringerike kommune, datert 11.04.2018
	5. Klage Henrik Basberg, datert 09.03.2018
	6. Klage Hans Martin og Phithayarat Ødegård (nabo), datert 14.03.2018
	8. Klage Morten og Kirsten Rotherud (nabo), datert 15.03.108
	9. Klage Per Kristian og Anne Marit Rotherud (nabo), datert 15.03.2018
	10. Klage Stein og Gro Rotherud (nabo), datert 15.03.2018
	11. Klage Tore og Laila Olsen (nabo), datert 15.03.2018
	12. Klage Arild Weisten (nabo), datert 17.04.2018
	13. Tilleggsskriv fra naboer, datert 08.04.2018
	14. Omgjøring av nydyrkingsvedtak, datert 08.05.2018
	15. Saksprotokoll fra HMA, 15.01.2018
	16. Saksprotokoll fra HMA, 05.12.2017
	17. Saksframlegg, datert 22.11.2017
	18. Fullstendig journal


	PS 54/18 271 Områderegulering Øvre Hønengata øst
	271 Områderegulering Øvre Hønengata øst
	oversiktskart
	Innsigelse fra SVV
	Anmodning om trekking av innsigelse
	e-postkorrespondanse




