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Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 13.08.2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.08.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 
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Forslag til vedtak: 

Referatsak tas til orientering. 
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Arkivsaksnr.: 15/9958-58   Arkiv: PLN 419  

 

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Klage på vedtatt plan  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

55/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.08.2018 

/ Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klage på plan 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger tas ikke til følge 

 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget.» 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets planvedtak (jf. forvaltnngsloven § 

42) for de regulerte feltene BT1, o_BOP, o_SPP og o_GT inntil klagen er endelig 

avgjort. Dette på bakgrunn av at de påklagede forholdene berører disse feltene på en 

slik måte at igangsetting av tiltak innenfor feltene må stanses inntil utfallet av klagen er 

endelig avgjort. 

 

4. Tiltak innenfor andre felt i plan 419 utover de nevnt i pkt. 3 tillates påbegynt før klagen 

er endelig avgjort. 

 

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok plan 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger, 05.04.2018, sak 26/18. 

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn klage på vedtaket, fremsatt av HELP 

Forsikring v/ advokat Kathrine Hagen Finrud, på vegne av Hilde og Tore Bakken. I tillegg har 

kommunen mottatt et brev fra Geir Halvorsen som støtter argumentasjonen i Bakkens klage.  

 

Klagernes forhold til planen er som eiendomsbesittere langs Harald Hårfagres vei, som inngår i 

planområdet. Hilde og Tore Bakken vil bli nærmeste naboer til de planlagte omsorgsboligene 

på felt BT1. 
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De påklagde forholdene gjelder ulemper i forbindelse med utbygging av omsorgsboliger 

regulert i planen. Klagerne mener det er negativt for lokalområdet at arealer avsatt til LNF og 

friområde i gjeldende overordnet plan omreguleres til arealformålene bolig- og tjenesteyting. 

Fylkesmannens støtter imidlertid kommunen i valg av lokalisering for omsorgsboligene. 

Fylkesmannen har heller ikke motforstillinger mot omdisponering av arealer fra LNF- og 

friområder, sett i lys av at det er relativt små arealer det dreier seg om, og veid opp mot den 

samfunnsoppgaven kommunen har ansvar for ved å tilby omsorgsboliger. 

 

Klagen tar ikke opp momenter som ikke allerede er kommet frem ved merknad til offentlig 

høring av planforslaget. Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger slik de framgår av 

saksframlegget ved 2. gangsbehandling, og anbefaler at klagen ikke tas til følge. Dersom 

kommunestyret vedtar ikke å ta klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig 

avgjørelse.   

 

Dersom klagen ender med at klager likevel får medhold, vil det være uheldig å sette i gang 

tiltak for områdene som i dag er LNF- og friområde før klagen er endelig avgjort. Rådmannen 

anbefaler derfor at klagen gis utsettende virkning. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) og Formannskapet (FS) anbefalte 

oppstart av planarbeidet i sine respektive møter 18.01.16, sak 9/16, og 19.01.16, sak 

8/16. 

 

2. Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

(HMA) og Formannskapet (FS) i deres respektive møter 03.04.2017, sak 25/17, og 

25.04.2017, sak 15/17. Planforslaget ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig 

ettersyn. 

 

3. Planforslaget ble 2. gangsbehandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

(HMA) og Formannskapet (FS) i deres respektive møter 05.03.2018, sak 13/18, og 

20.03.2018, sak 9/18. Kommunestyret vedtok planen 05.04.2018, sak 26/18. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret vedtok planen 05.04.2018, sak 26/18. Etter kunngjøring av planvedtaket er 

det kommet inn klage på vedtaket, fremsatt av HELP Forsikring v/ advokat Kathrine Hagen 

Finrud, på vegne av Hilde og Tore Bakken. Klagen er mottatt innenfor klagefristen.  

 

I tillegg har kommunen mottatt et brev fra Geir Halvorsen. Dette brevet er ikke tittulert som 

klage, men støtter seg til argumentasjonen i klagen fra Hilde og Tore Bakken. Det tar ikke opp 

momenter som ikke også er anført i nevnte klage. De to brevene vil i det følgende bli behandlet 

under ett.  

Klage fra HELP Forsikring v/ advokat Kathrine Hagen Finrud, på vegne av Hilde og 

Tore Bakken, samt brev fra Geir Halvorsen, begge datert 04.05.2018 

 

Klagernes forhold til planen er som eiendomsbesittere langs Harald Hårfagres vei, som inngår i 

planområdet. Klagerne anses som parter med rettslig klageinteresse. Hilde og Tore Bakken vil 
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bli nærmeste naboer til de planlagte omsorgsboligene på felt BT1, da de eier Harald Hårfagres 

vei 19 på nordsiden av veien. Geir Halvorsen eier Harald Hårfagres vei 18 på sørsiden av 

veien. 

 

De påklagde forholdene gjelder ulemper i forbindelse med utbygging av omsorgsboliger 

regulert i plan 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger. Klagerne mener det er negativt for 

lokalområdet at arealer avsatt til LNF og friområde i gjeldende overordnet plan omreguleres til 

arealformålene bolig- og tjenesteyting. 

 

Rådmannen tolker klagen til å inneholde følgende momenter: 

 

1. Planvedtaket er i strid med overordnet plan da det omregulerer LNF- og friområder til 

bolig- og tjenesteytingsformål. 

 

2. Detaljreguleringen legger opp til en ensartet utvikling kun med tilrettelegging for bolig- 

og tjenesteytingsformål. Sett sammen med blant annet eksisterende bofellesskap og 

servicessenter blir området kraftig fortettet med omsorgsboliger. Utviklingen er ikke 

forenlig med ordinært boligmiljø. 

 

3. Eksisterende bebyggelse mister i praksis alt tilgjengelig friareal. Bokvaliteten blir 

forringet. Man må krysse en sterkt trafikkert Hov allé for å komme til friareal. 

 

4. Planen legger opp til økt trafikkbelastning og økt parkeringsbehov i området. Trafikken 

i Harald Hårfagres vei vil øke, blant annet til parkeringsarealet o_ SPP. 

 

5. Klagerne er ikke tilfredse med at planen legger opp til en utvidelse av Harald Hårfagres 

vei ved å ta av deres eiendom 87/574. Utvidelsen av veien bør i sin helhet legges mot 

vest ved feltene BT2 og o_SPP. 

 

6. Klagerne får økt støybelastning tett på seg fra alle kanter. Planbestemmelsene bør 

endres slik at det stilles konkrete krav til støyskjerm langs Hvalsmoveien. 

 

7. Ordlyden i planbestemmelsene bør endres slik at klagerne sikres skjerming mellom sin 

eiendom og Hov vest (felt BT1). 

 

8. Planbestemmelsene for Hov vest (BT1) tillater for stor bebyggelse. Ordlyden i 

planbestemmelsene § 1.3 pkt. 2 må endres slik at differansen i kotehøyden mellom 

klagerens eiendom og Hov vest blir så lav som mulig og ikke mer enn 1,5. Bebyggelsen 

må dessuten kun tillates 1. etasjes høyde, og dens plassering på tomten må fastsettes i 

planen. 
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Uttalelse fra forslagsstiller Ringerike kommune, avd. Utbygging 

 

1. Planens felt BT1 har ikke vært i bruk som friareal og er ikke praktisk tilrettelagt, eller 

naturlig å bruke til dette formålet. Området ligger inneklemt blant bebyggelse, har store 

nivåforskjeller og er utenfor naturlig avgrensning mot LNF-området. Med tanke på 

friområde til bruk for barn/ lek vil det være mer naturlig å benytte de allerede 

opparbeidede områdene i tilknytning til Hov barnehage, samt planens felt o_GF1.  

 

I forslag til ny reguleringsplan har det vært gjennomført en rekke dialogmøter med 

tilgrensende barnehage. På bakgrunn av dette er deler av felt o_GF1 tiltenkt som 

akebakke og utendørs lekeområde for barnehage og omkringliggende bebyggelse.  

 

Barnehagen har foreløpig disponert deler av felt o_BOP som en del av sitt uteområde, 

gjennom en leieavtale. Det er i planleggingsfasen tatt høyde for å plassere bebyggelsen 

på dette feltet på en måte som medfører at barnehagen kan fortsette å bruke 

hoveddelen av dette området som leke og uteoppholdsareal, selv om det er eid av 

kommunen. Dette området kan også benyttes som friområde/ lekeområde for 

omkringliggende bebyggelse utenfor barnehagens åpningstid.   

 

2. I planarbeidet er det gjort tilstrekkelige vurderinger med tanke på eksisterende 

omsorgsboliger etablert i området. Dette gjennom en rekke avklaringer med Husbanken 

og Fylkesmannen i Buskerud, hvor man har vurdert helheten ved hele området på Hov, 

deriblant andre omsorgsboliger, krisesenter og servicesenter. Som en følge av dette ble 

brukergruppen på Hov øst endret fra «unge brukere» til «eldre uavhengig av diagnose». 

I tråd med Husbanken og Fylkesmannen sine føringer mener vi omsorgsboligene på 

Hov ligger såpass spredt, og med såpass forskjellige brukergrupper, at det ikke er 

grunnlag for å si at «området er mettet med omsorgsboliger». Planlagte omsorgsboliger 

på tomt Hov vest mener vi harmonerer godt med det ordinære bomiljøet. Det er kun 

tatt høyde for 7 boenheter i et begrenset bygg. Det er i planleggingsfasen lagt stor vekt 

på utforming og tilpasning til eksisterende bebyggelse. Den planlagte brukergruppen på 

Hov vest anses velfungerende og rolige, uten særskilte hjelpebehov. 

 

3. Det hevdes at Hov allé er sterkt trafikkert. Dette tilbakevises med henvisning til 

trafikkanalyse utarbeidet i forbindelse med reguleringssaken. Friområder på sørsiden av 

Hov allé kan derfor enkelt benyttes til dette formål uten særlig hindring. Vi mener det 

er god tilgang til lekeområder for barn uten å krysse sterkt trafikkerte veier. 

 

4. Generelt mener vi krav om infrastruktur vil bli ivaretatt ved etablering av nye fortau, 

parkering og gatebelysning i området. Kjøring til og fra p-plass og bygninger vil i 

hovedsak være størst på dagtid og normal arbeidstid. Tilliggende veinett oppgraderes 

til kommunal standard og særlig støy er ikke å forvente. Tvert imot vil dette bidra til 

trygg og sikker ferdsel i hele området. 

 

5. Klager mister noe areal som avgis til veiformål. Dette arealet er også i tidligere 

reguleringsplan avsatt til tilsvarende formål, men ikke opparbeidet i henhold til planen. 

Ringerike kommune har tilbudt å kompensere med tilføring av øvrig areal.   

 

6. Utbyggingen på tomt Hov vest vil medvirke til vesentlig skjerming mot støy fra 

Hvalsmoveien. Støyrapport ble utarbeidet og vedlagt behandling av reguleringssaken. 
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Støybelastning fra beboerne vil ikke fremkomme i større grad enn fra vanlig bebyggelse 

med tradisjonelle boliger. Beboerne på Hov vest vil være svært selvgående og antas 

ikke støybelastende. 

 

7. Skjerming mot nabo vil bli dokumentert i situasjonsplan i forbindelse med videre 

planlegging og byggesøknad. Videre vil det kommuniseres med naboer og søkes 

omforente løsninger for skjerming som vil komme begge parter til gode. 

 

8. Utbyggingen på Hov vest planlegges plassert nordvest for klagers bolig. Bygget blir 

liggende tilbaketrukket fra veien og vil ikke på noen måte ødelegge solforhold for 

naboer. Bygget vil også i liten grad ødelegge eksisterende utsikt for naboen. 

Uteoppholdsareal for Hov vest vil plasseres på en måte som gir stor grad av skjerming 

mot nærmeste nabo. Planlagt bebyggelse anses ikke høy eller prangende. Tomten er 

stor og har relativt liten utnyttelsesgrad. Bygget plasseres nordvest for nabo og inntil 

øvrig vegetasjon. Med kotehøyder og etasjer som planlagt vil bygget fremstå godt 

plassert i forhold til omgivelsene. 

 

 

Rådmannens kommentarer 

 

 

1. Ringerike kommune har valgt å omdisponere til bolig – og tjenesteyting et par mindre 

arealer som i kommuneplanen er avsatt til LNF- og friområder. Samfunnsnytten ved 

omdisponeringen er tillagt stor vekt. Når det gjelder dyrkbarheten av arealet, ligger det 

slik til at kommunen har vurdert det til ikke å inneha sterke landbruksinteresser, jf. 

kommunens jordpolitiske arealvurdering (JAV). I forhold til gjenværende friområde vil 

det fortsatt være offentlig tilgjengelighet til området nord for utbyggingen på tomt Hov 

Øst. Dette vil være tilgjengelig blant annet fra offentlig vei. Området vil kunne benyttes 

både av Hov barnehage og andre som ønsker det. 

  

2. Ringerike kommune har ansvar for å stille omsorgsboliger tilgjengelig for sine 

innbyggere. Det er en målsetning at den som har behov for slik støtte fra kommunen i 

størst mulig grad selv skal ha mulighet til å velge hvor man vil bo, og at man skal ha 

gode muligheter for sosial nettverksbygging og integrering i lokalsamfunnet. Mange 

ønsker å bo i byen, med mulighet til å delta i de aktivitetene som byen tilbyr. Antallet 

områder i byen, som er byggbare for det ønskede formålet, er begrenset. Blant annet 

bør et slikt område være rimelig flatt slik at det er egnet til å kunne transportere seg 

selv, for eksempel ved hjelp av rullator eller rullestol. Lokalisering på Hov er valgt på 

bakgrunnav denne om mange andre kvaliteter ved området. Det ses på som et av 

områdets styrker at det bor mange funksjonsfriske mennesker og barnefamiler her. 

Rådmannen mener dette gir en variert sammensetning av innbyggere, noe som igjen kan 

medvirke til et godt bomiljø i lokalområdet. 

 

3. Jf. rådmannens kommentar, pkt 1. Et friområde vil fortsatt være offentlig tilgjengelig i 

området nord for utbyggingen på tomt Hov Øst. Dette vil være tilgjengelig blant annet 

fra offentlig vei. Området vil kunne benyttes både av Hov barnehage og andre som 

ønsker det. 
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4. I følge trafikkanalyse utført av Rambøll antas utbyggingen på begge tomter samlet å 

generere en trafikkmengde på 85 kjøretøy i døgnet. Det økte parkeringsbehovet vil 

ivaretas på de repektive tomtene til omsorgsboligene, dessuten vil det anlegges et 

ekstra parkeringsareal på felt o_SPP. Dette parkeringsområdet vil være offentlig 

tilgjengelig. Rådmannen mener derfor at det økte parkeringsbehovet er godt ivaretatt. 

Planen vil videre sørge for bedre forhold for myke trafikkanter generelt i området, ved 

at det er satt rekkefølge krav om opparbeiding av fortau i Hov allé. 

  

5. I planarbeidet har det vært vurdert om utvidelse av den aktuelle veien kan foretas uten 

å berøre gnr/bnr 87/574. Dette er vurdert til å være dårligere løsning. Arealet som avgis 

til veiformålet kan erstattes med et areal av tilsvarende størrelse.  

 

6. Ved utbyggingen på Hov Vest vil omsorgsboligene bli et fysisk element som vil bidra til 

støyskjerming fra Hvalsmoveien i forhold til klagernes eiendom.   

 

7. Planbestemmelsene krever at stituasjonsplanen for utbyggingen på Hov vest skal vise 

hvordan naboen vil skjermes. Effekten av den viste løsningen skal dokumenteres. 

Bestemmelsene fastsetter ikke hvaslags type skjerming det skal være, nettopp fordi det 

legges opp til at naboen tas med på råd om valg av løsning. Rådmannen mener 

bestemmelsen ivaretar naboens behov på en god måte. 

 

8. Maksimal mønehøyde er satt for å kunne bygge i to etasjer, pluss sokkel eller kjeller, 

uten å måtte gjøre store endringer i terrenget. Større terrengendringer vil kunne 

medføre behov for oppføring av støttemurer, kunstige forsenkninger eller særlig 

overvannshåndtering. Byggets nøyaktige plassering er ikke fastsatt i planen. Dette for å 

ta høyde for at prosjekteringen har behov for en viss fleksibilitet. Siden byggets 

plassering på tomten ikke er nøyaktig fastsatt i planen, vil det kunne gjøres mindre 

justeringer av planlagt bebyggelse uten at det dermed vil være nødvendig med en 

planendring. 

 

Juridiske forhold  

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Klage på planvedtak forelegges Hovedutvalget for miljø- og areal 

(HMA), Formannskapet (FS) og kommunestyret (KS). Dersom HMA og FS finner grunn til å 

ta klagen til følge, legges saken frem for kommunestyret med forslag til endring av 

planvedtaket. Dersom KS ikke tar klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig 

avgjørelse.  

 

Fylkesmannen er klageinstans etter delegeringsfullmakt fra departementet.  

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 

ledd. 

 

Klagernes forhold til planen er som eiendomsbesittere langs Harald Hårfagres vei, som inngår i 

planområdet. Klagerne anses som parter med rettslig klageinteresse. Klagerne har 

dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 

 

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 

Alternativt forslag til vedtak 
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1. Klagen på vedtak av plan 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger tas til følge 

 

Dersom man velger å ta klagen til følge vil dette kunne medføre at planen blir opphevet og at 

utbyggingen av omsorgsboliger blir forsinket. Hvis det ikke skal bygges på de arealene planen 

legger opp til, vil man måtte finne andre egnede steder å plassere omsorgsboligene.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Enkelthetene i klagen er gjennomgått og kommentert i avsnittet «Rådmannens kommentarer».  

Klagen tar ikke opp momenter som ikke allerede er kommet frem ved merknad til offentlig 

høring av planforslaget. Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger slik de framgår av 

saksframlegget ved 2. gangsbehandling.  

 

Det er viktig å merke seg at Fylkesmannens i sin uttalelse ved offentlig høring støtter 

kommunen i valg av lokalisering for omsorgsboligene. Fylkesmannen har heller ikke 

motforstillinger mot omdisponering av arealer fra LNF- og friområder, sett i lys av at det er 

relativt små arealer det dreier seg om, og veid opp mot den samfunnsoppgaven kommunen har 

ansvar for ved å tilby omsorgsboliger. 

 

Basert på det ovenstående anbefaler Rådmannen at klagen ikke tas til følge. Dersom klagen 

ender med at klager likevel får medhold, vil det være uheldig å sette i gang tiltak for områdene 

som i dag er LNF- og friområde før klagen er endelig avgjort. Rådmannen anbefaler derfor at 

klagen gis utsettende virkning. 
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Vedlegg 

 

1. Oversiktskart, planområdet 

2. Plankart, 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger 

3. Planbestemmelser, 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger 

4. Klage fra Help Forsikring pva. Hilde og Tore Bakken, 04.05.2018 

5. Brev fra Geir Halvorsen, 04.05.2018 

6. Uttalelse fra motpart, Ringerike kommune, avd. Utbygging 

7. Notat, redegjørelse for valg av tomt 

8. Trafikkanalyse 

9. Fylkesmannen i Buskerud, høringsuttalelse 

10. Plankart, tidligere plan 49 «Hov gård», 1965, og plan 218-01 «Et område ved Hov 

gård», 1999 

11. Saksframlegg til 2. gangsbehandling av planforslaget 

12. Saksprotokoll 2. gangsbehandling HMA, 05.03.2018, sak 13/18 

13. Saksprotokoll 2. gangsbehandling Formannskapet, 20.03.2018, sak 9/18 

14. Saksprotokoll 2. gangsbehandling Kommunestyret, 05.04.2018, sak 26/18 

15. Kommentarer til høringsuttalelser, Ringerike kommune, avd. Utbygging 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.07.2018 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

Avdelingsleder: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 18/86-20   Arkiv: GNR 32/8  

 

Søknad om fradeling av boligtomt og dispensasjon Gnr/bnr 32/8 - 

Gullerud 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

56/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.08.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

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

boligtomt på eiendom gnr/bnr 32/8, til tilleggsinformasjon mottatt 23.01.18, til uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg. 

 

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

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. 

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener fordelene med en eventuell 

dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener dispensasjonssaken ikke kan 

godkjennes, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

4. Søknad om dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i kommuneplanbestemmelsene § 

2.1 Landbruk-, natur- og friluftsområde, avslås. På bakgrunn av at dispensasjonen ikke 

godkjennes, avslås søknad om deling. 

 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

 

  

 

Utskrift sendes 

Knut Vold, Gullerud 19, 3511 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Tiltakshaver Knut Vold søker om å få fradelt en boligtomt, ca 3000 m², fra 

landbrukseiendommen Gullerud gnr/bnr 32/8. Tomten er planlagt delvis på dyrket mark. 
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Eiendommen omfattes av kommuneplanbestemmelsene § 2.1 Landbruk-, natur- og 

friluftsområde. Det er tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er ledd i stedbunden 

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

fradeling til slikt formål. Fradeling av kårbolig tillates ikke. I Ringerike kommunes 

retningslinjer for behandling av bygging og fradeling av kårboliger er det angitt at på 

eiendommer med over 25 dekar fulldyrka jord, tillates det å oppføre kårbolig.  

 

Landbrukskontoret viser til jordloven § 12, som omhandler deling, og prinsippet om å styrke 

driftsenheter/landbrukseiendommer og ikke stykke dem opp. Videre kom det fram at 

eiendommen sannsynligvis har tilstrekkelig med fulldyrka areal til at det vil være tillatt å 

oppføre kårbolig. Knut Vold ble bedt om å vurdere den muligheten, men han ønsket å 

opprettholde søknaden om fradeling av boligtomt.  

 

Tiltaket er vurdert til å ikke være i samsvar med kommuneplanen.  

 

Rådmannen anbefaler å avslå søknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt, på ca 3 000 

m², 04.01.18 fra landbrukseiendommen Gullerud gnr/bnr 32/8, og tilleggsinformasjon 

23.01.18.  

 

Tiltaket ligger i nærheten av Gullerudtjern naturreservat, og Fylkesmannen i Buskerud ble i den 

forbindelse derfor kontaktet. I e-post 26.01.18 opplyser fylkesmannen at utvidelse av 

naturreservatet ikke blir berørt av byggetiltaket. 

 

Det kreves en godkjenning etter jordloven for fradeling av landbruksjord. Landbrukskontoret 

orienterte muntlig om sine negative signaler når det gjaldt fradeling til boligtomt. Samtidig ble 

det opplyst at etter en foreløpig vurdering kunne landbrukskontoret være positiv til bygging av 

kårbolig uten fradeling. Knut Vold ønsket ikke dette, og 19.03.18 ble søknad om fradeling 

mottatt. 

 

Statens vegvesen uttalte seg i brev datert 25.05.18 og viste til kommuneplanbestemmelsene og 

at deres holdning er at bestemmelsene bør overholdes. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av kommuneplanbestemmelsene § 2.1 Landbruk-, natur- og 

friluftsområde. Det er tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er ledd i stedbunden 

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

fradeling til slikt formål. Fradeling av kårbolig tillates ikke.  

 

I Ringerike kommunes retningslinjer for behandling av bygging og fradeling av kårboliger er 

det angitt at på eiendommer med over 25 dekar fulldyrka jord, tillates det å oppføre kårbolig. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1.  

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

ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Søknader om fradeling av landbrukseiendom skal i tillegg til å bli behandlet etter plan- og 

bygningsloven, behandles etter jordloven § 12. Jordloven åpner likevel ikke for å godkjenne 

søknad om deling uten at tillatelse til omdisponering etter § 9 er gitt jf. § 12 annet ledd. 

Fradeling av eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk, må godkjennes 

av departementet, myndigheten er delegert kommunene. For at deling skal kunne godkjennes, 

må det foreligge spesifiserte og klare grunner av slik karakter og tyngde at de kan slå igjennom 

ovenfor de hensyn jordloven skal ivareta, jfr. Jordloven § 12. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

36 første ledd.  

 

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

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

selvkostprinsippet). 

 
Behov for informasjon og høringer 

Både Fylkesmannen i Buskerud, Landbruk- og miljøvernavdelingen og Statens vegvesen har 

uttalt seg til saken.   

 

Rådmannen kan ikke se at saken utløser behov for innhenting av tillatelse, samtykke eller 

uttalelse fra andre enn de som er nevnt over. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

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

boligtomt på eiendom gnr/bnr 32/8, til tilleggsinformasjon mottatt 23.01.18, til uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2: 

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

boligtomt på eiendom gnr/bnr 32/8, til tilleggsinformasjon mottatt 23.01.18, til uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg. 

1. Hovedutvalget mener at det foreligger grunnlag for å godkjenne søknad om 

dispensasjon og fradeling. Rådmannen bes innhente generell uttalelse fra Fylkesmannen 
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i Buskerud. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden, delegeres myndighet til 

rådmannen for å godkjenne søknad om dispensasjon og fradeling.  

2. Se orientering om klageadgang 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

kunne danne grunnlag for fremtidig praksis når det gjelder fradeling av boligtomter fra 

landbrukseiendommer.  

 

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

likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Vurdering etter plan- og bygningsloven 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 Landbruks-, natur- og 

friluftsområder. 

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

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

nye tiltak som fører til oppstykking av landbrukseiendommer og økt privatisering av LNF-

områdene. 

I sin søknad om dispensasjon viser tiltakshaver blant annet til at fradelingen etter hans 

vurdering ikke vil forringe eiendommens landbruksmessige betydning. Den foreslåtte tomta er 

plassert i nærheten til annen bebyggelse. Den dyrka marken som vil omfattes av fradelingen, 

har ikke vært dyrket de siste årene, men brukt til lagerplass for ved og redskap. Arealet med 

dyrka mark er adskilt fra resten av jordet pga en traktorvei. Videre forklarer tiltakshaver at 

allmenhetens adgang til skogen og Gullerudtjern naturreservat ikke vil bli hindret. 

Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike 

bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal 

derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet 

informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd. Det vil normalt ikke 

være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra 

fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

I kommuneplanbestemmelsene § 2.1 kommer det tydelig fram at fradeling til boligformål ikke 

er tillatt. Det er ikke ønskelig med boligbygging i LNF-områder. En eventuell boligeiendom vil 

være fritt omsettelig og ikke nødvendigvis ha tilknytning til landbrukseiendommen. 

Tiltakshaver har fått positive signaler fra både landbrukskontoret og byggesak til å oppføre en 

kårbolig på landbrukseiendommen. Rådmannen vurderer at dette er i tråd med 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og ikke krever dispensasjon. Videre vurderer rådmannen at 

dette vil være en god løsning både for landbrukseiendommen og for tiltakshavers ønske om en 

bolig. Tiltakshaver har ikke ønsket denne løsningen.  

Tiltakshaver viser også i tilleggsinformasjon mottatt 23.01.18, til at det i 1959 ble tillatt fradelt 

en eiendom fra gnr/bnr 32/8 (eiendom gnr/bnr 32/12). Denne ble bebygget og først benyttet 

som fritidsbolig og senere bolig. I 1979 ble denne eiendommen delt i tre eiendommer og 
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bebygget. Sakene som det vises til er av eldre dato. Den første kommuneplanen kom i 1991. 

Det er gjeldene regelverk som må følges.  

Omtrent samtidig som kommunen mottok søknaden fra Knut Vold, har administrasjonen 

jobbet med en tilsvarende sak på Nakkerud, gnr/bnr 259/7. Her ble det også søkt om fradeling 

av en boligeiendom fra en landbrukseiendom i LNF-område. I saken på Nakkerud ble de 

samme signalene gitt; negativt til fradeling, men positiv til oppføring av kårbolig. Slik den 

saken nå ligger an, vil det bli søkt om oppføring av kårbolig. 

Dersom det i denne saken blir tillatt å fradele boligtomt fra en landbrukseiendom, vil det danne 

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

likebehandlingsprinsippet. 

Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt og mener 

fordelene med en eventuell dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. På dette grunnlaget 

finner rådmannen at vilkårene for dispensasjon i plb § 19-2 ikke er oppfylt. Rådmannen 

anbefaler Hovedutvalget om å ikke godkjenne søknaden om dispensasjon. 

Vurdering etter jordloven 

Dyrket og dyrkbar jord skal ha et sterkt vern, og ny nasjonal jordvernstrategi har en målsetning 

om at nedbygging av dyrka mark skal være under 4000 dekar årlig. Dette er en innstramming i 

forhold til tidligere 6000 dekar. Det bør derfor kun være samfunnsinteresser av vesentlig 

betydning som gjør at jordbruksinteressene må vike.  Tiltakshaver opplyser at deler av arealet 

består av dyrka eller dyrkbar jord.  Den omsøkte delingen vil være negativt både for vern av 

arealressursene, den driftsmessige løsningen og kulturlandskapet, da den medfører tap av 

matproduserende areal. Den strider også imot godkjent kommuneplan. 

Omdisponering og fradeling til bygging av enkeltbolig i LNF anses ikke å ha et vesentlig 

samfunnsgagn, og følgelig heller ikke en særlig grunn til å gi dispensasjon. Tiltakshaver 

argumenterer i brev av 20.01.2018 at det finnes tilsvarende saker i forbindelse med 

generasjonsskifte på gård. Sakene er ikke like, men tiltakshaver mener at det bør tale til hans 

fordel. Rådmannen mener at fradeling til boligbygging i LNF-områder ikke er i tråd med 

kommuneplanbestemmelsene.  

 

I denne saken har tiltakshaver fått forelagt forslag om å bygge en kårbolig, i stedet for å dele 

fra en boligtomt. Retningslinjene for kårbolig i Ringerike kommune åpner for dette. 

Landbrukskontoret mener at dette er et godt alternativ og dekker boligbehovet som ønskes 

oppnådd med oppføring av bolig på fradelt tomt.  Tiltakshaver ønsker ikke å gå for dette 

forslaget og opprettholder søknad om fradeling av tomt til boligbygging.   

 

Rådmannen vurderer det omsøkte tiltaket å være i strid med de hensyn jordloven og 

kommuneplanbestemmelser skal ivareta.  
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Vedlegg 

Oversiktskart 

Oversiktskart Gullerudtjern naturreservat 

Uttalelse Statens Vegvesen Journalpost 18/86 - 17 

 18_52890-2Dispensasjon - fradeling av boligtomt - gnr. 32 bnr. 8 - Gullerud.pdf 

 Meldingstekst.html 

Søknad om fradeling.pdf Journalpost 18/86 – 16 

 Meldingstekst.html 

Tilbakemelding fra landbrukskontoret Journalpost 18/86 - 9 

 Meldingstekst.html 

Foreløpig svar - søknad om dispensasjon Journalpost 18/86 - 4 

Uttalelse Fylkesmannen i Buskerud Journalpost 18/86 - 3 

 Meldingstekst.html 

E-post Journalpost 18/86 - 2 

Søknad om dispensasjon Journalpost 18/86 - 1 

 Situasjonsplan 

 Bilder 

 Nabovarsel 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.07.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Oda Aulstad Kvisberg 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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Arkivsaksnr.: 18/2766-3   Arkiv: GNR 255/55  

 

Søknad om bruksendring Gnr/bnr 255/55 – Hagabru 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

57/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.08.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt, og at 

fordelene med dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden 

avslås, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

Se orientering om klageadgang.  

 

  

 

Uskrift sendes til 

Jan Morten og Marit Hagen, Haga Bru 78, 3533 TYRISTRAND  

 

Sammendrag 

Tiltakshaver har søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanens bestemmelse § 2.1 

som fastsetter at det aktuelle området hvor Gnr. 255/Bnr. 55 ligger, er et LNF-område. Dette 

innebærer at hensynet til landbruk-, natur- og friluftsliv setter forbud mot blant annet utvidelse 

av eksisterende boligbebyggelse og bruksendring fra hytte til bolig. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok den 5.9.2017 en henvendelse fra Jan Morten Hagen angående 

informasjon om renseanlegg for kloakk og gråvann, og hvilke krav kommunen stiller til dette. 

Kommunen v/Ingrid Strømme svarte den 5.9.2017 at det foreløpig ikke tillates flere utslipp på 

Haga Bru, grunnet vanskelige forhold i bakken og mye fjell, samt broen over jernbanen sin 

dårlige tilstand. Det ble også påpekt at det var sterke brukerinteresser knyttet til badeplassen 

ved Tyrifjorden. Kommunen svarte også at det på dette tidspunktet heller ikke var mulighet for 

tilknytning til offentlig avløp.  

 

På vegne av Byggesaksavdelingen svarte avdelingsleder Arne Hellum samme dag at en 

eventuell søknad om bruksendring med all sannsynlighet ville bli lagt frem til politisk 

behandling. Videre ble det bemerket at det var usikkert om rådmannen ville anbefale 

politikerne å godkjenne en søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-området, og 

påfølgende søknad om bruksendring, eller om rådmannen ville anbefale å avslå. Hellum 

påpekte imidlertid at det nærmest ville bli umulig å få til en bruksendring uten at det først ble 

sikret en avløpsløsning. Videre ble det i vedlagt kart vist at det i et begrenset område er ca. 25 
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hytter og ca. 5 boliger i området. Denne overvekten av hytter påpekte plan- og 

bygningsmyndigheten at talte mot tillatelse til bruksendring.  

 

 
Situasjonsplanen er hentet fra kommunens kartgrunnlag og er markert med gult og rosa, men 

representerer ikke et fasitsvar på hva eiendommene brukes til. Gul markering: antatt boliger. 

Rosa markering: antatt hytter. 

 

Videre korrespondanse den 5.9.2017 endte med at Jan Morten Hagen ønsket å se på ulike 

muligheter for utslipp, før søknad om bruksendring ble sendt inn.  

 

Den 19.6.2018 tok BA-Service v/ Carsten Blekkerud kontakt med byggesaksavdelingen 

v/Ingrid Strømme for en forhåndsvurdering av et prosjekt om felles avløpshåndtering mellom 

Gnr/Bnr 255/29 og 255/55. Prosjektet innebar bruk av to separate minirenseanlegg på hver 

eiendom med hygienisering og utslipp til et eksisterende avløpsrør.  
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Ingrid Strømme svarte samme dag at kommunens vurdering var at dersom det monteres 

minirenseanleggslamtørker som ikke må tømmes, og restutslippet ledes til en helårsbekk, burde 

det være mulig å tillate utslipp. Dette fordi eiendommene da ikke er avhengig av en 

oppgradering av broen over jernbanen. En forutsetning var imidlertid at Gnr/Bnr 255/55 fikk 

tillatelse til bruksendring, da Ringerike kommune ikke tillater minirenseanlegg på hytter i 

Ringerike.  

 

Ved dette tilsvaret sendte Hagen mail til Byggesaksavdelingen med et ønske om møte. Den 

29.6.2018 var Hagen i møte med Hellum, der det ble snakket om å søke om dispensasjon fra 

byggeforbudet, før en søknad om bruksendring ble sendt inn.  

 

Dette er bakgrunnen for den foreliggende søknaden om dispensasjon. Jan Morten Hagen 

begrunner dispensasjonssøknaden med at eiendommen ligger i grensen mellom et hyttefelt og 

fastboende på Haga Bru, slik at det er like naturlig at bygningen er en helårsbolig som en hytte. 

Videre mener han det er lite sannsynlig med en smitteeffekt etter en eventuell bruksendring, da 

de fleste hyttene i område er av eldre dato og dermed krever omfattende arbeid for å kunne 

bruksendres.  

 

Videre er Hagen klar over problematikken med broen over jernbanen, men mener dette vil bli 

bedre når Solstad Barnehage legges ned etter sommeren 2018. Uten barnehagen vil det være 

ca. 10 passeringer to ganger om dagen over broen. Endelig er hytta av meget god stand, med 

god isolasjon og gode vinduer.  

 

Saken legges med dette frem til politisk behandling.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendom 255/55 ligger i et uregulert område, som utfylles av kommuneplanbestemmelsene. I § 

2.1 angis området som et LNF-område. Dette setter i utgangspunktet et forbud mot å gi 

tillatelse til bruksendring eller andre tiltak som kan forringe området på annen måte.  

 

Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner imidlertid for dispensasjon i visse tilfeller. Dersom det gis 

dispensasjon, bestemmer kommuneplanbestemmelsene at utbyggingsrekkefølgen i punkt 1.0.2 

må følges. Dette innebærer at utbygging ikke kan finne sted før bl.a. følgende forhold er sikret i 

henhold til lover, regler og forskrifter:  

- Teknisk anlegg, dvs. bl.a. vann- og avløpsanlegg, samt brannvann  

- Trafikksikker adkomst for gående, syklende og kjørende  

 

Videre følger det av § 2.1 at innenfor soneplanen for Åsa kan det i husklynger med overvekt av 

boliger vurderes å gi dispensasjon til bruksendring fra hytte til bolig, dersom det ellers ligger til 

rette for det med hensyn til blant annet sikker skolevei og avløpsløsning.  

 

Denne retningslinjen i kommuneplanen er hovedsakelig rettet mot Åsa, men er i 

høringsutkastet til den nye kommuneplanen fra våren 2018 foreslått å skulle gjelde for hele 

kommunen (Kommuneplanbestemmelser 2017-2030). Planmyndigheten mener altså at et 

veiledende krav om at det må være overvekt av boliger for å kunne vurdere bruksendring, har 

gode grunner for seg også i andre områder av kommunen.  

 

Juridiske forhold  
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Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område fastsatt i kommuneplanens arealdel. 

Plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for eventuelle dispensasjonsvedtak, og angir 

vurderingskriteriene for dispensasjon.  

 

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

bak bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre at «fordelene med å 

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

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken hva gjelder bruksendring. 

Ringerike kommune har imidlertid fått henvendelser om avløpsrenseanlegg på den aktuelle 

eiendommen, samt for naboeiendommen Gnr/Bnr 255/29. 

 

Videre fikk Gnr/Bnr 255/55 den 1.6.2007 godkjent med ferdigattest, utvidelse på 

fritidseiendommen med en 79 m2 stor hytte. Tidligere sto det en 13 m2 bygning der, som nå 

brukes som anneks.  

 

Under ‘Rådmannens vurdering’ nevnes behandling av søknad om bruksendring for 2 andre 

eiendommer i samme område.  

 

Til orientering ble det foretatt en befaring av Hovedutvalget i samme område for ca. 1 år siden, 

angående utbygging av vei. 

 

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

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jfr. forvaltningsloven § 36 

første ledd.  

 

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

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

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Dispensasjonsspørsmålet vurderes å være av lokal karakter. Det er derfor ikke innhentet 

uttalelser.  

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1  

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2  

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak LNF-områdets begrensning i 

kommuneplanens arealdel ikke tilsidesettes i vesentlig grad, og at fordelene med dispensasjon er 

klart større enn ulempene. 

 

2. Søknad om dispensasjon fra LNF-området godkjennes med henvisning til plan- og bygningsloven 

§ 19-2. Godkjennelsen begrunnes i antall helårsboliger nord for den aktuelle eiendommen, og den 

nære plasseringen til campingplassen på Skarvhelltangen. 
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3. Det må leveres en formell søknad om bruksendring, som så må behandles av kommunen.  

 

Se orientering om klageadgang.  

 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-

områder i kommuneplanen § 2.1, og særlig i dette området.  

 

Saken vil kunne danne presedens ved at det i tilsvarende saker, vedrørende bruksendring fra 

hytte til bolig vil kunne bli vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i kommuneplanen § 2.1. 

For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt, jf. 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». 

 

Pbl. § 19-2 krever at dispensasjonssøknaden begrunnes. Jan Morten Hagen begrunner 

dispensasjonssøknaden med at eiendommen ligger i grensen mellom et hyttefelt og fastboende 

på Haga Bru, slik at det er like naturlig at bygningen er en helårsbolig som en hytte. Videre 

mener søker det er lite sannsynlig med en smitteeffekt etter en eventuell bruksendring, da de 

fleste hyttene i område er av eldre dato og dermed krever omfattende arbeid for å kunne 

bruksendres.  

 

Videre er Hagen klar over problematikken med broen over jernbanen, men mener dette vil bli 

bedre når Solstad Barnehage legges ned etter sommeren 2018. Uten barnehagen vil det være 

ca. 10 passeringer to ganger om dagen over broen. Endelig er hytta av meget god stand, med 

god isolasjon og gode vinduer.  

 

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. 

 

Bakgrunnen for å kreve tilknytning til offentlig avløpsledningsnett er å fremme en bærekraftig 

utvikling, sikre forsvarlig byggetiltak og medvirkning fra berørte interesser. Dette er grunnen til 

kommunens restriktive holdning til private renseanlegg på fritidseiendommer i Ringerike. Dersom 

et privat renseanlegg aksepteres, vil hensynet bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse til 

dels sikres. Likevel ikke alltid på en like tilfredsstillende måte som tilknytning til offentlig 

kloakkanlegg.  
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Hva gjelder hensynet bak byggeforbudet i LNF-områder skal dette i hovedsak fremme og sikre 

friluft- og naturliv. Dette er bakgrunnen for begrensningen i nåværende kommuneplan i soneplan for 

Åsa, der det skal vurderes om det er overvekt av boliger i området. Flere boliger i et LNF-område 

vil øke belastningen på friluft- og naturliv, noe som ikke er ønskelig. Dersom en hytte gis tillatelse 

til bruksendring, kan dette føre til at flere ønsker å søke om det samme. Selv om en enkelt 

bruksendring eventuelt ikke fører til en økt belastning på naturverdiene, må kommunen ta høyde for 

at en tillatelse kan føre til et skred av søknader.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak byggeforbudet i LNF-området 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 en fordel med å gi dispensasjon er at bygningen får etablert et 

avløpsanlegg tilknyttet eiendommen, som også løser avløpsproblematikken for boligen på 

naboeiendommen Gnr/Bnr 255/29. Dette er positivt sett i lys av at eiendommen ligger i 

utkanten av hyttefeltet, og grenser mot flere boligeiendommer.  

 

En annen fordel er at eiendommen ikke ligger langt fra gang- og sykkelvei, og det ser ut til at 

det er en solid vei frem til den aktuelle hytteeiendommen slik kommuneplanen § 1.0.2 krever.  

 

Til tross for fordelene tilknyttet avløpsanlegg er det imidlertid negativt at eiendommen ikke er 

påkoblet offentlig kloakkanlegg. Dette må ses i sammenheng med at broen over jernbanen er i 

dårlig stand. Det er opplyst om at broen ikke tåler et akseltrykk på mer enn 5 tonn. Dette 

innebærer i følge Jan Morten Hagen at tømming av septiktanker krever 2 tankbiler, som 

fordyrer prosessen ved tette tanker da kloakken må pumpes over broa fra tankbil til tankbil.  

 

Hva gjelder Hagens opplysning om at Solstad Barnehage skal legges ned, slik at belastningen 

på broen reduseres, kan ikke rådmannen se at dette har betydning for vurderingen. Broen vil 

uansett ikke tåle belastningen som flere tankbiler vil medføre, selv om antall passeringer blir 

færre, da broen i utgangspunktet ikke er dimensjonert for de store tømmebilene. Det er dermed 

ingen tvil om at broa krever reparasjoner og forsterkninger. 

 

Videre er det en ulempe at bruksendring fra fritidseiendom til bolig kan påvirke infrastrukturen 

i området. Byggesaksavdelingen og Hovedutvalget var i 2017 på befaring i området, i 

forbindelse med søknad om å utvide veien. Dersom det åpnes for bruksendringer, vil dette 

kunne påvirke området med økt press på å bygge veier, samt økt trafikk. I tillegg er det en 

ulempe at bruksendringen vil kunne påvirke etablerte hytteeieres forutsetning om at det 

nettopp skal være et rolig område med fritidsboliger. Å åpne for bruksendringer vil endre 

forutsetningen for eksisterende hytter.  

 

Dette underbygges dersom man i flyfoto e.l. ser området i sin helhet. Det er i følge rådmannen 

et typisk friluftsområde, med furutrær og beliggenhet langs fjorden. Badeplassen i vest ved 

campingplassen viser også en nær tilknytning til friluftsliv, og ikke et typisk boligområde. At 
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badeplassen i nordøst er avsatt til dette i kommuneplanen, har også vært et argument for den 

restriktive holdningen til flere utslipp i området, noe som styrker beskrivelsen av strøkets 

karakter. 

 
 

Likhetsprinsippet:  

Plan- og bygningsmyndigheten har ved gjennomgang av byggesaksmappene for de ca. 30 

eiendommene markert på kart datert den 19.7.2018, funnet to tilsvarende saker i samme 

område, der eier har søkt om tillatelse til bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig. I 1986 

fikk Gnr. 255/Bnr. 91 tillatelse til bruksendring etter løpende korrespondanse mellom søker og 

kommunen i en periode på over 6 år. Særlig fylkesmannen og Miljøverndepartementet var på 

dette tidspunktet svært betenkt til å tillate bruksendring begrunnet i strøkets karakter (herunder 

tettbebygd hyttestrøk), samt mangel på offentlig vann- og avløpsanlegg og avslo søknad om 

utslippstillatelse. Den endelige tillatelsen i 1986 kom som følge av at eiendommen lå i 

ytterkanten av hyttestrøket og dermed ville bli en naturlig del av boligene i området, samt at et 

minirenseanlegg ville løse avløpsproblematikken. Avgjørende i vedtaksprosessen var i følge 

Bygningsrådet: «Rådet har i sin vurdering lagt særlig vekt på de sosiale/helsemessige sider av 

saken» (se vedlegg).  
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I 1991 søkte Gnr. 255/Bnr. 81 om tilsvarende bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig. 

Søknaden ble begrunnet i økonomiske problemer (uføretrygd), og søker ønsket å bruke 

minirenseanlegg som erstatning for mangel på vann- og avløpsanlegg. Plan- og 

bygningsmyndigheten fant ikke økonomiske forhold som grunn til å godkjenne søknad om 

utslippstillatelse, og kunne dermed ikke godkjenne søknad om bruksendring. I tillegg ble det 

vist til at det ikke forelå andre særlige grunner (som eksempelvis sosialmedisinske grunner som 

i saken fra 1986) som kunne begrunne en utslippstillatelse til separat avløpsanlegg.  

 

Sakene viser at det er aktuelt for flere i området å gjøre om fritidsbolig til helårsbolig. Selv om 

tidsrommet strekker seg over 30 år, veier det tungt at plan- og bygningsmyndigheten i hele 

denne perioden har forholdt seg restriktive til slike bruksendringer, samt tillatelse til private 

renseanlegg. Tillatelse ble i 1986 gitt grunnet sosialmedisinske årsaker, mens det i 1991 ble 

avslått.  

 

Til tross for at den aktuelle eiendommen (Gnr. 255/ Bnr. 55) ligger i utkanten av hyttefeltet, 

med tilgang til vei vil hensynet til likhetsprinsippet tilsi varsomhet med å tillate slike 

bruksendringer. Dette gjelder til tross for ønsket om å benytte privat avløpsanlegg uten behov 

for slamtømming, slik at problematikken rundt akseltrykkrestriksjoner for broen over jernbanen 

ikke gjør seg gjeldende.  

 

Likhetsprinsippet er dermed et moment som tilsier at dispensasjonssøknaden ikke bør innvilges 

i denne saken.   

 

Ved en eventuell forsterkning av broen over jernbanen:  

Dersom broen over jernbanen skulle bli utbedret, påpeker rådmannen at det fremdeles er en 

prinsipiell sak i form av tiltak i et LNF-område. Selv om omkringliggende hytter er av eldre 

dato og kanskje ikke vil søke bruksendring, vil det være en mulighet. De verdier som skal 

fremmes i et LNF-område, gjør seg gjeldende i like stor grad, selv om broa eventuelt skulle 

utbedres. Dette er viktig da utbedring av brua ikke er det samme som innvilget dispensasjon 

eller godkjent søknad ved senere anledninger.  

 

Rådmannens samlede vurdering er at fordelen med dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

Rådmannen anbefaler Hovedutvalget å avslå søknaden om dispensasjon.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart (datert 19.7.2018)  

2. Oversiktskart nr. 2 (datert 23.7.2018) 

1. Situasjonsplan (datert 19.7.2018) 

2. Flyfoto  

3. Søknad m/ vedlegg fra Jan Morten og Marit Hagen 

a. Søknad 

b. Tilleggsnotat (begrunnelse for søknaden) 

c. Kvittering for nabovarsel 

d. Opplysninger gitt i nabovarsel  

e. Kart med inntegnet avløpsløsning 

f. Tegning av utslippsgrøft mot jordbruksdrenering 

g. Bilder av området og eiendommen 

4. Vedtak fra Gnr/BNr 255/91 i 1986 

5. Vedtak fra Gnr/Bnr 255/81 i 1991 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.7.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Mari Strømmen-Olsen 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/1788 16.05.2018 DS  176/18 R/TEK/ANEWEB GNR 21/8 

Vegård Eiendom AS  

Bruksendring Gnr/bnr 21/8 - Tjyruhjellveien 4 

 

18/2069 06.06.2018 DS  214/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/14 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/14 - Skarrudseterveien 14 

 

18/2127 06.06.2018 DS  216/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/188 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/188 - Killingtjern 

 

18/2249 14.06.2018 DS  228/18 R/TEK/HALA GNR 86/373 

  

Bygging av ny Ullerål skole Gnr/bnr 86/373 - Hovsmarkveien 7 

 

18/2275 19.06.2018 DS  240/18 R/TEK/MARSTR GNR 50/345 

  

Tilbygg/veranda Gnr/bnr 50/345 - Øvre Begnamoen 8 

 

18/1976 20.06.2018 DS  241/18 R/TEK/KARGRA GNR 139/28 

Jim Erling Tangen  

Dispensasjon Gnr/bnr 139/28 - Soknedalsveien 217 

 

18/2217 20.06.2018 DS  242/18 R/TEK/MARSTR GNR 316/64 

  

Tak over deler av terrasse Gnr/bnr 316/64 - Christies gate 11 

 

18/2109 21.06.2018 DS  243/18 R/TEK/HALA GNR 49/303 

  

Svømmebasseng Gnr/bnr 49/303 - Høybyveien 11 B 
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18/1853 22.06.2018 DS  244/18 R/TEK/AEMYH GNR 297/117 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/117 - Tosseviksetermyrene 138 

 

18/2031 22.06.2018 DS  245/18 R/TEK/AEMYH GNR 297/112 

Øyvind Stigsrud  

Bygging av hytte Gnr/bnr 297/112 - Pruppeliveien 35 

 

18/1734 22.06.2018 DS  246/18 R/TEK/KARGRA GNR 133/76 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 133/76 - Knestanggata 2 

 

18/2284 22.06.2018 DS  247/18 R/TEK/MARSTR GNR 275/24 

  

Riving av eksisterende inngangsparti og bygging av tilbygg Gnr/bnr 275/24 - 

Samsjøveien 61 

 

18/680 25.06.2018 DS  248/18 R/TEK/HALA GNR 38/201 38/221 

38/164 

  

Handelsbygg - storvarehandel Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 

50 og 60 

 

18/2459 25.06.2018 DS  249/18 R/TEK/MARSTR GNR 279/127 

Kjetil Haugelien  

Bygging av garasje Gnr/bnr 279/127 - Elvebakken 27 

 

18/2403 26.06.2018 DS  250/18 R/TEK/BERLE GNR 38/98 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 38/98 - Kartverksveien 21 

 

18/2346 26.06.2018 DS  251/18 R/TEK/KARGRA GNR 45/260 

Ragnhild Smerud  

Tilbygg Gnr/bnr 45/260 - Riperbakken 7 C 

 

18/2461 27.06.2018 DS  252/18 R/TEK/HALA GNR 318/346 

  

Bygging av påbygg Gnr/bnr 318/346 - Ringeriksgata 13 

 

18/2314 27.06.2018 DS  253/18 R/TEK/OLEMOS GNR 297/112 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/112 - Tossevika/Vikerfjell 

 

18/2436 27.06.2018 DS  254/18 R/TEK/BERLE GNR 39/40 

Per Morten Gaptjern  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 39/40 - Eikliveien 7 

 

18/2450 27.06.2018 DS  255/18 R/TEK/HALA GNR 92/43 

Roger Thoresen  

Oppføring av støttemur Gnr/bnr 92/43 - Vågårdsveien 62 

 

17/3319 27.06.2018 DS  256/18 R/TEK/KNUKOL GNR 3/114 

Håvard Rishoff  

Terrasse med basseng Gnr/bnr 3/114 - Froksmoen 35 

 

18/2508 28.06.2018 DS  257/18 R/TEK/HALA GNR 105/52, 105/216 

  

To eneboliger Gnr/bnr 105/52, 105/216 - Blåveissvingen 21 

 

18/2345 28.06.2018 DS  258/18 R/TEK/OLEMOS GNR 297/117 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/117 - Tossevika 

 

18/2460 28.06.2018 DS  259/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/177 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/177 - Killingtjernveien 20 

 

18/2257 28.06.2018 DS  260/18 R/TEK/KARGRA GNR 298/1 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 - Tomt 286 - Rypesletta 21 

 

18/2463 28.06.2018 DS  261/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/174 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/174 - Killingtjernveien 23 

 

18/2219 28.06.2018 DS  262/18 R/TEK/KARGRA GNR 298/1 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 - Tomt 283 - Rypesletta 17 

 

18/2311 29.06.2018 DS  263/18 R/TEK/OLAVA GNR 160/4 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 160/4 - Øverenplassen 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/2471 29.06.2018 DS  264/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/172 

  

Utslippstillatelse - Vikerfjell Gnr/bnr 293/172 - Killingtjernveien 21 

 

18/437 29.06.2018 DS  265/18 R/TEK/HALA GNR 38/226 

  

To boligblokker med i alt 29 leiligheter og parkeringskjeller Gnr/bnr 38/226 - 

Tanberglia BB1 

 

18/2566 29.06.2018 DS  266/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/171 

  

Utslippstillatelse - Vikerfjell Gnr/bnr 293/171 - Killingtjern tomt 103 

 

18/848 02.07.2018 DS  267/18 R/TEK/ELILUN GNR 49/356 

Gunnar Hallsteinsen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 49/356 

 

18/2483 02.07.2018 DS  268/18 R/TEK/INGPRE GNR 317/299 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 317/299 

 

18/2486 02.07.2018 DS  269/18 R/TEK/INGPRE GNR 317/299 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 317/299 

 

18/2577 02.07.2018 DS  270/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/159 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/159 - Smilihaugen 21 

 

18/2546 02.07.2018 DS  271/18 R/TEK/MARSTR GNR 274/173 

Alexander Ruud Bratlund  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 274/173 - Furustubben 4 

 

18/2457 02.07.2018 DS  272/18 R/TEK/KARGRA GNR 37/60 

Martin Bråthen Jørgensen  

Bruksendring Gnr/bnr 37/60 - Dronning Åstas gate 7 B 

 

18/2504 02.07.2018 DS  273/18 R/TEK/AEMYH GNR 293/171 

  

Fritidsbolig - Vikerfjell Gnr/bnr 293/171 - Killingtjern tomt 103 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/2530 03.07.2018 DS  274/18 R/TEK/MARSTR GNR 94/30 

Marius Svensbråten Avkjærn  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr - Viulkroken 11 

 

18/2502 03.07.2018 DS  275/18 R/TEK/AEMYH GNR 293/177 

  

Fritidsbolig - Vikerfjell Gnr/bnr 293/177 - Killingtjern tomt 109 

 

18/1258 03.07.2018 DS  276/18 R/TEK/NILILY GNR 283/22 

Knut Bjerke  

Tilbygg Gnr/bnr 283/22 - Ådalsveien 382 

 

18/2482 03.07.2018 DS  277/18 R/TEK/KARGRA GNR 44/31 

  

Bruksendring Gnr/bnr 44/31 - Arnegårdsveien 12 

 

18/2259 03.07.2018 DS  278/18 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/66 - Tomt 287 - Rypesletta 20 

 

18/2478 03.07.2018 DS  279/18 R/TEK/BERLE GNR 49/292 

Thomas Orskaug  

Tilbygg Gnr/bnr 49/292 - Veiginveien 93 

 

18/2192 03.07.2018 DS  280/18 R/TEK/MARSTR GNR 139/39 

  

Tilbygg Gnr/bnr 139/39 - Strandvelta 26 

 

18/2526 04.07.2018 DS  281/18 R/TEK/AEMYH GNR 293/174 

  

Fritidsbolig - Vikerfjell Gnr/bnr 293/174 - Killingtjern tomt 115 

 

18/2625 04.07.2018 DS  282/18 R/TEK/MARSTR GNR 31/4 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 31/4 - Vakermoen 3-5 

 

18/1545 04.07.2018 DS  283/18 R/TEK/N46 GNR 95/91 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 95/91 - Vesternbakken 29 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/2542 04.07.2018 DS  284/18 R/TEK/AEMYH GNR 298/52 

  

Fritidsbolig - Setertjern Gnr/bnr 298/52 tomt 273 - Moltelia 24 

 

18/2539 04.07.2018 DS  285/18 R/TEK/AEMYH  

  

Fritidsbolig - Setertjern Gnr/bnr 298/1 tomt 288 - Rypesletta 21 

 

18/2501 05.07.2018 DS  286/18 R/TEK/BERLE GNR 58/59 

Henning Karlsrud  

Tilbygg Gnr/bnr 58/69 - Øvre Halsteinrud 5 

 

18/548 05.07.2018 DS  287/18 R/TEK/KARGRA L70 &59 

  

Henvendelse om eiendom Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 

 

18/2538 05.07.2018 DS  288/18 R/TEK/AEMYH GNR 298/1/279 

  

Fritidsbolig GNr/bnr/fnr 298/1/279 

 

18/2441 05.07.2018 DS  289/18 R/TEK/MARSTR GNR 89/49 

Marlene Ørgenviken Rønning  

Riving av eksisterende garasje og oppføring av ny Gnr/bnr 89/49 - Øyaveien 1 

 

18/2652 06.07.2018 DS  290/18 R/TEK/HALA GNR 38/200 

  

Parkeringsplass Gnr/bnr 38/200 - Hvervenmoveien 37 

 

18/2673 06.07.2018 DS  291/18 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1/37 

  

Utslippstillatelse - Vikerfjell Gnr/bnr/fnr 298/1/37 - Veslefjell 2 - Ringerudåsen 

 

18/2597 06.07.2018 DS  292/18 R/TEK/OLEMOS GNR 271/43 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 271/43 - Tajegata 4 

 

18/2593 09.07.2018 DS  293/18 R/TEK/AEMYH GNR 298/20 

Linn Camilla Kalmo Svenningsen  

Innkledning av eksisterende overbygd inngangsparti Gnr/bnr 298/20 - 

Ringerudseter 20 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/4929 09.07.2018 DS  294/18 R/TEK/ELILUN GNR 318/377 

  

Rive tilbygg og deler av bakgårdsbygg Gnr/bnr 318/377 - Stabells gate 4 

 

18/2027 09.07.2018 DS  295/18 R/TEK/OLEMOS GNR 284/88 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 284/88 - Ådalsveien 521 

 

18/2681 09.07.2018 DS  296/18 R/TEK/ELILUN GNR 318/524 

  

Riving Gnr/bnr 318/524 - Stabells gate 2 

 

18/2330 10.07.2018 DS  297/18 R/TEK/ELILUN GNR 300/12 

Jonas Ziolkowski Pettersen  

Tilbygg Gnr/bnr 300/12 - Vestre Ådal 545 

 

18/2587 10.07.2018 DS  298/18 R/TEK/HALA GNR 129/34 

Solveig Kristine Nilsen  

Basseng Gnr/bnr 129/34 - Viulveien 142 

 

18/2695 10.07.2018 DS  299/18 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1/79 

  

Utslippstillatelse - Vikerfjell Gnr/bnr/fnr 298/1/79 - Moltebrenna, Ringerud 

 

18/2705 12.07.2018 DS  300/18 R/TEK/HALA GNR 244/285 

  

Veranda og støttemur Gnr/bnr 244/285 - Vikersundveien 55 

 

18/2676 13.07.2018 DS  301/18 R/TEK/NILILY GNR 89/212 

  

Leilighetsbygg Gnr/bnr 89/212 - Almemoen 

 

18/2203 16.07.2018 DS  302/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/452 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/452 - Arnemannsveien 7 

 

18/2496 16.07.2018 DS  303/18 R/TEK/MARSTR GNR 23/1 

Christine Myhre Bråthen  

Nytt lagerbygg Gnr/bnr 23/1 - Fleskerudveien 39 

 

18/2558 16.07.2018 DS  304/18 R/TEK/MARSTR GNR 279/30 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 279/30 - Elvebakken 15 

 

18/1340 17.07.2018 DS  305/18 R/TEK/KARGRA GNR 102/59 

  

Bruksendring av låve Gnr/bnr 102/59 - Digra 

 

18/2407 17.07.2018 DS  306/18 R/TEK/KARGRA GNR 56/30 

Ole Christian Ravn Kjekshus  

Bruksendring Gnr/bnr 56/30 - Anettesvei 34 

 

18/2721 18.07.2018 DS  307/18 R/TEK/NILILY GNR 103/312 

Jonas Stensen Haaland  

Garasje Gnr/bnr 103/312 - Andersløkkeveien 16 

 

14/471 18.07.2018 DS  308/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/437 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/437 - Søndre torv 8 

 

18/1619 18.07.2018 DS  309/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/383 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/383 Stabelsgate 10 A 

 

18/2301 19.07.2018 DS  310/18 R/TEK/KARGRA GNR 298/1/62 

  

Anneks Gnr/bnr/fnr 298/1/62 - Veslefjell 

 

18/2724 19.07.2018 DS  311/18 R/TEK/NILILY GNR 316/82 

Anne Solvang  

Dispensasjon Gnr/bnr 316/82 - Bjørnsonsvei 10 

 

18/2518 19.07.2018 DS  312/18 R/TEK/KARGRA GNR 92/89 

  

Tilbygg Gnr/bnr 92/89 - Hensmoveien 75 

 

18/2238 20.07.2018 DS  313/18 R/TEK/KARGRA GNR 42/264 

  

Tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 45/264 - Riperbakken 15 

 

18/2792 23.07.2018 DS  314/18 R/TEK/MARSTR GNR 317/121 

Jan Morten Hagen  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Oppføring av støttemur Gnr/bnr 317/121 - Bekkegata 13 

 

18/2416 24.07.2018 DS  315/18 R/TEK/KARGRA GNR 102/59 

Finn Ove Carlsen  

Riving Gnr/bnr 102/59 - Digra Gård 

 

18/2779 25.07.2018 DS  316/18 R/TEK/NILILY GNR 39/131 

  

Utskifting av eksisterende virksomhetsskilt Gnr/bnr 39/131 - Dronning Åstas gate 

14 

 

18/2774 25.07.2018 DS  317/18 R/TEK/N54 GNR 318/366 

Anne Solveig Magler  

Oppføring av carport Gnr/bnr 318/366 - Kvernberggata 33 

 

18/2175 25.07.2018 DS  318/18 R/TEK/KARGRA GNR 137/1, 102/68 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 137/1, 102/68 - Linnerudveien 12 og Hadelandsveien 

386 

 

18/2518 25.07.2018 DS  319/18 R/TEK/KARGRA GNR 92/89 

  

Tilbygg Gnr/bnr 92/89 - Hensmoveien 75 

 

18/2827 30.07.2018 DS  320/18 R/TEK/NILILY GNR 50/346 

Kenneth Johansen  

Oppføring av garasje Gnr/bnr 50/346 - Øvre Begnamoen 4 

 

18/2824 31.07.2018 DS  321/18 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1/63 - Veslefjell 2 

 

18/2691 31.07.2018 DS  322/18 R/TEK/ANEWEB GNR 103/305 

  

4-mannsbolig - boder og carport Gnr/bnr 103/305 - Nerbytunet 

 

18/2830 02.08.2018 DS  324/18 R/TEK/N54 GNR 318/213 

  

Oppsetting av støyskjerm Gnr/bnr 318/213 - Anna Colbjørnsdatters gate 16 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 
 

 

 

 

 

Møtereferat  
 

Referat fra oppstartsmøte 442 detaljregulering - Bekkegata 15-17 Gnr/bnr 317/125 

 

Orientering til de folkevalgte: 

Saken vurderes som kurant – i tråd med kommuneplan og uten særskilte problemstillinger. Derfor varsles den som en referatsak. 

Administrativ avgjørelse om dette er gjort etter delegeringsreglementet i Ringerike kommune.  

HMA har mulighet for å ta saken opp til behandling og komme med innspill dersom de ønsker det.    

 

 
Referat fra oppstartsmøte for planinitiativ: 422 Bekkegata 15-17 

STED:  Fossveien 9, Hønefoss 

TID: 28.06.18, kl. 12.00 

Referat sendes til:  

Rolle Navn Til 

stede 

Forslagsstiller og Grunneier RingBolig Utvikling AS ☒ 

Fagkyndig Per Olav Nordeng Per.olav@ringbolig.no  ☐ 

Fagkyndig Nikolaj Zamecznic nikolaj@powwow.no ☒ 

Grunneier (Ole Holte selger sin tomt – 

Bekkegate 15 til Robin Junge) 

Robin Junge robin@dokumentpartner.no ☒ 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

18/784-6 26334/18 PLN 442 03.08.2018 



 

 

RK, Areal- og byplan, saksbehandler Olena Alizi ☒ 

RK, Areal- og byplan, medhjelper Hanne Christine Wilhelmsen ☒ 

RK, Areal- og byplan, avdelingsleder  Knut Kjennerud ☒ 

RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim ☒ 

RK, Byggesakskontoret Arne Hellum ☐ 

RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen ☐ 

RK, Miljøretta helsevern Unni Suther ☐ 

RK, Miljøvern  Lisa Helgesson ☐ 

RK, Teknisk forvaltning, Eiendom Per Christian Frøislie ☐ 

RK, Utbygging Jostein Nybråten ☒ 

RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten ☐ 

RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud ☐ 

RK, Forurensningsmyndigheten  Ole Andres Moskaug ☒ 

RK, Oppmålingskontoret Trond Olav Vassdal ☐ 

RK, Teknisk forvaltning, Enhetsleder Cornelius Cliteur ☐ 

RK, Prosjektleder boligsosialt arbeid Kristin Orebråten ☐ 

RK, Rådet for funksjonshemmede Harald Mælingen ☐ 

RK, Byggesakskontoret Hans Otto Larsson ☒ 

RK, VAR forvaltning Magne Lohre ☒ 

RK, Rådgiver VAR forvaltning Simona Brazauskaite ☒ 

RK = Ringerike kommune.  

E-post til ansatte i Ringerike kommune: fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no 

 

 

1. Oversendelse av dokumentasjon 

 

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

Mottatt fra forslagsstiller/fagkyndig før møtet 



 

 

☒ Planinitiativ og forespørsel om 

oppstartsmøte 

 Saken faller inn ny Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter 

PBL (mye av arbeidet vil være tidlig i planprosessen, oppstartsfasen). 

☒ Kart med forslag til planavgrensning   

☒ Annet, spesifiser  Geoteknisk vurdering av tiltak for Bekkegata 17. 

Oversendes i etterkant av møtet:  

☐ Adresseliste for oppstartsvarsling ABY Innsendes etter oppstartsmøte ved behov 

☐ Forslag til plannavn og planID ABY Innsendt før oppstartsmøte. PlanID 422, plannavn Bekkegata 15-17 

☐ Sosi-fil med avgrensning mot 

tilgrensende planer 

ABY Innsendes etter oppstartsmøte 

☒ Sosi-fil med forslag til planavgrensning FS Innsendes etter oppstartsmøte 

☒ Forslag til framdriftsplan  Legges ved etter oppstartsmøte  

☐ Annet, spesifiser   

 

 

 

2. Om planområdet og planinitiativet  

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Planområdets beliggenhet  Nærhet til sentrum. Fortetning.  

☒ Gnr./ bnr.  317/125, 317/123, 317/602 

☒ Planområdets størrelse  Tomt totalt: 3067m2 

Tomteareal regulert grøntareal: 824m2 

Tomteareal regulert Boligformål: 2243m2 

☒ Dagens innhold og bruk  Enebolig i Bekkegata 17, trenger betydelig oppgradering. Bekkegata 15 er ikke vurdert 

enda, men planen forutsetter riving av eksisterende bebygelse.   

☒ Historikk   Bekkegata 17. Tidligere søkt om en fradeling av tomt på eiendommen – ikke kjørt ferdig. 

Har vært ombygging av huset som står der i dag.  

Bekkegata 15. Har nylig fradelt i to eiendommer - 317/602, 317/123. 

Fradelingsdokumentene vedlegges ved kunngjøring for oppstått av planarbeid.  



 

 

☒ Planinitiativet  Ønsket opprinnelig å bygge 3etasjes blokk på 10-12 leiligheter med parkeringskjeller delvis 

under terreng.  

Vestvendte balkonger (ikke utsikt mot elva). BRA 960m2 er tenkt for leilighetsblokka. BYA 

47,2%. 

Mønehøgde på cote 84,8, det nye bygget skal få møne ca. 1m høyere over havet enn det som 

er der i dag 

Mønehøyde på nabobygget opplyses til å ligge på cote 83,64.  

 

 

Olena har sendt henvendelse til NVE for å få en uttalelse mtp. flomkote. Og har fått muntlig 

bekreftelse om at flomcotehøyde som ble brukt i beregningene er ok. 

  

Begrensningen på tomta: elva (friarealet som ikke kan benyttes) og veien. Veien ligger på ca 

kote 76, kanten av tomta ligger på ca kote 72 og elva på ca kote 66. 

 

 

Kommentarene for ledninger gjelder også for nytt skisseforslag.  

 

Forslag til plan/skisseprosjekt som ble utarbeidet etter innspillene fra møte av 12.03.18. 

 

10 boenheter. 2 etasjer + en møne.  Rekkehus mot Bekkegata – 6 boenheter med 3 

biloppstillingsplasser – hvor 2 er i garasjen (nesten 7m brede i garasjen) og 1 foran garasjen. 

Småutehager mot Bekkegata og muligheten ved biloppstillingsplass på baksiden. Vurderes 

tilrettelegge uteparkeringer i standart som handikapsparkeringer. Vurderes å ha de i 

permeable flater.   

2 tomannsboliger mot elven – med samme løsning for parkering. Småutehager mot elven og 

muligheten ved biloppstillingsplass på baksiden. 

Lekeplass og felles arealer planlegges mellom tomannsboligene – må skjermes fra adkomster.  

Planlegges sti og oppgradering av skråning som blir alminnelig tilgengelig, men som skal 

vedlikeholdes av beboere i rekkehus og de to tomannsboligene.   

Planinitiativet går fra to innkjørsler til planområdet som er opprinnelig i dag til bare en.  



 

 

Renovasjonsløsningen – det planlegges å plassere søppeldunker i venstre hjørne mot 

Bekkegata, hvor beboere skal evt. Trille sine søppeldunker i de dager søppel hentes. Det 

vurderes å ha nedgravde løsninger som alternativ. (ta kontakt med HRA). 

Snøopplagring – forslagstilleren kommer tilbake med forslag til løsningen. Areal inn mot 

nabotomta kan benyttes – 3 m.   

Det blir mulighet til å installere/montere trappeheis i boenhetene hvis ønskelig.   

 

 

 

3. Planstatus, planer i området 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Kommuneplanens arealformål  I tråd med kommuneplan, sentrumsfortetning. 

☐ Kommuneplanens aktuelle bestemmelser   

☐ Planområdet er uregulert   

☒ Planområdet er regulert i reguleringsplan  Hønefoss 7, gammel plan overstyres av bestemmelsene i 

kommuneplan.  

☐ Tilgrensende reguleringsplaner   

☒ Det pågår per i dag ikke planarbeid i området som 

kommunen kjenner til 

 Ingen kjente tilgrensende planer 

☒ Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og 

formål) 

 410 Hønengata 59 

☒ Planinitiativet er i tråd med gjeldende overordna planer   

☐ Planinitiativet er i strid med gjeldende overordna planer på 

følgende punkt 

  

☒ Annet, spesifiser  Forslagstiller har tatt høyde for friområder. 

 

 



 

 

 

4. Rammer og føringer planarbeidet må 

forholde seg til: 

Ikke uttømmende liste.  A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Nasjonale og regionale rammer og 

føringer 

 Fortetning i byer og tettsteder rundt knutepunkter.  

☒ Kommuneplanens samfunnsdel  Politikerne ønsker 40 000 innbyggere innen år 2030, viktig med fortetning. 

☒ Folkehelsemeldingen  Ønskelig med Gang og Sykkel(GS)-sti. Grunnlaget her er så lite at det ses ikke på som 

hensiktsmessig å stille krav om GS, i så fall i samarbeid med RK eller/og med andre 

forslagstillere.  

☒ Energi- og klimaplan  Er under revidering (nå/snart). 

☒ Konsesjonsområde for fjernvarme 

Faller prosjektet inn under 

tilknytningsplikten? 

 Boligen er under 1000m2, og vil ikke være pliktig tilkobling. RK oppfordrer til å tenke 

alternative grønne energiløsninger.  

☒ Grønn plakat  Eilif: har en uttalelse, dette har blitt oversendt til forslagstiller. Det som i dag er regulert som 

LNF og friområde blir ikke berørt av prosjektet. Mtp. avrenning til elv må vegetasjonen 

holdes intakt.  

☒ Kommunedelplan for gående og 

syklende 

 GS- sti i Hønegata, er det mulig å koble seg på denne? 

☐ Annet, spesifiser:    

 

 

 

5. Aktuelle tema for utredning i planarbeidet 
Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av mottatt planinitiativ og forespørsel om oppstartsmøte, samt under oppstartsmøtet. Andre temaer kan 

også være relevante, og kan f.eks. komme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.  

 

5.1 Utvikling av by og lokalsamfunn 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ Rett lokalisering    



 

 

ABC-modellen skal brukes for 

handel/næring/industri, se nettsiden 

☒ Konsekvenser for sentrum   

☒ Estetikk  

Utforming, gatebilde, volum, høyder, 

mm. 

 Foreslås rekkehus med 6 boenheter og 3 biloppstillingsplasser per boenhet – 2 i garasjen og 

en foran garasjen.  

Og to tomannsboliger – 4 boenheter med same forslag fr biloppstillingsplasser.   

Passer fint i gatebildet.  

Omtrent like høyt som nabobebyggelse, men takform er noe annerledes – pulttak.  

☐ Møteplasser og byrom   

☒ Konsekvenser for naboer  Mønehøyden på boenhetene som foreslås er ca. samme høyede som nabohusene. Likevel vil 

det bli en høyere utnyttelsesgrad av tomtene enn det er per i dag. Det regnes ikke at 

naboene kan få negative konsekvenser av planforslaget.   

 

 

5.2 Landskap, natur og kulturmiljø 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 

 

Kommunen ba forslagstilleren å lage Sol/skygge analyse for boligen 

(baser på grov skisse) til oppstartsfasen. Vi må kunne legge tydelig 

frem hvordan bygget vil påvirke naboer. Dette er levert. 

☒ Naturmangfold, herunder vurdering etter 

naturmangfoldloven §§ 8-12  

Skråningen  

☐ Landbruk, jord og skog   

☒ Strandsone, vann og vassdrag 
 

Felles grøntareal ned mot elva, det skal være god tilgang. Det skal 

være en sti langsmed eiendommen slik at folk utenfor området kan 

benytte seg av elva. Ønskelig at eksisterende sti langs elva blir 

alminnelig tilgengelig.  



 

 

☒ Grønnstruktur Eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, 

etablere ny 

 

Uttalelsen til oppstartsmøte fra Eiliv Kornkveen. 

«Med henvisning til oppstartsmøte den 12. mars vedr Bekkegata 17 

ser ikke landbrukskontoret behov for å delta på møte. Det 

forutsetter at det som i dag er regulert til friområde og LNF ikke 

blir berørt av utbyggingen. 

 

Vi er opptatt av at vannstrengen ikke berøres, at kantsonen holdes 

intakt for flora og fauna som har sitt levested langs elva, samt som 

buffer for avrenning til vassdraget. Det betyr at vegetasjon må 

holdes intakt i denne sonen.» 

Same uttalelse til møte av 28.06.18  

☒ Kulturminner og kulturmiljø  Ingen foreløpige kjente kulturminner 

☐ Masseforvaltning.  

Behov for å beregne massebalanse/  

plan for massehåndtering?  

 

 

 

5.3 Miljø og 

samfunnssikkerhet 

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Risiko- og 

sårbarhetsanalyse  

Skal alltid 

utarbeides 

 Vurderingen som gjøres nå og i det videre planarbeidet danner grunnlaget for ROS 

Stabilitet og geoteknisk undersøkelse av skråningen må utføres før man godkjenner forslag til løsning. Kommer i 

reguleringsplanbestemmelsene.  

☐ Miljøulemper  

Forurensing, 

støv, støy og lukt 

  

☒ Forurensning i 

grunnen  

Eiendommens 

historikk og ev. 

 Generelt. 

Det vil være viktig å kartlegge tidligere aktivitet på eiendommen, og tilgrensende naboeiendommer. Se 

Miljødirektoratets Faktaark M-813 for oversikt over bransjer og stoffer hvor grunnforurensning kan oppstå. 

 



 

 

behov for 

undersøkelse 

I henhold til forurensningsforskriften kap 2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider), skal 

tiltakshaver vurdere om det er forurensning i grunnen der det skal skje bygging og graving. Dersom det er, eller er 

mistanke om forurenset grunn, skal tiltakshaver undersøke grunnen. Hvis det er forurensning, skal tiltakshaver lage 

en tiltaksplan. Regelverket gjelder også for gravearbeid og terrenginngrep der man ikke har søknadsplikt iht. plan- 

og bygningsloven. 

 

Les mer på http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Forurensent-grunn-i-bygge-og-gravesaker/  

Spesielt. I forhold til smeltet snø fra veien. Forurensningsmyndighetene krever søknad om oljeutskiller (tiltak- sluk 

med oljeavskiller). Vurdering, evt plassering og prosjektering av et slikt tiltak må foretas av fagkyndig.  

Grunnforurensningen må sjekkes, se sidene til miljødirektoratet om det er forurensning i nærheten. Må også sjekke 

hvor dypt det er til fast fjell, er det skifer i grunnen? fare for radon?  

☒ Radon  Må sjekkes ut videre 

☒ Skred  Må sjekkes ut videre 

☒ Flom  Må sjekkes ut videre 

 

 

5.4 Barn og unge 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Skole  Ullerål skole 

☒ Barnehage  Ullerål barnehage 

☒ Barn og unges interesser   

☒ Skolevei  Sikre skoleveier. Kanskje krav om skilting til skole/barnehage. Planmyndighet kommer til å 

stille krav om helhetlig vurdering for trafikk(sikkerhet) i området og forslag til trygg 

skoleveg til Ullerålskole.  

☒ Lekeareal  Må ha en lekeplass ihht kommuneplanens bestemmelser. 

Forslagstilleren må arbeide videre med lekeplass på tomten. 

Stor alminnelig lekeplass i nærheten av planområdet.  

 



 

 

 

5.5 Teknisk infrastruktur 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Energiløsning  Krav til løsning av energiforsyning ifølge TEK17 kapittel 14-4. 

☒ Bredbånd/fiber   

☒ Vann og avløp  Det skisseres hvordan forslagstilleren ville legge om SP-ledning. Avløpsledningene ligger 

vanligvis på ca 2-2,20 m under bakken.    

Det må være mulig for en gravemaskin å komme til for vedlikehold, samt å kunne snu. Større 

dimensjon vil føre til at det må graves opp, ettersom rørene er stive. Dette kan føre til at 

bygget må reduseres i størrelse. Fundamentet til bygget må være så dypt at det ikke er noen 

fare ved gravearbeid i forbindelse med SP-ledning.  

 

SP-ledning (SP – Spillvann) som krysser tomta, hvor skal denne legges? Magne Lohre 

kommenterte at det må opprettholdes mulighet å drive vedlikeholde/skifte denne ledningen 

(fremkommelighet). Mulighet for en utbyggingsavtale med kommunen, da RK skal ta over 

driften av ledningen etter at den er bygd. 

Dette må avklares tidlig da det kan påvirke utformingen av prosjektet.  

Jostein Nybråten har kommentert at: 

Følgende to løsninger kan benyttes på avløp i og med at det er pumpeledning for avløp som 

går på nedsiden. 

 

1. Trykkavløp. Bruk av vakuum toaletter og trykkledning ut på pumpeledning.  Kan 

legges grunt og med mindre dimensjon.  

2. Selvfallsledning ut på pumpeledning men da må det monteres tilbakeslagsventil på 

stikkledningen 

 

Vurdere plasseringen for kummer. 

 

 

☒ Overvannshåndtering  Skal løses lokalt, på tomta - fordrøyning. Forskjell på takvann og vannet som renner inn på 



 

 

tomta fra veien. Det blir et krav om oljeutskiller (også garasjekjeller).  

Overflatevann skal renses før det slippes ut i elven. Overflatevann skal føres helt ut til elven 

(via rensing først) ved en rør, ikke som fritt fallende vannstrøm fra skråningen (forebyggende 

tiltak mot erosjon).  

Det må da vurderes hvordan overvannet skal renses. Lite aktuelt å bruke plenen som 

fordrøyning pga stabiliteten til skråningen. 

Planmyndighetene skal stille krav til plan/rapport for overvannshåndtering og miljø i 

planområdet.  

☒ Renovasjon, vurder nedgravd løsning  Vurdert nedgravd. 

Renovasjonsløsningen – det planlegges å plassere søppeldunker i venstre hjørne mot 

Bekkegata, hvor beboere skal evt. Trille sine søppeldunker i de dager søppel hentes. 

 

 

☒ Brannvann, tilgjengelighet for brann- 

og redningstjenesten 

 50 l/s - krav brannvann. Er det nok vann her, dette skal forslagstiller sjekke ut (hvor er 

brannkummer og hvor mye kapasitet de har).  

Se innspill fra Tollef. Og blant annet: 

«Elva er dessverre ikke godt nok som slokkevannsforsyning.  

Sjekk kommunekartet for tilgjengelighet til kummer. TEK17 §11-17 sier at avstanden til 

hovedangrepsvei skal være 25-50 meter. Sjekk ut dette også  

Anbefaler deg å ta kontakt med brannteknisk rådgiver tidlige slik at alle slike forhold blir 

ivaretatt.» 

 

 

 

5.6 Samferdsel 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Veg/trafikk/adkomst  Må ta hensyn til anleggsmaskiner/renovasjon, det skal være mulig å snu på eiendommen med 

tanke på VA vedlikehold.  

☐ Kollektivforbindelse  Nær avstand til Hønengata med kollektivforbindelse.  

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet   



 

 

☒ Parkering, herunder sykkelparkering  Skal være kun i kjelleren. 1 parkeringsplass per leilighet.  

 

 

5.7 Aktivitet for alle 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Universell utforming  Må bli tilrettelagt i størst mulig grad. Tilpasset rekkverk ved trapp i skråningen mot elven. Det 

skal legges rekkverk ned mot skråningen. 

 

☐ Friluftsliv   

☒ Sammenhengende gang- og 

sykkelnett 

  

 

 

5.8 Boligkvalitet 

 
A

n
sv

a
r:

 
Frist/Kommentar: 

☒ Antall og type boliger  10-12 leiligheter 

☒ Uteareal  Høy BYA stiller strenge krav om kvalitet på uteområdene.  

☒ Sol/skyggeanalyse  Kommunen stiller krav om illustrasjon for sol/skyggeforhold allerede til politisk 

oppstartsbehandling.  

☐ Annet   

 

 

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å vurdere om 

planinitiativet kan være omfattet av forskrift om KU. Krav om 

planprogram og KU kan også utløses senere i planprosessen ut 

fra endra forutsetninger/nye opplysninger. A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Planinitiativet utløser ikke krav om planprogram eller KU  Nei 



 

 

etter forskriften.  

☒ Planinitiativet utløser krav om planprogram og KU etter 

forskriften § 6a eller b.  

 Nei. Virkingen av planen skal beskrives uansett. 

☐ Planinitiativet kan få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn, og utløser dermed krav om planprogram etter pbl. 

§ 4.1 og KU etter forskriften § 8a.  

Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er 

krav om KU. 

  

 

 

7. Diverse avklaringer 

 
 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

Er det aktuelt med utbyggingsavtale for 

praktisk gjennomføring av planen? 

Kommunen krever utbyggingsavtale der 

det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

 

☒ Ja, spesifiser: 

☐ Nei 

☐ Ikke avklart 

 

 Ved kommunal overtagelse av infrastruktur så vil man kreve 

utbyggingsavtale. Denne kan enten gå parallelt med 

reguleringsplanarbeidet eller startes etter at planen er vedtatt.  

Er det aktuelt med samtidig behandling 

av plan- og byggesak, jf. pbl. § 1-7? 

I så fall må rammesøknad leveres 

sammen med innlevering av planforslag.  

 

☐ Ja 

☒ Nei 

☐ Ikke avklart 

 

 Opprinnelig forslag var aktuelt å kjøre parallell saksbehandling jvf. §12-15 

i PBL. Dette kan kreve noe mer av forslagstiller av dokumentasjon 

tidligere i prosessen. Dette kan bety at forslagstiller må investere mer på et 

tidlig tidspunkt med parallellbehandling. Kan være nyttig med tanke på at 

politikerne får et bedre visuelt inntrykk.  

Hvis forslagstiller tror det blir negative merknader fra naboer vil RK ikke 

anbefale at det kjøres parallellbehandling. Frister må opprettholdes (6 

ukers klagefrist ved parallellbehandling). Vanlig behandlingstid hos 

Byggesak er på 3 uker.   

 

Det nye skisseforslaget skal vi ha som ordinær planprosess.  

 



 

 

Forhåndskonferanser både med byggesak og utbygging (for 

utbyggingsavtale) anbefales å bestille allerede etter offentlig høring ved 

1.gangsbehandling.  

 

Planlegging og prosjektering av tekniske 

anlegg må utføres parallelt med 

planarbeidet. Dette for at planen skal 

kunne ta opp i seg løsninger for 

gjennomføring, f.eks. dimensjonering og 

plassering av kabler, rør og veier. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

 Plassering og prosjektering (forprosjektering) av spillvannsledning skal bli 

førende for byggets utforming.    

Grunnkart bestilles via Infoland.  

Se link i kommunens kartløsning. 
☒ Ja 

☐ Nei 

 

  

Det er ikke godt nok kartgrunnlag i 

området. Forslagsstiller må sørge for at 

godt nok kartgrunnlag blir utarbeida  

Koter, eiendomsgrenser, bygg mv. 

☐ Ja 

☒ Nei 

 

 Kartgrunnlaget er godt nok, og det arbeides videre med dem.  

 

8. Plantype 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Detaljregulering jf. pbl.§ 12-3  Privat detaljregulering  

☐ Områderegulering jf. pbl.§ 12-2    

☐ Ordinær endring av plan jf. pbl.§ 12-14 første ledd   

☐ Mindre endring jf. pbl.§ 12-14 andre og tredje ledd.  

Det tas høyde for at det i prosessen kan vise seg at 

endringen må tas som en ordinær endring.   

  

 



 

 

 

9. Medvirkning 

Enhver som fremmer et planforslag skal legge til rette for 

medvirkning, jf. pbl. § 5-1. Kommunen oppfordrer til å 

tilrettelegge for medvirkning tidlig i planprosessen, gjerne i 

forkant av varsel om oppstart, samt i høringsperioder. 

Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for 

gjennomføring. A
n

sv
a
r:

 Frist/Kommentar: 

☒ Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, 

spesifiser: 

 Godt samarbeid mellom forslagstiller og kommunen er grunnleggende. 

Forslagstilleren har ansvar for å organisere infomøter med naboer (helst 

når det er konkrete forslag). Sol og skyggeforhold vil også være viktig 

for naboene.  

 

 

10. Anbefaling av oppstart 

Er det aktuelt å stoppe planinitiativet etter pbl. § 12-8? 

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi:  I tråd med kommuneplan og Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. 

☐ Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:   

☐ Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales.  

Sak om premissavklaring skal legges fram for politisk utvalg 

før evt. varsel om oppstart. 

  

 

 

11. Oppstart av planarbeid 

Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens 

nettside. Det skal sendes eget brev til grunneiere, festere og så vidt 

mulig andre rettighetshavere i planområdet, naboer til planområdet 

samt berørte offentlige organer og andre interesserte.  A
n

sv
a

r:
 

Frist/Kommentar: 

☒ Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om   



 

 

oppstart, spesifiser begrunnelse.  

☒ Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart  ABY varsler, vurderes så langt 

☐ Forslagsstiller varsler oppstart med avisannonse og varselbrev. 

Adressatliste og sjekkliste fra kommunen skal brukes.  

Kommunen varsler internt i kommunen og kunngjør på 

kommunens nettside. 

  

 

 

12. Planavgrensning 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i 

forhold til omkringliggende planer, veier, tomter osv. 

 Planprosessen skal vise om det blir behov for samregulering med 

naboeiendommer.  

☒ Avgrensning foreslås som vist i planinitiativet / forespørsel 

om oppstartsmøte fra forslagsstiller.  

  

☒ Avgrensning foreslås som vist i situasjonskart vedlagt 

referatet.   

  

 

 

13. Krav til planforslaget 

 

 

Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside med informasjon om 

prosess, tidsfrister og krav til planforslaget, samt plandialog og 

politisk møteplan.  

Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til 

materiale og prosess beskrevet under Arealplaner → 

Reguleringsplaner → Planprosessen følges opp. Dersom 

materialet som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller 

og fagkyndig orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert 

materiale. Planbeskrivelsen oppdateres etter 1. gangsbehandling 

på lik linje med plankart og bestemmelser. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 



 

 

 

 

14. Gebyrer 

 

 

Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens betalingsreglement, 

som ligger på kommunens nettside under Administrasjon → 

Betalingssatser. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

 

 

15. Framdriftsplan 

 

 

Forslag til framdriftsplan ble gjennomgått og justert, følger 

vedlagt referatet.  

Dette for at alle skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til 

dette.  

Se informasjon om tidsbruk på kommunens nettside. Ev. 

underveismøter mellom forslagsstiller og kommune legges inn i 

framdriftsplanen.  

☐ Ja 

☐ Nei 

Kommer i etterkant av møte.  

 

 

Arne Hellum fra møte av 12.03.18: Uteoppholdsplass må løses på en god måte (uteopphold, samleplass, lekeplass, utvendig møblering –for 

eksempel. bord, benker, grillplass). Skråningen må også tenkes over. Tilgang til strandsonen skal ikke sperres for allmenheten. I dette området er 

det lov til å anlegge enkle brygger (bryggeveileder). Enkel trapp ned til en brygge, med enkel håndlist. Parkeringskjeller går ikke klar av 

byggegrenser til nabo, dette må klart gå frem i bestemmelsene at det for eksempel tillates parkeringsgarasje 2-3m fra nabogrense, til tross for at 

den er under bakken. Bygningen er høyere enn en vanlig bygning (avstanden til naboen skal ikke være mindre enn halvparten av høyden til 

bygget). Krav om 2 uavhengige energikilder (strøm + piper? Vann fra elva? Energibrønner?). Arealer under bakken teller som BRA hvis det ikke 

står i bestemmelsene at det ikke er å regne som bruksareal (sjekk forskriftet for fjernvarme om parkeringskjeller skal være oppvarmet). Viktig med 

kvalitet og gode løsninger, dette gjør det også lettere å få gjennomslag hos politikerne.  

Spørsmål fra Robin: I hvilken grad har vi lov til å bruke elvebredden? Arne mener at så lenge man ikke lager det privat (med skilt) så bør det 

være mulig. Avklar hvordan denne skråningen kan brukes. Viktig at det ikke gjøres store terrenginngrep/hugger mye skog.  

Ole Anders: Utslippstillatelsen må gå parallelt med planarbeidet/byggesak.  



 

 

Tar sikte på at planprosessen tar ca. 1 år fra oppstartsbehandling, hvis det ikke kommer noe uforutsigbart. Når har man lov til å legge ut 

leiligheten for salg? Lurt å vente til hvertfall 2. gangsbehandling forutsatt at plansak, byggesak og utbyggingsavtale behandles samtidig.  

Fullstendige plandokumenter må leveres til RK minimum 4 uker før politisk møte, se møtekalender Ringerike kommune eller fremdriftsplanen.  

 

Referent: Olena Alizi 

E-post: olena.alizi@ringerike.kommune.no 
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Bekkegata 17 AS Arkimedum AS

Per Olav Nordeng Lars P. Tronrud

per.olav@ringbolig.no lar s@arkimedum.no

+47 9952 6875 91 82 44 36

OPPDRAG

Bekkegata 17 AS ønsker å utvikle tomt i Hønefoss med leilighetsbygg. Arkimedum A S er engasjert for å foreta
geotekniske grunnundersøkelser og beregne bl.a. grunnens bæreevne og global stabilitet mot Rand selva.

GRUNNUNDERSØKELSER

Felt undersøkelser er planlagt gjennomført i uke 11/12 2018. Borepunkter er vist i fig 1 .

Pkt 1

• 6 stk Skovleborprøver

Pkt 2

• Totalsondering 15m
• 6 stk kovleborprøver
• V i n g e b o r p r ø v e r ( h v i s b l ø t l e i r e )

Pkt 3

• Totalsondering 15m
• 6 stk kovleborprøver
• V i n g e b o r p r ø v e r ( h v i s b l ø t l e i r e )

Grunnundersøkelsene vil gi svar på:

• Lagdeling og tykkelser
• Fraksjonsfordeling
• Vanninnhold
• Skjærstyrke i e v t leir e lag
• Telefarlighetsgruppe
• Grunnvannstand

Fra ferdige feltun dersøkelser tar det ca 1 - 1,5 uker før resultater fra geoteknisk lab foreligger.

S varene gir grunnlag for å b eregne bæreevne, graveskråninger og global stabilitet.
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FLOM

Flomkart for Hønefoss viser flomkote 69,8 for 200 - års flom i profil nr. 33 hvor Begnaelva og Randselva går
sammen. Se fig 2

Bekkegata 17 ligger ca 1,5 km oppstrøms i Randselva, og jeg antar at flomkoten her vil ligge ca 0,5m høyere. Det
skal i tillegg beregnes 30 cm sikkerhetsmargin.

Dimensjonerende flomkote ved Bekkegata 17 blir da:

K200 = 69,8 + 0,5 + 0,3 = 70,6

GLOBAL STABILITET

Tomten ligger nær Randselva, og det skal regnes oppdrift i gr unn masse r under kote 70,6 (K200)

Erfaringsmessig er det på Holtangen, Bekkegata og nordover mot Hov generelt elveavsetninger med silt , sand og
grus. Under dette er det marin leire.

Jeg har satt opp en grov modell for beregning av sikkerhetsfaktor mot utgli dning mot elva. Se fig 4

Følgende parametere er anslått :

• Materiale Løst lagret silt
• Friksjon Tan = 0,50
• Attraksjon a = 0 kPa
• Tyngde = 19 kN/m3

• Grunnvannstand Kote 70,6
• Terrenglast fra bygg 6 5 kPa ( b r u d d l a s t = 4 x 1 2 x 1 , 3 5 )

Beregninger viser at denne situasjonen gir en sikkerhetsfaktor mot utglidning F = 3, 0

Kravet er F 1,4

Hønefoss, 5. mars 2018

Lars P. Tronr ud
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Fig 1 Borekart
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Fig 2 Flomsonekart
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Fig 3 NVE Aktsomhetssoner for kvikkleireskred
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Fig 4 Beregningsmodell for global stabilitet



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Jevnaker kommune       

Kirkegata 6 

 

3520 JEVNAKER 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/2012-3 26692/18 141 &13  27.07.2018 

 
Høringsuttalelse til Handlingsplan for kartlegging og opprydding i spredt avløp i 

Jevnaker kommune 2018-2021 

 

Vi viser til høringsbrev fra Jevnaker kommune datert 23.5.18 om «Handlingsplan for 

kartlegging og opprydding i spredt avløp i Jevnaker kommune 2018-2021».  

 

Ringerike kommune er av den oppfatning at det er svært positivt at Jevnaker kommune nå er i 

gang med planleggingen av et systematisk kartlegging og tilsyn av avløpsanlegg. Oppryddingen 

i Jevnaker vil være med å bidra til bedre miljøtilstand også i Ringerike, som har tilgrensende 

vannforekomster.  

 

Ringerike kommune vedtok sin strategi for opprydding i spredt avløp i 2011 og har siden 2013 

drevet med systematisk tilsyn. Siden Ringerike og Jevnaker er en del av samme distrikt 

(Ringeriksregionen), så vil det at begge kommunene er i gang med tilsyn sette vannmiljø og god 

rensing av avløp i spredt bebyggelse høyere på dagsorden. Vi går ut fra at dette vil føre til mer 

kunnskap hos private anleggseiere og kompetanseheving og satsing på fagfeltet hos 

prosjekterende, entreprenører og i kommunene (administrasjon og politikere). 

 

Vi går ut fra Jevnaker kommune er kjent med www.vann-nett.no, som viser at en rekke 

vannforekomster i kommunen drenerer til Ringerike kommune, f.eks. Mosåa-Øvre del og 

Nordre Vælsvannet. Dette kan synliggjøres i et temakart (eks. inndeling i avløpsssoner) hvor 

vannforekomstenes drenering blir forklart. 

 

 

 

Med hilsen   
    
Arne Hellum   
Leder   
  Ingrid Strømme 

  Rådgiver 

  ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Bekkegata 15 - 17 Gnr / Bnr 317 / 125 , 317 / 602 , 317 / 123

Arealoversikt :
Tomt totalt : 3067 m 2
Tomteareal regulert grøntareal : 824 m 2
Tomteareal regulert Boligformål : 2243 m 2

Bebyggelse : BYA = 933 m 2 = BYA 41 , 6 % BYA

BRA rekkehus :
Garasje : 40 m 2
BYA = 152 m 2

BRA type A Tomannsboliger :
Garasje : 49 m 2
BYA : 295 m 2

BRA type B Tomannsboliger :
Gaasje : 39 m 2
BRA : 285 m 2
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Tegnet Kontroll Rev . ID

Prosjektnr .

Prosjektnr .

Rev Nr Beskrivelse Dato Sign Kontr

Dato

Dato oppr .

Mål :

1 : 200
Tegningsnr .

A 20 - 1

Tegning

Plan U 2 . Etasje
Norsk Prosjekteringsmal 19
Adresse 0000 Sted

Gnr ./ Bnr ./ Festenr .

Gnr / Bnr / Festenr PowWow Arkitekter AS
Hausmannsgate 16 ,
0182 Oslo
Tlf .: 95222802 / 98880689
powwow @ powwow . no
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28 mars / sep - kl 0800 28 mars / sep - kl 0900 28 mars / sep - kl 1000

28 mars / sep - kl 1100 28 mars / sep - kl 1200 28 mars / sep - kl 1300
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28 mars / sep - kl 1400 28 mars / sep - kl 1500 28 mars / sep - kl 1600

28 mars / sep - kl 1700 28 mars / sep - kl 1800 28 mars / sep - kl 1900



P o w  W o w  a r k i t e k t e r  a s 2 6  . 0 6  2 0 1  8  Sk i sse  Bekkega ta  1  5  -  17

21 juni - kl 0700 21 juni - kl 0800 21 juni - kl 0900

21 juni - kl 1000 21 juni - kl 1100 21 juni - kl 1200
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Framdriftsplan og saksbehandling, datert 28.06.2018 Bekkegata 15-17 
Tidsplan 
Tidsplanen forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle tilleggsutredninger, forlengelse av høringsfrister, innsigelser el.l.  
*Når forslagstilleren kan søke om rammetillatelsen (Innsending av byggesøknad) og starte bygging (anleggsstart) er ikke eksakt, men kun til orientering. Normalt vil man kunne søke mens en evt. klage på plansaken er til behandling, 
men noen vil velge å vente til klagen på plansaken er endelig behandling. En evt. protest med påfølgende klage i byggesaken vil kunne forsinke oppstart.  
 

Aktivitet Mars Apri
l 

M
ai 

Juni Juli August September Oktober November Desember  Januar 19 Februar 
19 

Mars 
19 

Apri
l 19 

Mai 
19 

Juni 
19 

Juli 19 August 
19 

September 
19 

Oktober 
19 

Oppstartsmøte 12.03.2018 12.03                    

Tilleggs kort oppstartsmøte 28.06.2018    28.06                 

Fristen for å levere dokumentasjon til kommunen   
 

     12.07               

Oppstart referat sak i HMA 10.september       10.septemb
er 

             

Varsling av oppstart og annonsering i avisen – Frist 
til innlevering til avisen - 11.09. kl.12.00 Frist til 
uttalelser 06.oktober.2018 (4ukers frist) for å 
komme med innspill.  

      Avis 
innleverings
frist 11.09. 
kl.12.00 

06.oktober             

12.10.18 –planavdelingen har oversendt alle 
uttalelsene til forslagstilleren  

       12.10.18             

Forslagstilleren utarbeider planforslag                      
Forslagstilleren leverer plandokumenter til 1.gangs 
behandling til kommunen 1.11.18 

        1.november            

Ferdig saksfremlegg fra saksbehandleren 15. 
november. 

        15.november             

HMA - 1. gangs behandling. Sikter mot 03.12.18          03.12.18           
Avise annonse – 08.12.18. Frist til innlevering til 
avisen – 04.12.18 

         Avis 
innleveringsfris
t 04.12.18 

          

Høring og offentlig ettersyn 6 uker (pluss 

feriebuffer) med fristen 25.01.2019 
          Høringsfrist 

25.01.2019 
         

Merknadsbehandling/ Bearbeiding av planforslag 
konsulent/kommune 

                    

Fristen for saksbehandleren for saksfremlegg er 
xxx 

             xxx       

HMA - 2. gangs behandling/sluttbehandling 
(forhåpentligvis). xxx 

              xxx      

Formannskapet - 2. gangs 
behandling/sluttbehandling. xxx 

               xxx     

Kommunestyret - 2.gangs behandling/vedtak av 
planen. xxx 

                xxx    

Eventuell klagebehandling. Frist for å komme med 
evt klage er 3 uker. 

                 xxx   

Innsending av byggesøknad (foreløpig) *                   september  
Anleggsstart (foreløpig)  *                    oktober 

 





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/1788 16.05.2018 DS  176/18 R/TEK/ANEWEB GNR 21/8 

Vegård Eiendom AS  

Bruksendring Gnr/bnr 21/8 - Tjyruhjellveien 4 

 

18/2069 06.06.2018 DS  214/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/14 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/14 - Skarrudseterveien 14 

 

18/2127 06.06.2018 DS  216/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/188 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/188 - Killingtjern 

 

18/2249 14.06.2018 DS  228/18 R/TEK/HALA GNR 86/373 

  

Bygging av ny Ullerål skole Gnr/bnr 86/373 - Hovsmarkveien 7 

 

18/2275 19.06.2018 DS  240/18 R/TEK/MARSTR GNR 50/345 

  

Tilbygg/veranda Gnr/bnr 50/345 - Øvre Begnamoen 8 

 

18/1976 20.06.2018 DS  241/18 R/TEK/KARGRA GNR 139/28 

Jim Erling Tangen  

Dispensasjon Gnr/bnr 139/28 - Soknedalsveien 217 

 

18/2217 20.06.2018 DS  242/18 R/TEK/MARSTR GNR 316/64 

  

Tak over deler av terrasse Gnr/bnr 316/64 - Christies gate 11 

 

18/2109 21.06.2018 DS  243/18 R/TEK/HALA GNR 49/303 

  

Svømmebasseng Gnr/bnr 49/303 - Høybyveien 11 B 
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18/1853 22.06.2018 DS  244/18 R/TEK/AEMYH GNR 297/117 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/117 - Tosseviksetermyrene 138 

 

18/2031 22.06.2018 DS  245/18 R/TEK/AEMYH GNR 297/112 

Øyvind Stigsrud  

Bygging av hytte Gnr/bnr 297/112 - Pruppeliveien 35 

 

18/1734 22.06.2018 DS  246/18 R/TEK/KARGRA GNR 133/76 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 133/76 - Knestanggata 2 

 

18/2284 22.06.2018 DS  247/18 R/TEK/MARSTR GNR 275/24 

  

Riving av eksisterende inngangsparti og bygging av tilbygg Gnr/bnr 275/24 - 

Samsjøveien 61 

 

18/680 25.06.2018 DS  248/18 R/TEK/HALA GNR 38/201 38/221 

38/164 

  

Handelsbygg - storvarehandel Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 

50 og 60 

 

18/2459 25.06.2018 DS  249/18 R/TEK/MARSTR GNR 279/127 

Kjetil Haugelien  

Bygging av garasje Gnr/bnr 279/127 - Elvebakken 27 

 

18/2403 26.06.2018 DS  250/18 R/TEK/BERLE GNR 38/98 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 38/98 - Kartverksveien 21 

 

18/2346 26.06.2018 DS  251/18 R/TEK/KARGRA GNR 45/260 

Ragnhild Smerud  

Tilbygg Gnr/bnr 45/260 - Riperbakken 7 C 

 

18/2461 27.06.2018 DS  252/18 R/TEK/HALA GNR 318/346 

  

Bygging av påbygg Gnr/bnr 318/346 - Ringeriksgata 13 

 

18/2314 27.06.2018 DS  253/18 R/TEK/OLEMOS GNR 297/112 
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Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/112 - Tossevika/Vikerfjell 

 

18/2436 27.06.2018 DS  254/18 R/TEK/BERLE GNR 39/40 

Per Morten Gaptjern  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 39/40 - Eikliveien 7 

 

18/2450 27.06.2018 DS  255/18 R/TEK/HALA GNR 92/43 

Roger Thoresen  

Oppføring av støttemur Gnr/bnr 92/43 - Vågårdsveien 62 

 

17/3319 27.06.2018 DS  256/18 R/TEK/KNUKOL GNR 3/114 

Håvard Rishoff  

Terrasse med basseng Gnr/bnr 3/114 - Froksmoen 35 

 

18/2508 28.06.2018 DS  257/18 R/TEK/HALA GNR 105/52, 105/216 

  

To eneboliger Gnr/bnr 105/52, 105/216 - Blåveissvingen 21 

 

18/2345 28.06.2018 DS  258/18 R/TEK/OLEMOS GNR 297/117 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/117 - Tossevika 

 

18/2460 28.06.2018 DS  259/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/177 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/177 - Killingtjernveien 20 

 

18/2257 28.06.2018 DS  260/18 R/TEK/KARGRA GNR 298/1 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 - Tomt 286 - Rypesletta 21 

 

18/2463 28.06.2018 DS  261/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/174 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/174 - Killingtjernveien 23 

 

18/2219 28.06.2018 DS  262/18 R/TEK/KARGRA GNR 298/1 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 - Tomt 283 - Rypesletta 17 

 

18/2311 29.06.2018 DS  263/18 R/TEK/OLAVA GNR 160/4 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 160/4 - Øverenplassen 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/2471 29.06.2018 DS  264/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/172 

  

Utslippstillatelse - Vikerfjell Gnr/bnr 293/172 - Killingtjernveien 21 

 

18/437 29.06.2018 DS  265/18 R/TEK/HALA GNR 38/226 

  

To boligblokker med i alt 29 leiligheter og parkeringskjeller Gnr/bnr 38/226 - 

Tanberglia BB1 

 

18/2566 29.06.2018 DS  266/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/171 

  

Utslippstillatelse - Vikerfjell Gnr/bnr 293/171 - Killingtjern tomt 103 

 

18/848 02.07.2018 DS  267/18 R/TEK/ELILUN GNR 49/356 

Gunnar Hallsteinsen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 49/356 

 

18/2483 02.07.2018 DS  268/18 R/TEK/INGPRE GNR 317/299 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 317/299 

 

18/2486 02.07.2018 DS  269/18 R/TEK/INGPRE GNR 317/299 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 317/299 

 

18/2577 02.07.2018 DS  270/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/159 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/159 - Smilihaugen 21 

 

18/2546 02.07.2018 DS  271/18 R/TEK/MARSTR GNR 274/173 

Alexander Ruud Bratlund  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 274/173 - Furustubben 4 

 

18/2457 02.07.2018 DS  272/18 R/TEK/KARGRA GNR 37/60 

Martin Bråthen Jørgensen  

Bruksendring Gnr/bnr 37/60 - Dronning Åstas gate 7 B 

 

18/2504 02.07.2018 DS  273/18 R/TEK/AEMYH GNR 293/171 

  

Fritidsbolig - Vikerfjell Gnr/bnr 293/171 - Killingtjern tomt 103 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/2530 03.07.2018 DS  274/18 R/TEK/MARSTR GNR 94/30 

Marius Svensbråten Avkjærn  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr - Viulkroken 11 

 

18/2502 03.07.2018 DS  275/18 R/TEK/AEMYH GNR 293/177 

  

Fritidsbolig - Vikerfjell Gnr/bnr 293/177 - Killingtjern tomt 109 

 

18/1258 03.07.2018 DS  276/18 R/TEK/NILILY GNR 283/22 

Knut Bjerke  

Tilbygg Gnr/bnr 283/22 - Ådalsveien 382 

 

18/2482 03.07.2018 DS  277/18 R/TEK/KARGRA GNR 44/31 

  

Bruksendring Gnr/bnr 44/31 - Arnegårdsveien 12 

 

18/2259 03.07.2018 DS  278/18 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 298/66 - Tomt 287 - Rypesletta 20 

 

18/2478 03.07.2018 DS  279/18 R/TEK/BERLE GNR 49/292 

Thomas Orskaug  

Tilbygg Gnr/bnr 49/292 - Veiginveien 93 

 

18/2192 03.07.2018 DS  280/18 R/TEK/MARSTR GNR 139/39 

  

Tilbygg Gnr/bnr 139/39 - Strandvelta 26 

 

18/2526 04.07.2018 DS  281/18 R/TEK/AEMYH GNR 293/174 

  

Fritidsbolig - Vikerfjell Gnr/bnr 293/174 - Killingtjern tomt 115 

 

18/2625 04.07.2018 DS  282/18 R/TEK/MARSTR GNR 31/4 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 31/4 - Vakermoen 3-5 

 

18/1545 04.07.2018 DS  283/18 R/TEK/N46 GNR 95/91 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 95/91 - Vesternbakken 29 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/2542 04.07.2018 DS  284/18 R/TEK/AEMYH GNR 298/52 

  

Fritidsbolig - Setertjern Gnr/bnr 298/52 tomt 273 - Moltelia 24 

 

18/2539 04.07.2018 DS  285/18 R/TEK/AEMYH  

  

Fritidsbolig - Setertjern Gnr/bnr 298/1 tomt 288 - Rypesletta 21 

 

18/2501 05.07.2018 DS  286/18 R/TEK/BERLE GNR 58/59 

Henning Karlsrud  

Tilbygg Gnr/bnr 58/69 - Øvre Halsteinrud 5 

 

18/548 05.07.2018 DS  287/18 R/TEK/KARGRA L70 &59 

  

Henvendelse om eiendom Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 

 

18/2538 05.07.2018 DS  288/18 R/TEK/AEMYH GNR 298/1/279 

  

Fritidsbolig GNr/bnr/fnr 298/1/279 

 

18/2441 05.07.2018 DS  289/18 R/TEK/MARSTR GNR 89/49 

Marlene Ørgenviken Rønning  

Riving av eksisterende garasje og oppføring av ny Gnr/bnr 89/49 - Øyaveien 1 

 

18/2652 06.07.2018 DS  290/18 R/TEK/HALA GNR 38/200 

  

Parkeringsplass Gnr/bnr 38/200 - Hvervenmoveien 37 

 

18/2673 06.07.2018 DS  291/18 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1/37 

  

Utslippstillatelse - Vikerfjell Gnr/bnr/fnr 298/1/37 - Veslefjell 2 - Ringerudåsen 

 

18/2597 06.07.2018 DS  292/18 R/TEK/OLEMOS GNR 271/43 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 271/43 - Tajegata 4 

 

18/2593 09.07.2018 DS  293/18 R/TEK/AEMYH GNR 298/20 

Linn Camilla Kalmo Svenningsen  

Innkledning av eksisterende overbygd inngangsparti Gnr/bnr 298/20 - 

Ringerudseter 20 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

17/4929 09.07.2018 DS  294/18 R/TEK/ELILUN GNR 318/377 

  

Rive tilbygg og deler av bakgårdsbygg Gnr/bnr 318/377 - Stabells gate 4 

 

18/2027 09.07.2018 DS  295/18 R/TEK/OLEMOS GNR 284/88 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 284/88 - Ådalsveien 521 

 

18/2681 09.07.2018 DS  296/18 R/TEK/ELILUN GNR 318/524 

  

Riving Gnr/bnr 318/524 - Stabells gate 2 

 

18/2330 10.07.2018 DS  297/18 R/TEK/ELILUN GNR 300/12 

Jonas Ziolkowski Pettersen  

Tilbygg Gnr/bnr 300/12 - Vestre Ådal 545 

 

18/2587 10.07.2018 DS  298/18 R/TEK/HALA GNR 129/34 

Solveig Kristine Nilsen  

Basseng Gnr/bnr 129/34 - Viulveien 142 

 

18/2695 10.07.2018 DS  299/18 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1/79 

  

Utslippstillatelse - Vikerfjell Gnr/bnr/fnr 298/1/79 - Moltebrenna, Ringerud 

 

18/2705 12.07.2018 DS  300/18 R/TEK/HALA GNR 244/285 

  

Veranda og støttemur Gnr/bnr 244/285 - Vikersundveien 55 

 

18/2676 13.07.2018 DS  301/18 R/TEK/NILILY GNR 89/212 

  

Leilighetsbygg Gnr/bnr 89/212 - Almemoen 

 

18/2203 16.07.2018 DS  302/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/452 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/452 - Arnemannsveien 7 

 

18/2496 16.07.2018 DS  303/18 R/TEK/MARSTR GNR 23/1 

Christine Myhre Bråthen  

Nytt lagerbygg Gnr/bnr 23/1 - Fleskerudveien 39 

 

18/2558 16.07.2018 DS  304/18 R/TEK/MARSTR GNR 279/30 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 279/30 - Elvebakken 15 

 

18/1340 17.07.2018 DS  305/18 R/TEK/KARGRA GNR 102/59 

  

Bruksendring av låve Gnr/bnr 102/59 - Digra 

 

18/2407 17.07.2018 DS  306/18 R/TEK/KARGRA GNR 56/30 

Ole Christian Ravn Kjekshus  

Bruksendring Gnr/bnr 56/30 - Anettesvei 34 

 

18/2721 18.07.2018 DS  307/18 R/TEK/NILILY GNR 103/312 

Jonas Stensen Haaland  

Garasje Gnr/bnr 103/312 - Andersløkkeveien 16 

 

14/471 18.07.2018 DS  308/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/437 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/437 - Søndre torv 8 

 

18/1619 18.07.2018 DS  309/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/383 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/383 Stabelsgate 10 A 

 

18/2301 19.07.2018 DS  310/18 R/TEK/KARGRA GNR 298/1/62 

  

Anneks Gnr/bnr/fnr 298/1/62 - Veslefjell 

 

18/2724 19.07.2018 DS  311/18 R/TEK/NILILY GNR 316/82 

Anne Solvang  

Dispensasjon Gnr/bnr 316/82 - Bjørnsonsvei 10 

 

18/2518 19.07.2018 DS  312/18 R/TEK/KARGRA GNR 92/89 

  

Tilbygg Gnr/bnr 92/89 - Hensmoveien 75 

 

18/2238 20.07.2018 DS  313/18 R/TEK/KARGRA GNR 42/264 

  

Tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 45/264 - Riperbakken 15 

 

18/2792 23.07.2018 DS  314/18 R/TEK/MARSTR GNR 317/121 

Jan Morten Hagen  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Oppføring av støttemur Gnr/bnr 317/121 - Bekkegata 13 

 

18/2416 24.07.2018 DS  315/18 R/TEK/KARGRA GNR 102/59 

Finn Ove Carlsen  

Riving Gnr/bnr 102/59 - Digra Gård 

 

18/2779 25.07.2018 DS  316/18 R/TEK/NILILY GNR 39/131 

  

Utskifting av eksisterende virksomhetsskilt Gnr/bnr 39/131 - Dronning Åstas gate 

14 

 

18/2774 25.07.2018 DS  317/18 R/TEK/N54 GNR 318/366 

Anne Solveig Magler  

Oppføring av carport Gnr/bnr 318/366 - Kvernberggata 33 

 

18/2175 25.07.2018 DS  318/18 R/TEK/KARGRA GNR 137/1, 102/68 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 137/1, 102/68 - Linnerudveien 12 og Hadelandsveien 

386 

 

18/2518 25.07.2018 DS  319/18 R/TEK/KARGRA GNR 92/89 

  

Tilbygg Gnr/bnr 92/89 - Hensmoveien 75 

 

18/2827 30.07.2018 DS  320/18 R/TEK/NILILY GNR 50/346 

Kenneth Johansen  

Oppføring av garasje Gnr/bnr 50/346 - Øvre Begnamoen 4 

 

18/2824 31.07.2018 DS  321/18 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1/63 - Veslefjell 2 

 

18/2691 31.07.2018 DS  322/18 R/TEK/ANEWEB GNR 103/305 

  

4-mannsbolig - boder og carport Gnr/bnr 103/305 - Nerbytunet 

 

18/2830 02.08.2018 DS  324/18 R/TEK/N54 GNR 318/213 

  

Oppsetting av støyskjerm Gnr/bnr 318/213 - Anna Colbjørnsdatters gate 16 
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Møtereferat  
 

Referat fra oppstartsmøte 442 detaljregulering - Bekkegata 15-17 Gnr/bnr 317/125 

 

Orientering til de folkevalgte: 

Saken vurderes som kurant – i tråd med kommuneplan og uten særskilte problemstillinger. Derfor varsles den som en referatsak. 

Administrativ avgjørelse om dette er gjort etter delegeringsreglementet i Ringerike kommune.  

HMA har mulighet for å ta saken opp til behandling og komme med innspill dersom de ønsker det.    

 

 
Referat fra oppstartsmøte for planinitiativ: 422 Bekkegata 15-17 

STED:  Fossveien 9, Hønefoss 

TID: 28.06.18, kl. 12.00 

Referat sendes til:  

Rolle Navn Til 

stede 

Forslagsstiller og Grunneier RingBolig Utvikling AS ☒ 

Fagkyndig Per Olav Nordeng Per.olav@ringbolig.no  ☐ 

Fagkyndig Nikolaj Zamecznic nikolaj@powwow.no ☒ 

Grunneier (Ole Holte selger sin tomt – 

Bekkegate 15 til Robin Junge) 

Robin Junge robin@dokumentpartner.no ☒ 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

18/784-6 26334/18 PLN 442 03.08.2018 



 

 

RK, Areal- og byplan, saksbehandler Olena Alizi ☒ 

RK, Areal- og byplan, medhjelper Hanne Christine Wilhelmsen ☒ 

RK, Areal- og byplan, avdelingsleder  Knut Kjennerud ☒ 

RK, Barnerepresentanten Geir Svingheim ☒ 

RK, Byggesakskontoret Arne Hellum ☐ 

RK, Landbrukskontoret Eiliv Kornkveen ☐ 

RK, Miljøretta helsevern Unni Suther ☐ 

RK, Miljøvern  Lisa Helgesson ☐ 

RK, Teknisk forvaltning, Eiendom Per Christian Frøislie ☐ 

RK, Utbygging Jostein Nybråten ☒ 

RK, Boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten ☐ 

RK, Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud ☐ 

RK, Forurensningsmyndigheten  Ole Andres Moskaug ☒ 

RK, Oppmålingskontoret Trond Olav Vassdal ☐ 

RK, Teknisk forvaltning, Enhetsleder Cornelius Cliteur ☐ 

RK, Prosjektleder boligsosialt arbeid Kristin Orebråten ☐ 

RK, Rådet for funksjonshemmede Harald Mælingen ☐ 

RK, Byggesakskontoret Hans Otto Larsson ☒ 

RK, VAR forvaltning Magne Lohre ☒ 

RK, Rådgiver VAR forvaltning Simona Brazauskaite ☒ 

RK = Ringerike kommune.  

E-post til ansatte i Ringerike kommune: fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no 

 

 

1. Oversendelse av dokumentasjon 

 

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

Mottatt fra forslagsstiller/fagkyndig før møtet 



 

 

☒ Planinitiativ og forespørsel om 

oppstartsmøte 

 Saken faller inn ny Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter 

PBL (mye av arbeidet vil være tidlig i planprosessen, oppstartsfasen). 

☒ Kart med forslag til planavgrensning   

☒ Annet, spesifiser  Geoteknisk vurdering av tiltak for Bekkegata 17. 

Oversendes i etterkant av møtet:  

☐ Adresseliste for oppstartsvarsling ABY Innsendes etter oppstartsmøte ved behov 

☐ Forslag til plannavn og planID ABY Innsendt før oppstartsmøte. PlanID 422, plannavn Bekkegata 15-17 

☐ Sosi-fil med avgrensning mot 

tilgrensende planer 

ABY Innsendes etter oppstartsmøte 

☒ Sosi-fil med forslag til planavgrensning FS Innsendes etter oppstartsmøte 

☒ Forslag til framdriftsplan  Legges ved etter oppstartsmøte  

☐ Annet, spesifiser   

 

 

 

2. Om planområdet og planinitiativet  

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Planområdets beliggenhet  Nærhet til sentrum. Fortetning.  

☒ Gnr./ bnr.  317/125, 317/123, 317/602 

☒ Planområdets størrelse  Tomt totalt: 3067m2 

Tomteareal regulert grøntareal: 824m2 

Tomteareal regulert Boligformål: 2243m2 

☒ Dagens innhold og bruk  Enebolig i Bekkegata 17, trenger betydelig oppgradering. Bekkegata 15 er ikke vurdert 

enda, men planen forutsetter riving av eksisterende bebygelse.   

☒ Historikk   Bekkegata 17. Tidligere søkt om en fradeling av tomt på eiendommen – ikke kjørt ferdig. 

Har vært ombygging av huset som står der i dag.  

Bekkegata 15. Har nylig fradelt i to eiendommer - 317/602, 317/123. 

Fradelingsdokumentene vedlegges ved kunngjøring for oppstått av planarbeid.  



 

 

☒ Planinitiativet  Ønsket opprinnelig å bygge 3etasjes blokk på 10-12 leiligheter med parkeringskjeller delvis 

under terreng.  

Vestvendte balkonger (ikke utsikt mot elva). BRA 960m2 er tenkt for leilighetsblokka. BYA 

47,2%. 

Mønehøgde på cote 84,8, det nye bygget skal få møne ca. 1m høyere over havet enn det som 

er der i dag 

Mønehøyde på nabobygget opplyses til å ligge på cote 83,64.  

 

 

Olena har sendt henvendelse til NVE for å få en uttalelse mtp. flomkote. Og har fått muntlig 

bekreftelse om at flomcotehøyde som ble brukt i beregningene er ok. 

  

Begrensningen på tomta: elva (friarealet som ikke kan benyttes) og veien. Veien ligger på ca 

kote 76, kanten av tomta ligger på ca kote 72 og elva på ca kote 66. 

 

 

Kommentarene for ledninger gjelder også for nytt skisseforslag.  

 

Forslag til plan/skisseprosjekt som ble utarbeidet etter innspillene fra møte av 12.03.18. 

 

10 boenheter. 2 etasjer + en møne.  Rekkehus mot Bekkegata – 6 boenheter med 3 

biloppstillingsplasser – hvor 2 er i garasjen (nesten 7m brede i garasjen) og 1 foran garasjen. 

Småutehager mot Bekkegata og muligheten ved biloppstillingsplass på baksiden. Vurderes 

tilrettelegge uteparkeringer i standart som handikapsparkeringer. Vurderes å ha de i 

permeable flater.   

2 tomannsboliger mot elven – med samme løsning for parkering. Småutehager mot elven og 

muligheten ved biloppstillingsplass på baksiden. 

Lekeplass og felles arealer planlegges mellom tomannsboligene – må skjermes fra adkomster.  

Planlegges sti og oppgradering av skråning som blir alminnelig tilgengelig, men som skal 

vedlikeholdes av beboere i rekkehus og de to tomannsboligene.   

Planinitiativet går fra to innkjørsler til planområdet som er opprinnelig i dag til bare en.  



 

 

Renovasjonsløsningen – det planlegges å plassere søppeldunker i venstre hjørne mot 

Bekkegata, hvor beboere skal evt. Trille sine søppeldunker i de dager søppel hentes. Det 

vurderes å ha nedgravde løsninger som alternativ. (ta kontakt med HRA). 

Snøopplagring – forslagstilleren kommer tilbake med forslag til løsningen. Areal inn mot 

nabotomta kan benyttes – 3 m.   

Det blir mulighet til å installere/montere trappeheis i boenhetene hvis ønskelig.   

 

 

 

3. Planstatus, planer i området 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Kommuneplanens arealformål  I tråd med kommuneplan, sentrumsfortetning. 

☐ Kommuneplanens aktuelle bestemmelser   

☐ Planområdet er uregulert   

☒ Planområdet er regulert i reguleringsplan  Hønefoss 7, gammel plan overstyres av bestemmelsene i 

kommuneplan.  

☐ Tilgrensende reguleringsplaner   

☒ Det pågår per i dag ikke planarbeid i området som 

kommunen kjenner til 

 Ingen kjente tilgrensende planer 

☒ Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og 

formål) 

 410 Hønengata 59 

☒ Planinitiativet er i tråd med gjeldende overordna planer   

☐ Planinitiativet er i strid med gjeldende overordna planer på 

følgende punkt 

  

☒ Annet, spesifiser  Forslagstiller har tatt høyde for friområder. 

 

 



 

 

 

4. Rammer og føringer planarbeidet må 

forholde seg til: 

Ikke uttømmende liste.  A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Nasjonale og regionale rammer og 

føringer 

 Fortetning i byer og tettsteder rundt knutepunkter.  

☒ Kommuneplanens samfunnsdel  Politikerne ønsker 40 000 innbyggere innen år 2030, viktig med fortetning. 

☒ Folkehelsemeldingen  Ønskelig med Gang og Sykkel(GS)-sti. Grunnlaget her er så lite at det ses ikke på som 

hensiktsmessig å stille krav om GS, i så fall i samarbeid med RK eller/og med andre 

forslagstillere.  

☒ Energi- og klimaplan  Er under revidering (nå/snart). 

☒ Konsesjonsområde for fjernvarme 

Faller prosjektet inn under 

tilknytningsplikten? 

 Boligen er under 1000m2, og vil ikke være pliktig tilkobling. RK oppfordrer til å tenke 

alternative grønne energiløsninger.  

☒ Grønn plakat  Eilif: har en uttalelse, dette har blitt oversendt til forslagstiller. Det som i dag er regulert som 

LNF og friområde blir ikke berørt av prosjektet. Mtp. avrenning til elv må vegetasjonen 

holdes intakt.  

☒ Kommunedelplan for gående og 

syklende 

 GS- sti i Hønegata, er det mulig å koble seg på denne? 

☐ Annet, spesifiser:    

 

 

 

5. Aktuelle tema for utredning i planarbeidet 
Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av mottatt planinitiativ og forespørsel om oppstartsmøte, samt under oppstartsmøtet. Andre temaer kan 

også være relevante, og kan f.eks. komme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget planområde, og for influensområde som kan bli påvirket.  

 

5.1 Utvikling av by og lokalsamfunn 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☐ Rett lokalisering    



 

 

ABC-modellen skal brukes for 

handel/næring/industri, se nettsiden 

☒ Konsekvenser for sentrum   

☒ Estetikk  

Utforming, gatebilde, volum, høyder, 

mm. 

 Foreslås rekkehus med 6 boenheter og 3 biloppstillingsplasser per boenhet – 2 i garasjen og 

en foran garasjen.  

Og to tomannsboliger – 4 boenheter med same forslag fr biloppstillingsplasser.   

Passer fint i gatebildet.  

Omtrent like høyt som nabobebyggelse, men takform er noe annerledes – pulttak.  

☐ Møteplasser og byrom   

☒ Konsekvenser for naboer  Mønehøyden på boenhetene som foreslås er ca. samme høyede som nabohusene. Likevel vil 

det bli en høyere utnyttelsesgrad av tomtene enn det er per i dag. Det regnes ikke at 

naboene kan få negative konsekvenser av planforslaget.   

 

 

5.2 Landskap, natur og kulturmiljø 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 

 

Kommunen ba forslagstilleren å lage Sol/skygge analyse for boligen 

(baser på grov skisse) til oppstartsfasen. Vi må kunne legge tydelig 

frem hvordan bygget vil påvirke naboer. Dette er levert. 

☒ Naturmangfold, herunder vurdering etter 

naturmangfoldloven §§ 8-12  

Skråningen  

☐ Landbruk, jord og skog   

☒ Strandsone, vann og vassdrag 
 

Felles grøntareal ned mot elva, det skal være god tilgang. Det skal 

være en sti langsmed eiendommen slik at folk utenfor området kan 

benytte seg av elva. Ønskelig at eksisterende sti langs elva blir 

alminnelig tilgengelig.  



 

 

☒ Grønnstruktur Eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, 

etablere ny 

 

Uttalelsen til oppstartsmøte fra Eiliv Kornkveen. 

«Med henvisning til oppstartsmøte den 12. mars vedr Bekkegata 17 

ser ikke landbrukskontoret behov for å delta på møte. Det 

forutsetter at det som i dag er regulert til friområde og LNF ikke 

blir berørt av utbyggingen. 

 

Vi er opptatt av at vannstrengen ikke berøres, at kantsonen holdes 

intakt for flora og fauna som har sitt levested langs elva, samt som 

buffer for avrenning til vassdraget. Det betyr at vegetasjon må 

holdes intakt i denne sonen.» 

Same uttalelse til møte av 28.06.18  

☒ Kulturminner og kulturmiljø  Ingen foreløpige kjente kulturminner 

☐ Masseforvaltning.  

Behov for å beregne massebalanse/  

plan for massehåndtering?  

 

 

 

5.3 Miljø og 

samfunnssikkerhet 

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Risiko- og 

sårbarhetsanalyse  

Skal alltid 

utarbeides 

 Vurderingen som gjøres nå og i det videre planarbeidet danner grunnlaget for ROS 

Stabilitet og geoteknisk undersøkelse av skråningen må utføres før man godkjenner forslag til løsning. Kommer i 

reguleringsplanbestemmelsene.  

☐ Miljøulemper  

Forurensing, 

støv, støy og lukt 

  

☒ Forurensning i 

grunnen  

Eiendommens 

historikk og ev. 

 Generelt. 

Det vil være viktig å kartlegge tidligere aktivitet på eiendommen, og tilgrensende naboeiendommer. Se 

Miljødirektoratets Faktaark M-813 for oversikt over bransjer og stoffer hvor grunnforurensning kan oppstå. 

 



 

 

behov for 

undersøkelse 

I henhold til forurensningsforskriften kap 2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider), skal 

tiltakshaver vurdere om det er forurensning i grunnen der det skal skje bygging og graving. Dersom det er, eller er 

mistanke om forurenset grunn, skal tiltakshaver undersøke grunnen. Hvis det er forurensning, skal tiltakshaver lage 

en tiltaksplan. Regelverket gjelder også for gravearbeid og terrenginngrep der man ikke har søknadsplikt iht. plan- 

og bygningsloven. 

 

Les mer på http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Forurensing/Forurensent-grunn-i-bygge-og-gravesaker/  

Spesielt. I forhold til smeltet snø fra veien. Forurensningsmyndighetene krever søknad om oljeutskiller (tiltak- sluk 

med oljeavskiller). Vurdering, evt plassering og prosjektering av et slikt tiltak må foretas av fagkyndig.  

Grunnforurensningen må sjekkes, se sidene til miljødirektoratet om det er forurensning i nærheten. Må også sjekke 

hvor dypt det er til fast fjell, er det skifer i grunnen? fare for radon?  

☒ Radon  Må sjekkes ut videre 

☒ Skred  Må sjekkes ut videre 

☒ Flom  Må sjekkes ut videre 

 

 

5.4 Barn og unge 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Skole  Ullerål skole 

☒ Barnehage  Ullerål barnehage 

☒ Barn og unges interesser   

☒ Skolevei  Sikre skoleveier. Kanskje krav om skilting til skole/barnehage. Planmyndighet kommer til å 

stille krav om helhetlig vurdering for trafikk(sikkerhet) i området og forslag til trygg 

skoleveg til Ullerålskole.  

☒ Lekeareal  Må ha en lekeplass ihht kommuneplanens bestemmelser. 

Forslagstilleren må arbeide videre med lekeplass på tomten. 

Stor alminnelig lekeplass i nærheten av planområdet.  

 



 

 

 

5.5 Teknisk infrastruktur 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Energiløsning  Krav til løsning av energiforsyning ifølge TEK17 kapittel 14-4. 

☒ Bredbånd/fiber   

☒ Vann og avløp  Det skisseres hvordan forslagstilleren ville legge om SP-ledning. Avløpsledningene ligger 

vanligvis på ca 2-2,20 m under bakken.    

Det må være mulig for en gravemaskin å komme til for vedlikehold, samt å kunne snu. Større 

dimensjon vil føre til at det må graves opp, ettersom rørene er stive. Dette kan føre til at 

bygget må reduseres i størrelse. Fundamentet til bygget må være så dypt at det ikke er noen 

fare ved gravearbeid i forbindelse med SP-ledning.  

 

SP-ledning (SP – Spillvann) som krysser tomta, hvor skal denne legges? Magne Lohre 

kommenterte at det må opprettholdes mulighet å drive vedlikeholde/skifte denne ledningen 

(fremkommelighet). Mulighet for en utbyggingsavtale med kommunen, da RK skal ta over 

driften av ledningen etter at den er bygd. 

Dette må avklares tidlig da det kan påvirke utformingen av prosjektet.  

Jostein Nybråten har kommentert at: 

Følgende to løsninger kan benyttes på avløp i og med at det er pumpeledning for avløp som 

går på nedsiden. 

 

1. Trykkavløp. Bruk av vakuum toaletter og trykkledning ut på pumpeledning.  Kan 

legges grunt og med mindre dimensjon.  

2. Selvfallsledning ut på pumpeledning men da må det monteres tilbakeslagsventil på 

stikkledningen 

 

Vurdere plasseringen for kummer. 

 

 

☒ Overvannshåndtering  Skal løses lokalt, på tomta - fordrøyning. Forskjell på takvann og vannet som renner inn på 



 

 

tomta fra veien. Det blir et krav om oljeutskiller (også garasjekjeller).  

Overflatevann skal renses før det slippes ut i elven. Overflatevann skal føres helt ut til elven 

(via rensing først) ved en rør, ikke som fritt fallende vannstrøm fra skråningen (forebyggende 

tiltak mot erosjon).  

Det må da vurderes hvordan overvannet skal renses. Lite aktuelt å bruke plenen som 

fordrøyning pga stabiliteten til skråningen. 

Planmyndighetene skal stille krav til plan/rapport for overvannshåndtering og miljø i 

planområdet.  

☒ Renovasjon, vurder nedgravd løsning  Vurdert nedgravd. 

Renovasjonsløsningen – det planlegges å plassere søppeldunker i venstre hjørne mot 

Bekkegata, hvor beboere skal evt. Trille sine søppeldunker i de dager søppel hentes. 

 

 

☒ Brannvann, tilgjengelighet for brann- 

og redningstjenesten 

 50 l/s - krav brannvann. Er det nok vann her, dette skal forslagstiller sjekke ut (hvor er 

brannkummer og hvor mye kapasitet de har).  

Se innspill fra Tollef. Og blant annet: 

«Elva er dessverre ikke godt nok som slokkevannsforsyning.  

Sjekk kommunekartet for tilgjengelighet til kummer. TEK17 §11-17 sier at avstanden til 

hovedangrepsvei skal være 25-50 meter. Sjekk ut dette også  

Anbefaler deg å ta kontakt med brannteknisk rådgiver tidlige slik at alle slike forhold blir 

ivaretatt.» 

 

 

 

5.6 Samferdsel 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Veg/trafikk/adkomst  Må ta hensyn til anleggsmaskiner/renovasjon, det skal være mulig å snu på eiendommen med 

tanke på VA vedlikehold.  

☐ Kollektivforbindelse  Nær avstand til Hønengata med kollektivforbindelse.  

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet   



 

 

☒ Parkering, herunder sykkelparkering  Skal være kun i kjelleren. 1 parkeringsplass per leilighet.  

 

 

5.7 Aktivitet for alle 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Universell utforming  Må bli tilrettelagt i størst mulig grad. Tilpasset rekkverk ved trapp i skråningen mot elven. Det 

skal legges rekkverk ned mot skråningen. 

 

☐ Friluftsliv   

☒ Sammenhengende gang- og 

sykkelnett 

  

 

 

5.8 Boligkvalitet 

 
A

n
sv

a
r:

 
Frist/Kommentar: 

☒ Antall og type boliger  10-12 leiligheter 

☒ Uteareal  Høy BYA stiller strenge krav om kvalitet på uteområdene.  

☒ Sol/skyggeanalyse  Kommunen stiller krav om illustrasjon for sol/skyggeforhold allerede til politisk 

oppstartsbehandling.  

☐ Annet   

 

 

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for å vurdere om 

planinitiativet kan være omfattet av forskrift om KU. Krav om 

planprogram og KU kan også utløses senere i planprosessen ut 

fra endra forutsetninger/nye opplysninger. A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Planinitiativet utløser ikke krav om planprogram eller KU  Nei 



 

 

etter forskriften.  

☒ Planinitiativet utløser krav om planprogram og KU etter 

forskriften § 6a eller b.  

 Nei. Virkingen av planen skal beskrives uansett. 

☐ Planinitiativet kan få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn, og utløser dermed krav om planprogram etter pbl. 

§ 4.1 og KU etter forskriften § 8a.  

Det kan også stilles krav om planprogram uten at det er 

krav om KU. 

  

 

 

7. Diverse avklaringer 

 
 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

Er det aktuelt med utbyggingsavtale for 

praktisk gjennomføring av planen? 

Kommunen krever utbyggingsavtale der 

det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

 

☒ Ja, spesifiser: 

☐ Nei 

☐ Ikke avklart 

 

 Ved kommunal overtagelse av infrastruktur så vil man kreve 

utbyggingsavtale. Denne kan enten gå parallelt med 

reguleringsplanarbeidet eller startes etter at planen er vedtatt.  

Er det aktuelt med samtidig behandling 

av plan- og byggesak, jf. pbl. § 1-7? 

I så fall må rammesøknad leveres 

sammen med innlevering av planforslag.  

 

☐ Ja 

☒ Nei 

☐ Ikke avklart 

 

 Opprinnelig forslag var aktuelt å kjøre parallell saksbehandling jvf. §12-15 

i PBL. Dette kan kreve noe mer av forslagstiller av dokumentasjon 

tidligere i prosessen. Dette kan bety at forslagstiller må investere mer på et 

tidlig tidspunkt med parallellbehandling. Kan være nyttig med tanke på at 

politikerne får et bedre visuelt inntrykk.  

Hvis forslagstiller tror det blir negative merknader fra naboer vil RK ikke 

anbefale at det kjøres parallellbehandling. Frister må opprettholdes (6 

ukers klagefrist ved parallellbehandling). Vanlig behandlingstid hos 

Byggesak er på 3 uker.   

 

Det nye skisseforslaget skal vi ha som ordinær planprosess.  

 



 

 

Forhåndskonferanser både med byggesak og utbygging (for 

utbyggingsavtale) anbefales å bestille allerede etter offentlig høring ved 

1.gangsbehandling.  

 

Planlegging og prosjektering av tekniske 

anlegg må utføres parallelt med 

planarbeidet. Dette for at planen skal 

kunne ta opp i seg løsninger for 

gjennomføring, f.eks. dimensjonering og 

plassering av kabler, rør og veier. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

 Plassering og prosjektering (forprosjektering) av spillvannsledning skal bli 

førende for byggets utforming.    

Grunnkart bestilles via Infoland.  

Se link i kommunens kartløsning. 
☒ Ja 

☐ Nei 

 

  

Det er ikke godt nok kartgrunnlag i 

området. Forslagsstiller må sørge for at 

godt nok kartgrunnlag blir utarbeida  

Koter, eiendomsgrenser, bygg mv. 

☐ Ja 

☒ Nei 

 

 Kartgrunnlaget er godt nok, og det arbeides videre med dem.  

 

8. Plantype 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Detaljregulering jf. pbl.§ 12-3  Privat detaljregulering  

☐ Områderegulering jf. pbl.§ 12-2    

☐ Ordinær endring av plan jf. pbl.§ 12-14 første ledd   

☐ Mindre endring jf. pbl.§ 12-14 andre og tredje ledd.  

Det tas høyde for at det i prosessen kan vise seg at 

endringen må tas som en ordinær endring.   

  

 



 

 

 

9. Medvirkning 

Enhver som fremmer et planforslag skal legge til rette for 

medvirkning, jf. pbl. § 5-1. Kommunen oppfordrer til å 

tilrettelegge for medvirkning tidlig i planprosessen, gjerne i 

forkant av varsel om oppstart, samt i høringsperioder. 

Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for 

gjennomføring. A
n

sv
a
r:

 Frist/Kommentar: 

☒ Det er enighet om at det bør gjennomføres følgende, 

spesifiser: 

 Godt samarbeid mellom forslagstiller og kommunen er grunnleggende. 

Forslagstilleren har ansvar for å organisere infomøter med naboer (helst 

når det er konkrete forslag). Sol og skyggeforhold vil også være viktig 

for naboene.  

 

 

10. Anbefaling av oppstart 

Er det aktuelt å stoppe planinitiativet etter pbl. § 12-8? 

 A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi:  I tråd med kommuneplan og Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging. 

☐ Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:   

☐ Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales.  

Sak om premissavklaring skal legges fram for politisk utvalg 

før evt. varsel om oppstart. 

  

 

 

11. Oppstart av planarbeid 

Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens 

nettside. Det skal sendes eget brev til grunneiere, festere og så vidt 

mulig andre rettighetshavere i planområdet, naboer til planområdet 

samt berørte offentlige organer og andre interesserte.  A
n

sv
a

r:
 

Frist/Kommentar: 

☒ Saken bør legges fram for politisk utvalg før varsel om   



 

 

oppstart, spesifiser begrunnelse.  

☒ Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart  ABY varsler, vurderes så langt 

☐ Forslagsstiller varsler oppstart med avisannonse og varselbrev. 

Adressatliste og sjekkliste fra kommunen skal brukes.  

Kommunen varsler internt i kommunen og kunngjør på 

kommunens nettside. 

  

 

 

12. Planavgrensning 

 

A
n

sv
a
r:

 

Frist/Kommentar: 

☒ Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i 

forhold til omkringliggende planer, veier, tomter osv. 

 Planprosessen skal vise om det blir behov for samregulering med 

naboeiendommer.  

☒ Avgrensning foreslås som vist i planinitiativet / forespørsel 

om oppstartsmøte fra forslagsstiller.  

  

☒ Avgrensning foreslås som vist i situasjonskart vedlagt 

referatet.   

  

 

 

13. Krav til planforslaget 

 

 

Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside med informasjon om 

prosess, tidsfrister og krav til planforslaget, samt plandialog og 

politisk møteplan.  

Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til 

materiale og prosess beskrevet under Arealplaner → 

Reguleringsplaner → Planprosessen følges opp. Dersom 

materialet som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller 

og fagkyndig orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert 

materiale. Planbeskrivelsen oppdateres etter 1. gangsbehandling 

på lik linje med plankart og bestemmelser. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 



 

 

 

 

14. Gebyrer 

 

 

Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens betalingsreglement, 

som ligger på kommunens nettside under Administrasjon → 

Betalingssatser. 

☒ Ja 

☐ Nei 

 

 

 

15. Framdriftsplan 

 

 

Forslag til framdriftsplan ble gjennomgått og justert, følger 

vedlagt referatet.  

Dette for at alle skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til 

dette.  

Se informasjon om tidsbruk på kommunens nettside. Ev. 

underveismøter mellom forslagsstiller og kommune legges inn i 

framdriftsplanen.  

☐ Ja 

☐ Nei 

Kommer i etterkant av møte.  

 

 

Arne Hellum fra møte av 12.03.18: Uteoppholdsplass må løses på en god måte (uteopphold, samleplass, lekeplass, utvendig møblering –for 

eksempel. bord, benker, grillplass). Skråningen må også tenkes over. Tilgang til strandsonen skal ikke sperres for allmenheten. I dette området er 

det lov til å anlegge enkle brygger (bryggeveileder). Enkel trapp ned til en brygge, med enkel håndlist. Parkeringskjeller går ikke klar av 

byggegrenser til nabo, dette må klart gå frem i bestemmelsene at det for eksempel tillates parkeringsgarasje 2-3m fra nabogrense, til tross for at 

den er under bakken. Bygningen er høyere enn en vanlig bygning (avstanden til naboen skal ikke være mindre enn halvparten av høyden til 

bygget). Krav om 2 uavhengige energikilder (strøm + piper? Vann fra elva? Energibrønner?). Arealer under bakken teller som BRA hvis det ikke 

står i bestemmelsene at det ikke er å regne som bruksareal (sjekk forskriftet for fjernvarme om parkeringskjeller skal være oppvarmet). Viktig med 

kvalitet og gode løsninger, dette gjør det også lettere å få gjennomslag hos politikerne.  

Spørsmål fra Robin: I hvilken grad har vi lov til å bruke elvebredden? Arne mener at så lenge man ikke lager det privat (med skilt) så bør det 

være mulig. Avklar hvordan denne skråningen kan brukes. Viktig at det ikke gjøres store terrenginngrep/hugger mye skog.  

Ole Anders: Utslippstillatelsen må gå parallelt med planarbeidet/byggesak.  



 

 

Tar sikte på at planprosessen tar ca. 1 år fra oppstartsbehandling, hvis det ikke kommer noe uforutsigbart. Når har man lov til å legge ut 

leiligheten for salg? Lurt å vente til hvertfall 2. gangsbehandling forutsatt at plansak, byggesak og utbyggingsavtale behandles samtidig.  

Fullstendige plandokumenter må leveres til RK minimum 4 uker før politisk møte, se møtekalender Ringerike kommune eller fremdriftsplanen.  

 

Referent: Olena Alizi 

E-post: olena.alizi@ringerike.kommune.no 
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OPPDRAG

Bekkegata 17 AS ønsker å utvikle tomt i Hønefoss med leilighetsbygg. Arkimedum A S er engasjert for å foreta
geotekniske grunnundersøkelser og beregne bl.a. grunnens bæreevne og global stabilitet mot Rand selva.

GRUNNUNDERSØKELSER

Felt undersøkelser er planlagt gjennomført i uke 11/12 2018. Borepunkter er vist i fig 1 .

Pkt 1

• 6 stk Skovleborprøver

Pkt 2

• Totalsondering 15m
• 6 stk kovleborprøver
• V i n g e b o r p r ø v e r ( h v i s b l ø t l e i r e )

Pkt 3

• Totalsondering 15m
• 6 stk kovleborprøver
• V i n g e b o r p r ø v e r ( h v i s b l ø t l e i r e )

Grunnundersøkelsene vil gi svar på:

• Lagdeling og tykkelser
• Fraksjonsfordeling
• Vanninnhold
• Skjærstyrke i e v t leir e lag
• Telefarlighetsgruppe
• Grunnvannstand

Fra ferdige feltun dersøkelser tar det ca 1 - 1,5 uker før resultater fra geoteknisk lab foreligger.

S varene gir grunnlag for å b eregne bæreevne, graveskråninger og global stabilitet.
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FLOM

Flomkart for Hønefoss viser flomkote 69,8 for 200 - års flom i profil nr. 33 hvor Begnaelva og Randselva går
sammen. Se fig 2

Bekkegata 17 ligger ca 1,5 km oppstrøms i Randselva, og jeg antar at flomkoten her vil ligge ca 0,5m høyere. Det
skal i tillegg beregnes 30 cm sikkerhetsmargin.

Dimensjonerende flomkote ved Bekkegata 17 blir da:

K200 = 69,8 + 0,5 + 0,3 = 70,6

GLOBAL STABILITET

Tomten ligger nær Randselva, og det skal regnes oppdrift i gr unn masse r under kote 70,6 (K200)

Erfaringsmessig er det på Holtangen, Bekkegata og nordover mot Hov generelt elveavsetninger med silt , sand og
grus. Under dette er det marin leire.

Jeg har satt opp en grov modell for beregning av sikkerhetsfaktor mot utgli dning mot elva. Se fig 4

Følgende parametere er anslått :

• Materiale Løst lagret silt
• Friksjon Tan = 0,50
• Attraksjon a = 0 kPa
• Tyngde = 19 kN/m3

• Grunnvannstand Kote 70,6
• Terrenglast fra bygg 6 5 kPa ( b r u d d l a s t = 4 x 1 2 x 1 , 3 5 )

Beregninger viser at denne situasjonen gir en sikkerhetsfaktor mot utglidning F = 3, 0

Kravet er F 1,4

Hønefoss, 5. mars 2018

Lars P. Tronr ud
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Fig 1 Borekart
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Fig 2 Flomsonekart
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Fig 3 NVE Aktsomhetssoner for kvikkleireskred
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Fig 4 Beregningsmodell for global stabilitet



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Jevnaker kommune       

Kirkegata 6 

 

3520 JEVNAKER 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/2012-3 26692/18 141 &13  27.07.2018 

 
Høringsuttalelse til Handlingsplan for kartlegging og opprydding i spredt avløp i 

Jevnaker kommune 2018-2021 

 

Vi viser til høringsbrev fra Jevnaker kommune datert 23.5.18 om «Handlingsplan for 

kartlegging og opprydding i spredt avløp i Jevnaker kommune 2018-2021».  

 

Ringerike kommune er av den oppfatning at det er svært positivt at Jevnaker kommune nå er i 

gang med planleggingen av et systematisk kartlegging og tilsyn av avløpsanlegg. Oppryddingen 

i Jevnaker vil være med å bidra til bedre miljøtilstand også i Ringerike, som har tilgrensende 

vannforekomster.  

 

Ringerike kommune vedtok sin strategi for opprydding i spredt avløp i 2011 og har siden 2013 

drevet med systematisk tilsyn. Siden Ringerike og Jevnaker er en del av samme distrikt 

(Ringeriksregionen), så vil det at begge kommunene er i gang med tilsyn sette vannmiljø og god 

rensing av avløp i spredt bebyggelse høyere på dagsorden. Vi går ut fra at dette vil føre til mer 

kunnskap hos private anleggseiere og kompetanseheving og satsing på fagfeltet hos 

prosjekterende, entreprenører og i kommunene (administrasjon og politikere). 

 

Vi går ut fra Jevnaker kommune er kjent med www.vann-nett.no, som viser at en rekke 

vannforekomster i kommunen drenerer til Ringerike kommune, f.eks. Mosåa-Øvre del og 

Nordre Vælsvannet. Dette kan synliggjøres i et temakart (eks. inndeling i avløpsssoner) hvor 

vannforekomstenes drenering blir forklart. 

 

 

 

Med hilsen   
    
Arne Hellum   
Leder   
  Ingrid Strømme 

  Rådgiver 

  ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Bekkegata 15 - 17 Gnr / Bnr 317 / 125 , 317 / 602 , 317 / 123

Arealoversikt :
Tomt totalt : 3067 m 2
Tomteareal regulert grøntareal : 824 m 2
Tomteareal regulert Boligformål : 2243 m 2

Bebyggelse : BYA = 933 m 2 = BYA 41 , 6 % BYA

BRA rekkehus :
Garasje : 40 m 2
BYA = 152 m 2

BRA type A Tomannsboliger :
Garasje : 49 m 2
BYA : 295 m 2

BRA type B Tomannsboliger :
Gaasje : 39 m 2
BRA : 285 m 2
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Prosjektnr .

Prosjektnr .

Rev Nr Beskrivelse Dato Sign Kontr

Dato

Dato oppr .

Mål :

1 : 200
Tegningsnr .

A 20 - 1

Tegning

Plan U 2 . Etasje
Norsk Prosjekteringsmal 19
Adresse 0000 Sted

Gnr ./ Bnr ./ Festenr .

Gnr / Bnr / Festenr PowWow Arkitekter AS
Hausmannsgate 16 ,
0182 Oslo
Tlf .: 95222802 / 98880689
powwow @ powwow . no
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Framdriftsplan og saksbehandling, datert 28.06.2018 Bekkegata 15-17 
Tidsplan 
Tidsplanen forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle tilleggsutredninger, forlengelse av høringsfrister, innsigelser el.l.  
*Når forslagstilleren kan søke om rammetillatelsen (Innsending av byggesøknad) og starte bygging (anleggsstart) er ikke eksakt, men kun til orientering. Normalt vil man kunne søke mens en evt. klage på plansaken er til behandling, 
men noen vil velge å vente til klagen på plansaken er endelig behandling. En evt. protest med påfølgende klage i byggesaken vil kunne forsinke oppstart.  
 

Aktivitet Mars Apri
l 

M
ai 

Juni Juli August September Oktober November Desember  Januar 19 Februar 
19 

Mars 
19 

Apri
l 19 

Mai 
19 

Juni 
19 

Juli 19 August 
19 

September 
19 

Oktober 
19 

Oppstartsmøte 12.03.2018 12.03                    

Tilleggs kort oppstartsmøte 28.06.2018    28.06                 

Fristen for å levere dokumentasjon til kommunen   
 

     12.07               

Oppstart referat sak i HMA 10.september       10.septemb
er 

             

Varsling av oppstart og annonsering i avisen – Frist 
til innlevering til avisen - 11.09. kl.12.00 Frist til 
uttalelser 06.oktober.2018 (4ukers frist) for å 
komme med innspill.  

      Avis 
innleverings
frist 11.09. 
kl.12.00 

06.oktober             

12.10.18 –planavdelingen har oversendt alle 
uttalelsene til forslagstilleren  

       12.10.18             

Forslagstilleren utarbeider planforslag                      
Forslagstilleren leverer plandokumenter til 1.gangs 
behandling til kommunen 1.11.18 

        1.november            

Ferdig saksfremlegg fra saksbehandleren 15. 
november. 

        15.november             

HMA - 1. gangs behandling. Sikter mot 03.12.18          03.12.18           
Avise annonse – 08.12.18. Frist til innlevering til 
avisen – 04.12.18 

         Avis 
innleveringsfris
t 04.12.18 

          

Høring og offentlig ettersyn 6 uker (pluss 

feriebuffer) med fristen 25.01.2019 
          Høringsfrist 

25.01.2019 
         

Merknadsbehandling/ Bearbeiding av planforslag 
konsulent/kommune 

                    

Fristen for saksbehandleren for saksfremlegg er 
xxx 

             xxx       

HMA - 2. gangs behandling/sluttbehandling 
(forhåpentligvis). xxx 

              xxx      

Formannskapet - 2. gangs 
behandling/sluttbehandling. xxx 

               xxx     

Kommunestyret - 2.gangs behandling/vedtak av 
planen. xxx 

                xxx    

Eventuell klagebehandling. Frist for å komme med 
evt klage er 3 uker. 

                 xxx   

Innsending av byggesøknad (foreløpig) *                   september  
Anleggsstart (foreløpig)  *                    oktober 

 





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/9958-58   Arkiv: PLN 419  

 

 

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Klage på vedtatt plan  
 

Forslag til vedtak: 

1. Klage på plan 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger tas ikke til følge 

 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget.» 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets planvedtak (jf. forvaltnngsloven § 

42) for de regulerte feltene BT1, o_BOP, o_SPP og o_GT inntil klagen er endelig 

avgjort. Dette på bakgrunn av at de påklagede forholdene berører disse feltene på en 

slik måte at igangsetting av tiltak innenfor feltene må stanses inntil utfallet av klagen er 

endelig avgjort. 

 

4. Tiltak innenfor andre felt i plan 419 utover de nevnt i pkt. 3 tillates påbegynt før klagen 

er endelig avgjort. 

 

 

 

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok plan 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger, 05.04.2018, sak 26/18. 

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn klage på vedtaket, fremsatt av HELP 

Forsikring v/ advokat Kathrine Hagen Finrud, på vegne av Hilde og Tore Bakken. I tillegg har 

kommunen mottatt et brev fra Geir Halvorsen som støtter argumentasjonen i Bakkens klage.  

 

Klagernes forhold til planen er som eiendomsbesittere langs Harald Hårfagres vei, som inngår i 

planområdet. Hilde og Tore Bakken vil bli nærmeste naboer til de planlagte omsorgsboligene 

på felt BT1. 

 



- 

De påklagde forholdene gjelder ulemper i forbindelse med utbygging av omsorgsboliger 

regulert i planen. Klagerne mener det er negativt for lokalområdet at arealer avsatt til LNF og 

friområde i gjeldende overordnet plan omreguleres til arealformålene bolig- og tjenesteyting. 

Fylkesmannens støtter imidlertid kommunen i valg av lokalisering for omsorgsboligene. 

Fylkesmannen har heller ikke motforstillinger mot omdisponering av arealer fra LNF- og 

friområder, sett i lys av at det er relativt små arealer det dreier seg om, og veid opp mot den 

samfunnsoppgaven kommunen har ansvar for ved å tilby omsorgsboliger. 

 

Klagen tar ikke opp momenter som ikke allerede er kommet frem ved merknad til offentlig 

høring av planforslaget. Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger slik de framgår av 

saksframlegget ved 2. gangsbehandling, og anbefaler at klagen ikke tas til følge. Dersom 

kommunestyret vedtar ikke å ta klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig 

avgjørelse.   

 

Dersom klagen ender med at klager likevel får medhold, vil det være uheldig å sette i gang 

tiltak for områdene som i dag er LNF- og friområde før klagen er endelig avgjort. Rådmannen 

anbefaler derfor at klagen gis utsettende virkning. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) og Formannskapet (FS) anbefalte 

oppstart av planarbeidet i sine respektive møter 18.01.16, sak 9/16, og 19.01.16, sak 

8/16. 

 

2. Planforslaget ble 1. gangsbehandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

(HMA) og Formannskapet (FS) i deres respektive møter 03.04.2017, sak 25/17, og 

25.04.2017, sak 15/17. Planforslaget ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig 

ettersyn. 

 

3. Planforslaget ble 2. gangsbehandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

(HMA) og Formannskapet (FS) i deres respektive møter 05.03.2018, sak 13/18, og 

20.03.2018, sak 9/18. Kommunestyret vedtok planen 05.04.2018, sak 26/18. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret vedtok planen 05.04.2018, sak 26/18. Etter kunngjøring av planvedtaket er 

det kommet inn klage på vedtaket, fremsatt av HELP Forsikring v/ advokat Kathrine Hagen 

Finrud, på vegne av Hilde og Tore Bakken. Klagen er mottatt innenfor klagefristen.  

 

I tillegg har kommunen mottatt et brev fra Geir Halvorsen. Dette brevet er ikke tittulert som 

klage, men støtter seg til argumentasjonen i klagen fra Hilde og Tore Bakken. Det tar ikke opp 

momenter som ikke også er anført i nevnte klage. De to brevene vil i det følgende bli behandlet 

under ett.  

Klage fra HELP Forsikring v/ advokat Kathrine Hagen Finrud, på vegne av Hilde og 

Tore Bakken, samt brev fra Geir Halvorsen, begge datert 04.05.2018 

 

Klagernes forhold til planen er som eiendomsbesittere langs Harald Hårfagres vei, som inngår i 

planområdet. Klagerne anses som parter med rettslig klageinteresse. Hilde og Tore Bakken vil 



- 

bli nærmeste naboer til de planlagte omsorgsboligene på felt BT1, da de eier Harald Hårfagres 

vei 19 på nordsiden av veien. Geir Halvorsen eier Harald Hårfagres vei 18 på sørsiden av 

veien. 

 

De påklagde forholdene gjelder ulemper i forbindelse med utbygging av omsorgsboliger 

regulert i plan 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger. Klagerne mener det er negativt for 

lokalområdet at arealer avsatt til LNF og friområde i gjeldende overordnet plan omreguleres til 

arealformålene bolig- og tjenesteyting. 

 

Rådmannen tolker klagen til å inneholde følgende momenter: 

 

1. Planvedtaket er i strid med overordnet plan da det omregulerer LNF- og friområder til 

bolig- og tjenesteytingsformål. 

 

2. Detaljreguleringen legger opp til en ensartet utvikling kun med tilrettelegging for bolig- 

og tjenesteytingsformål. Sett sammen med blant annet eksisterende bofellesskap og 

servicessenter blir området kraftig fortettet med omsorgsboliger. Utviklingen er ikke 

forenlig med ordinært boligmiljø. 

 

3. Eksisterende bebyggelse mister i praksis alt tilgjengelig friareal. Bokvaliteten blir 

forringet. Man må krysse en sterkt trafikkert Hov allé for å komme til friareal. 

 

4. Planen legger opp til økt trafikkbelastning og økt parkeringsbehov i området. Trafikken 

i Harald Hårfagres vei vil øke, blant annet til parkeringsarealet o_ SPP. 

 

5. Klagerne er ikke tilfredse med at planen legger opp til en utvidelse av Harald Hårfagres 

vei ved å ta av deres eiendom 87/574. Utvidelsen av veien bør i sin helhet legges mot 

vest ved feltene BT2 og o_SPP. 

 

6. Klagerne får økt støybelastning tett på seg fra alle kanter. Planbestemmelsene bør 

endres slik at det stilles konkrete krav til støyskjerm langs Hvalsmoveien. 

 

7. Ordlyden i planbestemmelsene bør endres slik at klagerne sikres skjerming mellom sin 

eiendom og Hov vest (felt BT1). 

 

8. Planbestemmelsene for Hov vest (BT1) tillater for stor bebyggelse. Ordlyden i 

planbestemmelsene § 1.3 pkt. 2 må endres slik at differansen i kotehøyden mellom 

klagerens eiendom og Hov vest blir så lav som mulig og ikke mer enn 1,5. Bebyggelsen 

må dessuten kun tillates 1. etasjes høyde, og dens plassering på tomten må fastsettes i 

planen. 

 

 

 

 

Uttalelse fra forslagsstiller Ringerike kommune, avd. Utbygging 

 

1. Planens felt BT1 har ikke vært i bruk som friareal og er ikke praktisk tilrettelagt, eller 

naturlig å bruke til dette formålet. Området ligger inneklemt blant bebyggelse, har store 

nivåforskjeller og er utenfor naturlig avgrensning mot LNF-området. Med tanke på 
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friområde til bruk for barn/ lek vil det være mer naturlig å benytte de allerede 

opparbeidede områdene i tilknytning til Hov barnehage, samt planens felt o_GF1.  

 

I forslag til ny reguleringsplan har det vært gjennomført en rekke dialogmøter med 

tilgrensende barnehage. På bakgrunn av dette er deler av felt o_GF1 tiltenkt som 

akebakke og utendørs lekeområde for barnehage og omkringliggende bebyggelse.  

 

Barnehagen har foreløpig disponert deler av felt o_BOP som en del av sitt uteområde, 

gjennom en leieavtale. Det er i planleggingsfasen tatt høyde for å plassere bebyggelsen 

på dette feltet på en måte som medfører at barnehagen kan fortsette å bruke 

hoveddelen av dette området som leke og uteoppholdsareal, selv om det er eid av 

kommunen. Dette området kan også benyttes som friområde/ lekeområde for 

omkringliggende bebyggelse utenfor barnehagens åpningstid.   

 

2. I planarbeidet er det gjort tilstrekkelige vurderinger med tanke på eksisterende 

omsorgsboliger etablert i området. Dette gjennom en rekke avklaringer med Husbanken 

og Fylkesmannen i Buskerud, hvor man har vurdert helheten ved hele området på Hov, 

deriblant andre omsorgsboliger, krisesenter og servicesenter. Som en følge av dette ble 

brukergruppen på Hov øst endret fra «unge brukere» til «eldre uavhengig av diagnose». 

I tråd med Husbanken og Fylkesmannen sine føringer mener vi omsorgsboligene på 

Hov ligger såpass spredt, og med såpass forskjellige brukergrupper, at det ikke er 

grunnlag for å si at «området er mettet med omsorgsboliger». Planlagte omsorgsboliger 

på tomt Hov vest mener vi harmonerer godt med det ordinære bomiljøet. Det er kun 

tatt høyde for 7 boenheter i et begrenset bygg. Det er i planleggingsfasen lagt stor vekt 

på utforming og tilpasning til eksisterende bebyggelse. Den planlagte brukergruppen på 

Hov vest anses velfungerende og rolige, uten særskilte hjelpebehov. 

 

3. Det hevdes at Hov allé er sterkt trafikkert. Dette tilbakevises med henvisning til 

trafikkanalyse utarbeidet i forbindelse med reguleringssaken. Friområder på sørsiden av 

Hov allé kan derfor enkelt benyttes til dette formål uten særlig hindring. Vi mener det 

er god tilgang til lekeområder for barn uten å krysse sterkt trafikkerte veier. 

 

4. Generelt mener vi krav om infrastruktur vil bli ivaretatt ved etablering av nye fortau, 

parkering og gatebelysning i området. Kjøring til og fra p-plass og bygninger vil i 

hovedsak være størst på dagtid og normal arbeidstid. Tilliggende veinett oppgraderes 

til kommunal standard og særlig støy er ikke å forvente. Tvert imot vil dette bidra til 

trygg og sikker ferdsel i hele området. 

 

5. Klager mister noe areal som avgis til veiformål. Dette arealet er også i tidligere 

reguleringsplan avsatt til tilsvarende formål, men ikke opparbeidet i henhold til planen. 

Ringerike kommune har tilbudt å kompensere med tilføring av øvrig areal.   

 

6. Utbyggingen på tomt Hov vest vil medvirke til vesentlig skjerming mot støy fra 

Hvalsmoveien. Støyrapport ble utarbeidet og vedlagt behandling av reguleringssaken. 

Støybelastning fra beboerne vil ikke fremkomme i større grad enn fra vanlig bebyggelse 

med tradisjonelle boliger. Beboerne på Hov vest vil være svært selvgående og antas 

ikke støybelastende. 

 



- 

7. Skjerming mot nabo vil bli dokumentert i situasjonsplan i forbindelse med videre 

planlegging og byggesøknad. Videre vil det kommuniseres med naboer og søkes 

omforente løsninger for skjerming som vil komme begge parter til gode. 

 

8. Utbyggingen på Hov vest planlegges plassert nordvest for klagers bolig. Bygget blir 

liggende tilbaketrukket fra veien og vil ikke på noen måte ødelegge solforhold for 

naboer. Bygget vil også i liten grad ødelegge eksisterende utsikt for naboen. 

Uteoppholdsareal for Hov vest vil plasseres på en måte som gir stor grad av skjerming 

mot nærmeste nabo. Planlagt bebyggelse anses ikke høy eller prangende. Tomten er 

stor og har relativt liten utnyttelsesgrad. Bygget plasseres nordvest for nabo og inntil 

øvrig vegetasjon. Med kotehøyder og etasjer som planlagt vil bygget fremstå godt 

plassert i forhold til omgivelsene. 

 

 

Rådmannens kommentarer 

 

 

1. Ringerike kommune har valgt å omdisponere til bolig – og tjenesteyting et par mindre 

arealer som i kommuneplanen er avsatt til LNF- og friområder. Samfunnsnytten ved 

omdisponeringen er tillagt stor vekt. Når det gjelder dyrkbarheten av arealet, ligger det 

slik til at kommunen har vurdert det til ikke å inneha sterke landbruksinteresser, jf. 

kommunens jordpolitiske arealvurdering (JAV). I forhold til gjenværende friområde vil 

det fortsatt være offentlig tilgjengelighet til området nord for utbyggingen på tomt Hov 

Øst. Dette vil være tilgjengelig blant annet fra offentlig vei. Området vil kunne benyttes 

både av Hov barnehage og andre som ønsker det. 

  

2. Ringerike kommune har ansvar for å stille omsorgsboliger tilgjengelig for sine 

innbyggere. Det er en målsetning at den som har behov for slik støtte fra kommunen i 

størst mulig grad selv skal ha mulighet til å velge hvor man vil bo, og at man skal ha 

gode muligheter for sosial nettverksbygging og integrering i lokalsamfunnet. Mange 

ønsker å bo i byen, med mulighet til å delta i de aktivitetene som byen tilbyr. Antallet 

områder i byen, som er byggbare for det ønskede formålet, er begrenset. Blant annet 

bør et slikt område være rimelig flatt slik at det er egnet til å kunne transportere seg 

selv, for eksempel ved hjelp av rullator eller rullestol. Lokalisering på Hov er valgt på 

bakgrunnav denne om mange andre kvaliteter ved området. Det ses på som et av 

områdets styrker at det bor mange funksjonsfriske mennesker og barnefamiler her. 

Rådmannen mener dette gir en variert sammensetning av innbyggere, noe som igjen kan 

medvirke til et godt bomiljø i lokalområdet. 

 

3. Jf. rådmannens kommentar, pkt 1. Et friområde vil fortsatt være offentlig tilgjengelig i 

området nord for utbyggingen på tomt Hov Øst. Dette vil være tilgjengelig blant annet 

fra offentlig vei. Området vil kunne benyttes både av Hov barnehage og andre som 

ønsker det. 

 

4. I følge trafikkanalyse utført av Rambøll antas utbyggingen på begge tomter samlet å 

generere en trafikkmengde på 85 kjøretøy i døgnet. Det økte parkeringsbehovet vil 

ivaretas på de repektive tomtene til omsorgsboligene, dessuten vil det anlegges et 

ekstra parkeringsareal på felt o_SPP. Dette parkeringsområdet vil være offentlig 

tilgjengelig. Rådmannen mener derfor at det økte parkeringsbehovet er godt ivaretatt. 



- 

Planen vil videre sørge for bedre forhold for myke trafikkanter generelt i området, ved 

at det er satt rekkefølge krav om opparbeiding av fortau i Hov allé. 

  

5. I planarbeidet har det vært vurdert om utvidelse av den aktuelle veien kan foretas uten 

å berøre gnr/bnr 87/574. Dette er vurdert til å være dårligere løsning. Arealet som avgis 

til veiformålet kan erstattes med et areal av tilsvarende størrelse.  

 

6. Ved utbyggingen på Hov Vest vil omsorgsboligene bli et fysisk element som vil bidra til 

støyskjerming fra Hvalsmoveien i forhold til klagernes eiendom.   

 

7. Planbestemmelsene krever at stituasjonsplanen for utbyggingen på Hov vest skal vise 

hvordan naboen vil skjermes. Effekten av den viste løsningen skal dokumenteres. 

Bestemmelsene fastsetter ikke hvaslags type skjerming det skal være, nettopp fordi det 

legges opp til at naboen tas med på råd om valg av løsning. Rådmannen mener 

bestemmelsen ivaretar naboens behov på en god måte. 

 

8. Maksimal mønehøyde er satt for å kunne bygge i to etasjer, pluss sokkel eller kjeller, 

uten å måtte gjøre store endringer i terrenget. Større terrengendringer vil kunne 

medføre behov for oppføring av støttemurer, kunstige forsenkninger eller særlig 

overvannshåndtering. Byggets nøyaktige plassering er ikke fastsatt i planen. Dette for å 

ta høyde for at prosjekteringen har behov for en viss fleksibilitet. Siden byggets 

plassering på tomten ikke er nøyaktig fastsatt i planen, vil det kunne gjøres mindre 

justeringer av planlagt bebyggelse uten at det dermed vil være nødvendig med en 

planendring. 

 

Juridiske forhold  

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Klage på planvedtak forelegges Hovedutvalget for miljø- og areal 

(HMA), Formannskapet (FS) og kommunestyret (KS). Dersom HMA og FS finner grunn til å 

ta klagen til følge, legges saken frem for kommunestyret med forslag til endring av 

planvedtaket. Dersom KS ikke tar klagen til følge, sendes saken til Fylkesmannen for endelig 

avgjørelse.  

 

Fylkesmannen er klageinstans etter delegeringsfullmakt fra departementet.  

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 

ledd. 

 

Klagernes forhold til planen er som eiendomsbesittere langs Harald Hårfagres vei, som inngår i 

planområdet. Klagerne anses som parter med rettslig klageinteresse. Klagerne har 

dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 

 

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. 

Alternativt forslag til vedtak 

 

1. Klagen på vedtak av plan 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger tas til følge 

 



- 

Dersom man velger å ta klagen til følge vil dette kunne medføre at planen blir opphevet og at 

utbyggingen av omsorgsboliger blir forsinket. Hvis det ikke skal bygges på de arealene planen 

legger opp til, vil man måtte finne andre egnede steder å plassere omsorgsboligene.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Enkelthetene i klagen er gjennomgått og kommentert i avsnittet «Rådmannens kommentarer».  

Klagen tar ikke opp momenter som ikke allerede er kommet frem ved merknad til offentlig 

høring av planforslaget. Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger slik de framgår av 

saksframlegget ved 2. gangsbehandling.  

 

Det er viktig å merke seg at Fylkesmannens i sin uttalelse ved offentlig høring støtter 

kommunen i valg av lokalisering for omsorgsboligene. Fylkesmannen har heller ikke 

motforstillinger mot omdisponering av arealer fra LNF- og friområder, sett i lys av at det er 

relativt små arealer det dreier seg om, og veid opp mot den samfunnsoppgaven kommunen har 

ansvar for ved å tilby omsorgsboliger. 

 

Basert på det ovenstående anbefaler Rådmannen at klagen ikke tas til følge. Dersom klagen 

ender med at klager likevel får medhold, vil det være uheldig å sette i gang tiltak for områdene 

som i dag er LNF- og friområde før klagen er endelig avgjort. Rådmannen anbefaler derfor at 

klagen gis utsettende virkning. 

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart, planområdet 

2. Plankart, 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger 

3. Planbestemmelser, 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger 

4. Klage fra Help Forsikring pva. Hilde og Tore Bakken, 04.05.2018 

5. Brev fra Geir Halvorsen, 04.05.2018 

6. Uttalelse fra motpart, Ringerike kommune, avd. Utbygging 

7. Notat, redegjørelse for valg av tomt 

8. Trafikkanalyse 

9. Fylkesmannen i Buskerud, høringsuttalelse 

10. Plankart, tidligere plan 49 «Hov gård», 1965, og plan 218-01 «Et område ved Hov 

gård», 1999 

11. Saksframlegg til 2. gangsbehandling av planforslaget 

12. Saksprotokoll 2. gangsbehandling HMA, 05.03.2018, sak 13/18 

13. Saksprotokoll 2. gangsbehandling Formannskapet, 20.03.2018, sak 9/18 

14. Saksprotokoll 2. gangsbehandling Kommunestyret, 05.04.2018, sak 26/18 

15. Kommentarer til høringsuttalelser, Ringerike kommune, avd. Utbygging 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.07.2018 

 

 Tore Isaksen 



- 

 Rådmann 

 

 

 

Avdelingsleder: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 

 

 



Flyfoto over området. Planavgrensning er angitt med gul l inje og avgrensning
for utbyggingsområdet er vist med rød linje.





RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER , 2. ga ngsbehandling

0605_419 Detaljregulering for
HOV OMSORGSBOLIGER

Utarbeidet av Ringerike kommune / konsulent 2016 - 11 - 16
Sist revidert 201 8 - 02 - 14

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 03.04.2017 , sak 25/17
1.gangs behandling i formannskapet 25.04.2017, sak 15/17
Høring og offentlig ettersyn 04.05.2017 – 21. 06.2017 .
2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i formannskapet DATO , sak SAKN R
Vedtak i kommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg
Feltnavn

1. Boligbebyggelse -
frittliggende småhusbebyggelse BFS1 - 4

2. Boligbebyggelse -
konsentrert småhusbebyggelse BKS

3. Offentlig elle r privat tjenesteyting BOP

4. Barnehage BBH

5. Vann - og avløpsanlegg BVA

6. Bolig/tjenesteyting BT1 - 2

7 . Bolig/forretning/kontor BKB



2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. Kjøreveg SKV1 - 3

2. Fortau SF1 - 3

3. Gang/sykkelveg SGS

4. Annen veggrunn - grøntareal SVG

5. Parkeringsplasser SPP

3. Grønnstruktur

1. Friområde GF
2. Turveg GT
3. Vegetasjonsskjerm GV

Hensynssoner
Det reguleres inn hensynssone, jf. pbl. § 12 - 6:

d) Båndleggingssoner -
Båndlegging etter lov om kulturminner H703_1

§ 0. Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy
Innenfor planområdet skal s tøyforholdene tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen
T - 1442/2016. For arealer med tjenesteyting, herunder BT1, BT2, o_BOP, er det tilstrekkelig
med soverom eller oppholdsrom på stille side eller støyreduserende tiltak i fasade mot
Hvalsmov eien dersom grenseverdiene for støy i tabell 3 overskrides. Dersom fellesarealer er
egnet for formål et kan de også inngå som beboer nes oppholdsrom. Kravene til felles uteareal
kan også oppfylles på stille side.

§ 0.2 Kulturminner
Dersom det under anleggsa rbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2.ledd.

§0.3 Avkjørsler
Plassering av avkjørslene (vist på plankartet med piler) er veiledende, men fra hvilken veg
tomten skal ha adkomst er bindende. Ved justering av plasseringen må det dokumenteres at
avkjøringen ikke kommer i konflikt med frisikt, kryss, kurvatur o.l.

§0.4 Uteoppholdsareal (MUA)
Uteoppholdsa real (MUA): Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere
enn 1:3, og skal ha dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på 50% av arealene kl.
15.00 ved vår - og høstjevnjevndøgn.



§0.5 Tilknytning til fjernvarmeanlegg
Innenfor planområdet skal Ringerike kommunes gjeldende krav, vedrørende tilkobling til
fjernvarme for nye bygg, følges.

§ 1. Bebyggelse og anlegg

§. 1.1 Fellesbestemmelse
Bebyggelsens takform skal tilpasses strøkets karakter.

§ 1.2 Boligbebyggelse
1. BFS1 - 4
Inne n felt BFS 1 - 4 tillates oppført tomannsboliger og eneboliger, sistnevnte eventuelt med
tillegg av bi - leilighet på maksimalt BRA 65 m2. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA 30 %.

Ved eventuell fraskilling av tomt skal ingen tomt få areal mindre enn 700 m². For
tomannsboliger kreves minimum tomtestørrelse 900m².

2. BKS
Innen felt BKS er maksimalt fem (5) boenheter tillatt. Pr. boenhet kan tillates tilbygg inntil 30
% av hovedbygningens BYA. Samlet utnyttelsesgrad for hele felt BKS må likevel ikke
overst ige BYA 30 %. Tilbygg skal tilpasses hovedbygningens uttrykk så disse harmoniserer.
Påbygg tillates ikke. Takvinduer kan tillates.

§ 1.3 Bolig/tjenesteyting
1. BT - 1
Felt BT - 1 kan benyttes til omsorgsboliger med tilhørende anlegg, herunder parkering på
bakkeplan, bygg for lager og utstyr, letak over uteplasser og sykkelparkering, samt plass for
avfallsbeholdere. Feltet kan også benyttes til bolig.

I situasjonsplan skal skjerming m ot nabo og effekt av dette dokumentere s , eksempelvis
vegetasjonsskjerm. Naboene bør konsulteres om løsning .

2. Utforming (jf. pbl. § 12 - 7 )
Bebyggelsen innenfor BT - 1skal utformes slik at den fremstår som boliger i form av
lavblokker eller kjedet bebyggelse . Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter,
men bør gis et moderne uttrykk slik at det framgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at
plassering, størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med eksisterende
struktur og beb yggelse i området.

Utnyttelsesgrad for BT - 1er BYA 30 %. Maksimal mønehøyde er kote +93. Det er tillatt med
sokkeletasje eller kjeller. Fraskilling av tomt er ikke tillatt.

3. Universell utforming
Innenfor BT - 1skal universell utforming sikres, slik at al le grupper får god tilgjengelighet til så
vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal integreres i utformingen av
inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle. Bratt terreng på tomta kan
sikres, slik at det er trygt å ferdes der. Eventuelle usikre område må sperres av.



Ved nyplanting skal det plantes vekster med l ite pollenutslipp. Bjørk, or , hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

4. Parkering
Det skal tilrettelegges og oppmerkes e n (1) parkeringsplass for bil p r . boenhet.
Minimum 30 % av parkeringsplassene for bil skal utf ormes for funksjonshemmede (HC). HC -
plassene skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er) og ha bredde 4,5 m og lengde 6 m.
Det skal anlegges hente/bringeplass(er) i nær tilknytning t il hovedinngang(er).

Det skal opparbeides minimum é n (1) sykkelparkeringsplass p r . boenhet . Minst to (2) av disse
skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

5. Uteområder
Det skal være minimum 50 m2 uteo ppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene skal opparbeides
som ett eller flere fellesarealer og ligge sentralt innenfor feltet .

Uteområder på bakkeplan skal være åpne og tilgjengelige for allmennheten. Takterrasser og
overbygde terrasser tillates medregnet so m uteoppholdsareal.

2. BT - 2
Felt BT - 2 kan benyttes til tjenesteyting eller bolig. Tillatt utnyttelsesgrad er BYA 30 %.

2. Utforming
Ny bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter. Med tilpasning menes at plassering,
størrelse, materialbruk, detaljering og farger skal harmonere med eksisterende struktur og
bebyggelse i området. For felles uteoppholdsarealer skal settes av minimum 50 m² pr.
boenhet.

For ny bebyggelse som skal romme tjenesteyting gjelder bestemmelsene om univ ersell
utforming og parkering som nevnt under BT - 1 pkt. 3 og 4.

§ 1.2 Offentlig el ler privat tjenesteyting (BOP), B arnehage (BHH)
1. o_BOP , BHH (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt o_BOP skal benyttes til omsorgsboliger med tilhørende anlegg, herunder parkering på
bakkeplan, bygg for lager og utstyr, letak over uteplasser og sykkelparkering, samt plass for
avfallsbeholdere.

Felt BBH skal benyttes som barnehage og uteområde for barnehage med tilhørende bygg for
lager og utstyr, samt areal for parkering, henting og levering.
Det tillates ikke byggverk innenfor en sone på 4 meter til hver side for VA - ledning over tomta
BOP. VA - ledningen kan legges om ved behov.

2. Ut forming (jf. pbl. § 12 - 7 )
Bebyggelsen innenfor o_BOP skal utformes slik at den framstår som boligbebyggelse . Ny
bebyggelse skal tilpasses bygningsmiljøets karakter, men bør gis et moderne uttrykk slik at



det f ramgår hva som er nytt. Med tilpasning menes at plassering, størrelse, materialbruk,
detaljering og farger skal harmonere med eksisterende struktur og bebyggelse i området.

Utnyttelsesgrad for o_BOP er BYA 60 %. Maksimal mønehøyde er kote +100. Det er tillatt
med sokkeletasje eller kjeller.

Utnyttelsesgrad for BHH er BYA 30 %.

3.Universell utforming
Innenfor o_BOP og BBH skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god
tilgjengelighet til så vel inne - som utearealer. Tiltak so m gir god tilgjengelighet skal
integreres i utformingen av inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle.
Bratt terreng på tomta kan sikres, slik at det er trygt å ferdes der. Eventuelle usikre område må
sperres av.

Ved nyplanting s kal det plantes vekster med l ite pollenutslipp. Bjørk, or, hassel og salix - arter
skal ikke benyttes.

4. Parkering
1. o _BOP

Det skal avsettes tilstrekkelig areal til parkering, svarende til é n (1) parkeringsplass for bil
per boenhet innenfor o_BOP. Antall oppmerkede parkeringsplasser kan være behovsprøvd
i forhold til brukergruppe, likevel må minst 15 plasser merkes opp. Eventuelt
overskytende areal avsatt til parkering kan ikke benyttes til tiltak som hindrer fremtidig
opparbeiding av parkeringsplasser på arealet.

Minimum 30 % av opparbeidede parkeringsplasser for bil skal utformes for
funksjonshemmede (HC). HC - plassene skal ha god tilgjengelighet til hovedinngang(er) og
ha bredde 4,5 m og lengde 6 m. Det skal anlegges hente/bringeplass(er) i nær tilknytning
til hovedinngang(er).

Det skal opparbeides minimum é n (1) sykkelparkeringsplass per boenhet innenfor o_BOP.
M inst to (2) av sykkelparkeringsplassene skal utformes for transport - sykkel/HC - sykkel.
Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

2. BHH
Innenfor felt BHH skal det opparbeides ni ( 9 ) parkeringsplas ser for bil og tolv ( 12 )
parkeringsplasser for sykkel. Minst én ( 1 ) av bilparkeringsplassene skal utf ormes for
funksjonshemmede (HC), og minst to (2) av sykkelparkeringsplassene skal utformes for
transport - sykkel/HC - sykkel. Sykkelparkeringsplassene skal være under tak.

3. o_SPP

Parkeringsplassen o_SPP er offentlig og kan benyttes som ekstra parkeringsareal for
feltene BT1 - 2, o_BOP og BHH.



5. Uteområder
For o_ BOP skal det være 50 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene skal opparbeides
som ett eller f lere fellesarealer og ligge sentralt innenfor feltet. Takterrasser og overbygde
terrasser tillates medregnet som uteoppholdsareal.

§ 1.3 Bolig/forretning/kontor

1. BKB (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt BKB kan benyttes til forretnings - og kontorvirksomhet, eventuelt i kombinasjon med
bolig. Utnyttelsesgraden er BYA 40 %.

Innenfor felt BKB skal universell utforming sikres, slik at alle grupper får god tilgjengelighet
til så vel inne - som utearealer. Tiltak som gir god tilgjengelighet skal integreres i utform ingen
av inne - og uteområder på en slik måte at de naturlig benyttes av alle.

§ 2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. o_SKV1, o_SKV2 og o_SF1 - o_SF3 (jf. pbl. § 12 - 7 )
For o_SKV1, o_SKV2 og o_SF1 – o_ skal utforming av veier og fortau følge
ko mmunalteknisk norm.

§ 3. Grønnstruktur
1. Friområde (jf. pbl. § 12 - 7 )
Innenfor o_GF1 tillattes ikke oppføring av bygninger eller annen bruk som kan hindre
områdets formål som friområde. I o_GF1 skal det sikres ak ebakke som er minimum ti meter
bred mellom o_BOP og o_BVA.

2. Turveg, (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt o_ GT er turveg /gangveg m ellom felt BBH og felt o_SPP og er regulert med en bredde på
3 meter. Vegen skal minimum opparbeides med standard som grusveg.

3. Vegetasj onsskjerm (jf. pbl. § 12 - 7 )
Felt GV angir vegetasjonsskjerm nord for felt BT - 1 . GV skal fungere som en buffersone
mellom BT - 1 og landbruksarealene i nord. Bredden på vegetasjonsskjermen er 10 m eter .
Eksisterende vegetasjon bevares i størst mulig grad. Det er likevel tillatt med noe uttynning i
ve getasjonsbeltet i vedlikeholdsøyemed.

§ 4. Hensynssoner
1. Båndlegging etter lov om kulturminner
Innenfor gjeldende område (H730_1) ligger automatisk fredet kulturminne. Det må ikke
forekomme noen form for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor den ne sonen uten
tillatelse fra kulturminnevernmyndighetene.



§ 5. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for tiltak

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for det aktuelle tiltaket være godkjent.
Behandlingen av planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal
leveres i målestokk 1:200 eller 1:100 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. He runder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder/sikring mot skrånende terreng
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
Atkomstforhold og eventuelle interne veier med snu plasser, parkeringsplass for ansatte og
hente/bringeplasser, eventuell oppstillingsplass for minibusser og maxitaxier og
sykkelparkering.
Varelevering

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
o 3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
o Sol/skyggediagram
o Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel og møneretning
o Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
o Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas
o Støyberegninger for utendørs og innendørs støy.
o Identifisering av all eksisterende teknisk infrastruktur og eventuelle omlegginger.

§ 5.2 Igangsettingstillatelse for tekniske anlegg
Det skal foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei, vann, avløp og veilys) før
arbeidene kan igangsettes. Teknisk anlegg skal bygges etter den til enhver tid gjeldende
kommunale standard. Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge

Lø sning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.
Belysningsplan . For nytt fortau må det avklares om eksisterende belysning kan
videreføres.
Løsning for tilstrekkelig brannv ann for eget tiltak .

§ 5.3 Før brukstillatelse
Før brukstillatelse gis skal følgende være opparbeidet:

Renovasjon
For BT1 og o_BOP: Uteoppholds - og parkeringsareal , inklusive eventuelle
erstatningsarealer i GF1 for barnehagen.
For o_BOP: Parkeringsplasse n o_SPP , turveg mellom o_SPP og BBH, f ortau langs Hov
A llé med tilhørende fasiliteter (eksempelvis tilstrekkelig lyssetting) .
Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før
det blir gitt brukstillatelse for bolige r .



§5.4 Vilkår for tiltak
D ersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man tilrettelegge for lek i GF1.
Dette kan være lek som ikke innebærer særlig grad av installasjoner, men som kan ha en mer
naturlig tilrettelegging, og som kan være til glede for flere enn barnehagebarna. H ensikten er
å oppnå lek som balanselek, klatring, aking mv.
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Oslo,4. mai.2018

Klag€ på vedlall detaljregul6ringsplar

KLAGE PÄ, VN N TATT DETALJRE, GU LERI N GSPLAN
H OV OM SORGSBOLI GER

Undertegnede representer Hilde og Tore Bakken, hjemmelshavere til eiendommene gff
87lbnr 489 og gnr 87|bm 574, Ringerike kommune med adresse Harald Hårfagres vei 19.
Jeg vil på vegne av mine klienter sende inn klage på vedtatt detaljreguleringsplan Hov
omsorgsboliger. Melding om vedtak ble mottatt av mine klienter 13.4 2018. Frist for å sende
inn merknader er 4.5 2018. Klagen er således rettidig.

1 . Detaljreguleringsplanen - generelt

Jeg vil i det følgende kommentere detaljreguleringsplanen på et generelt nivå.
Mine klienters eiendommer er 871 489 o9871574, Ringerike kommune. Eiendommene
omfattes av reguleringsforslaget som legger opp til ulike reguleringsformåI. Planområdet er
frafør regulert i flere ulike reguleringsplaner og området omfatter både private og offentlige
eiendommer. Nytt planvedtak er i strid med overordnet plan da det omregulerer deler av
friområder /LNF -områder til boli g- o g tj ene steytingsformåI.

Jeg ønsker å påpeke at det i planarbeidet og i vedtatt plan har vært lite oppmerksomhet for at
den faktiske bruken av regulert området er sammensatt. Etablert bruk awiker fra det som
vedtatt detaljreguleringsplan legger opp til av arealutnyftelse. Området som reguleringsplanen
omfatter består i dag av boligbebyggelse med LNF-areal i randsonen. Utfordringen er at
detaljreguleringsplanen legger opp til en ensartet utvikling kun med tilrettelegging for bolig-
og tjenesteytingsformål. Eksiterende bebyggelse mister i praksis alt tilgjengelig friareal.
Vedtatt detaljreguleringsplan innebærer en begrenset endring av plankartet i forhold til
tidligere forslag ved å flytte buffersonen GV foran BT1. Utover dette er det ikke gjort
endringer i vedtatt plan som på noen måte tar hensyn til etablert bomiljø. Mine klienter synes
det er negativt for det etablerte boligområdet at tomt vest omgjøres fra friområdet til
boligformåI, da omdisponeringen av dette arealetvil gjøre at tilgjengelig friområder blir tapt
på nordsiden av en sterkt trafikkert Hov Allé. At området i dag ikke er opparbeidet og blir
vedlikeholdt har sammenheng med prioriteringer og budsjett ved kommunens tekniske
tjenester. Friområdet kan få mange potensielle brukere hvis kommunes tekniske tjenester
setter det i stand og vedlikeholder friområdet. I2005 ble det ytret ønske om at arealet ble
omregulert til boligformåI. Det ble ikke gjennomført en orffegulering fordi arealet ble brukt
av barnehagene og barna i området. Det ble da uttrykt at det var viktig å sikre tilgang til
friarealer og sikre atbama slapp å krysse trafikkerte veger for å ha tilgang på arealer for lek.
De samme argumentene gør seg gjeldende i dag
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Hovedutfordringen med den vedtatte detaljreguleringsplanen er at den legger opp til en
utvikling som ikke harmonerer med ordinært boligmiljø. Det legges til rette for en etablering
og fortetting av omsorgsboliger. Dette setter andre krav til infrastrukturen enn ordinær
boligutvikling. Jeg tenker her særlig på trafikkbelastningen og et øktbehov for å avsette
arealer til parkering mv. Den vedtatte planen løser en samfunnsoppgave for kommunen,
nemlig det å tilby omsorgsboliger. Poenget er at lokaliseringen ikke er forenelig med det
miljøet som er i området i dag og som detaljreguleringen legger opp til skal være der i
fremtiden også. I tillegg "tar" planen i for stor grad av gjenværende LNF-områder.

Planvedtaket går ikke inn på problematikken med det äha"øyer" med ordinær
boligbebyggelse midt i områder for omsorgsboliger. Det er ikke problematisert i forhold til
krav om støyutredning. Øvrige bo-vilkar er heller ikke vurdert. Planutredningen har i for liten
grad sett på ulempene for mine klienters eiendommer (foreslått som BFS4). Eiendommene er
i planforslaget omkranset av omsorgsinstitusjoner (BT1 , BT2) samt økt trafikkbelastning mot
øst og mot sør. I tillegg kommer det parkeringsplass mot øst. I sør legger planen opp til en
fortetting ved at det tillates bygget konsentrert småhusbebyggelse (BKS) på andre siden av
Hov allé. I "Merknader til høring av planforslag" av 3 I . I 0 201 7 er tidligere innsendte
merknader herfra kommentert av forslagstiller. Jeg kan ikke se den uheldige plasseringen
mine klienter nå far blir skikkelig drøftet. Forslagstiller nøyer seg med å kommentere at

fulkesmannen støtter kommunens valg av plassering. Trafikkbelastningen vedtaket innebærer
for mine klienter blir heller ikke kommentert. I stedet henvises det til at dette er utredet i
planarbeidet. I forhold til den konsentrerte småhusbebyggelsen mot syd så henvises det til at
dette ikke er ny bebyggelse, men henspiller til dagens situasjon. Poenget for mine klienter er
at forslagstiller unnlater å se på problemet som oppstår for mine klienters eiendommer som
følge av den nye detaljreguleringsplanen. Det er summen av belastninger som blir for stor for
mine klienter. Jeg kan ikke se at det noe sted i planarbeidet er tilstrekkelig utredet
konsekvensene den vedtatte planen har for mine klienters eiendommer og videre bomiljø.

Mine klienter er ikke tilfredse med at planen legger opp tit at adkomstvegen Harald Hårfagres
veg utvides ved at den tar av eiendom 87 157 4.I kommentarene fra forslagstiller er det nevnt at
dette ikke er problematisk i det mine klienter kan tilføres tilsvarende areal etannet sted. Det er
flere grunner til at dette ikke er tilstrekkelig. For det første er det ikke lagt opp til i vedtatt
plan at mine klienter har krav på tilbakeføring av arcal de mister. For det andre vil dette
arealet ikke ha samme verdi som arealet de mister. Arealet de mister innebærer at bufferbeltet
mot trafikken blir smalere. På den måten kommer trafikk og naboer enda tettere på mine
klienters. Jeg kan ikke se at kommunen i særlig grad har vurdert alternativer. Kommunen
kunne i stedet trekke belastingen vekk fra mine klienter bolig ved at utvidelsen av vegen i sin
helhet legges mot vest, mot BT2 og SPP.

Jeg kan ikke se at man planarbeidet i tilstrekkelig grad har vurderer planen opp mot
eksisterende omsorgsboliger som allerede er etablert i området. Hensikten med planen er å
tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to tomter. På tomten Hov Vest (vestre del av
utbyggingsområdet) er det regulert til omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide
enheter som borettslag. På tomten Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) er det regulert til
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omsorgsboliger i bofellesskap med inntil2l enheter samt personaldel. ,,{ ha tilstrekkelig med
omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er ansvarlig for å dekke.
Kommunen har imidlertid ikke sett på helheten i området. I Harald Harfagres vei er det
allerede etablert to bygg på to etasjer som brukes til bofelleskap med egen personaldel. Mot
øst, langs Hov allé, er det fra før krisesenter samt Hov Servicesenter. Hov Servicesenter består
av Hov gård bofellesskap med 30 omsorgsleiligheter som er døgnbemannet. I området rundt
bofellesskapet er det etablert 41 omsorgsboliger.

Den vedtatte detaljreguleringsplanen innebærer at området blir "mettet" med omsorgsboliger
på bekostning av omdisponering av dyrket mark og friarealer. Dette går også på bekostning av
bomiljøet til eksisterende boligbebyggelse. Det ville vært mer nærliggende om de planlagte
omsorgsboligene ble lagt til andre områder.

Kommunedelplanen har avsatt området til boligformål med LNF i randsonen. Den vedtatte
detaljreguleringsplanen awikende regulering stiller særlige krav til konsekvensutredningen av
planforslaget. Jeg mener at dette i for liten grad har blitt belyst i planarbeidet. Eksempelvis
har man ikke belyst støybelastningen som mine klienter påføres ved realisering av planen.

2. Konkrete merknader til reguleringsbestemmelsene
Støytiltak
Jeg kan ikke se at støyutredningen forutfor vedtaket problematiserer støytfordringene den
vedtatte planen innebærer for mine klienters eiendom. Det er drøftetå ha støytiltak langs
Hvalsmoveien, men man valgte å droppe det i den vedtatte planen. Støyskjerming langs
Hvalsmoveien vil være positivt for mine klienter. Det vil ha stor betydning ettersom
reguleringsplanen for øvrig innebærer at de får økt støybelastning tett på seg fra alle kanter.

Oppsummert innebærer det at mine klienter ønsker at bestemmelsen i $ 0.1 i vedtatte
planbestemmelser bør endres slik at det stilles konkrete krav til støyskjerm langs
Hvalsmoveien i planbestemmelsene.

Krav til BT-1
I $ 1.3 i planbestemmelsene er det skrevet at det skal dokumenteres skjerming mot nabo i
situasjonsplan. Problemet med bestemmelsen er at den ikke sikrer mine klienter juridisk.
Bestemmelsen gir ikke mine klienter noen konkrete rettigheter som de kan påberope seg i en
byggesak. Videre mangler kommunen myndighet til àfølge opp krav om beplantning eller
mangel av sådan ved igangsetting av tiltaket. Bestemmelsen gir inntrykk av at mine klienter er
ivar.etalt.I realiteten vil ikke bestemmelsen ha noen betydning når planen realiseres. Det er
derfor behov for å konkretisere tiltak i planbestemmelsene som juridisk sikrer naboenes krav
på skjerming. Ordlyden i $ 1.3 i planbestemmelsene bør derfor endres.

Kotehøyde
Mine klienter mener at reguleringsplanens bestemmelser for bebyggelse for området BTI blir
voldsomt stort. I kombinasjon med utviklingen som skjer på alle sider rundt deres
eiendommer blir belastningen for stor. Kommunen har ansvar for å sikre et godt bomiljø også
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for mine klienter. På mulighetsstudie er det oppgitt en nivåforskjelt på mine klienters
eiendommer og arealet for omsorgsbolig mot vest. Eiendom 871459 har beliggenhet angitt
som *84. Planlagt omsorgsbolig (mot vest) er oppgitt til å være +82,5 t 1. For à sørge for at
belastningen for mine klienter ikke blir for stor bør kommunen sørge for at differansen i
kotehøyde blir så lav som mulig og ikke mer enn 1,5. Omsorgsboligen bør derfor legges på
+82,5 -1 i reguleringsplanen. En ber om at ordlyden i planbestemmelsene $ 1.3 underpunkt 2
endres. På denne måten vil kommunen sikre at belastingen for eiendom 571489 i det minste
reduseres noe selv om planen for øvrig er vedtatt. En ber også kommunen om å begrense
bebyggelsen på BT1 til l.etasjes byggehøyde. Dette vil passe bedre inn med omkringliggende
bebyggelse og redusere den negative effekten planen har for eiendommene 871489 og 871574.

Mine klienter mener at BTI ikke er en egnet tomt for ä oppføre et såpas stort bygg som
kommunen ser for seg å etablere. Mine klienter ønsker at man i reguleringsplanen skal
fastsette bygningens plassering slik at man i størst mulig grad tar hensyn til tomtens naturlige
beskaffenhet. Det er da naturlig at bygningsmassen legges nord på tomten.

3. Konklusjon
Saksutredningen forut for vedtaket av den nye reguleringsplanen har ikke vært god nok.
Denne siden har gjennom reguleringsplanarbeidet påpekt en rekke forhold som ikke er utredet
godt nok. Det gjelder planens konsekvens for mine klienters bomiljø, herunder både støy og
trafikale utfordringer. Manglende saksutredning for en rekke forhold innebærer at vedtatt
detaljreguleringsplan inneholder flere svakheter som bør utredes videre. En ber om at nevnte
forhold saksbehandles på nytt.

Planbestemmelsene i vedtaket skal på flere punkter sikre naboene til de planlagte
institusjonsboligene. Bestemmelsene er imidlertid vage og har for dårlig juridisk forankring.
De innebærer i realiteten ikke noe vern av mine klienter eller øvrige naboer. Jeg ber om at
ordlyden i kommenterte planbestemmelser vurderes på nytt.

Jeg ber om å bli holdt løpende orientert i saken.

vennlig hilsen

Kathrine Hagen Finrud
Advokat MNA

khf@help.no
direkte tlf:22 98 52 75

Kopi: Klient
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Fra: geir halvorsen [geirhalvorsen@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 04.05.2018 22:59:16 

Emne: Tomtevalg av omsorgsbolig på tomt vest BT1 

Vedlegg:  

Tomtevalg av omsorgsbolig på tomt vest BT1 

 

Synes det er negativt for boligområdet at tomt vest omgjøres fra friområde til 

boligformål, da omdisponeringen av dette arealet vil gjøre at friområdet blir tapt 

på denne siden av en sterkt trafikkert Hov Allé. At området i dag ikke er 

opparbeidet og blir vedlikeholdt har sammenheng med prioriteringer og budsjett 

ved kommunens tekniske tjenester. Friområdet kan få mange  potensielle 

brukere hvis kommunens tekniske tjenester setter det i stand og vedlikeholder 

friområdet.  

 

Parkeringsplass SPP vil skape en mye større belastning for oss. Det vil bli mye 

mer trafikk i Harald Hårfagres vei, rett utenfor vår eiendom. Dette vil føre til en 

økt utrygghet og større risiko for at det kan oppstå farlige situasjoner mellom 

gående/syklende og biler.  

Vi hadde mange nestenulykker sånn som at barn som holdt på å bli påkjørt og 

nesten kollisjoner, da hjemmesykepleien hadde base i PU boligene. Det var også 

store problemer med at biler ble parkert i veien. Dette skapte store problemer for 

uttrykningskjøretøy, da de ikke ville ha kommet forbi pga at veien fra før av er 

smal.  

 

Avslutningsvis vil jeg understreke at ønsket til undertegnede er at friområdet 

opprettholdes som et friområde, men at det utarbeides slik at vi som bor i 

nærområdet kan ha nytte av det.  

 

mvh 

Geir Halvorsen 

Harald Hårfagresvei 18 

3515 HØNEFOSS 
 

 



Att: Hønefoss, 1 3 .06.18
Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret
v/ Ingrid Liseth (saksbehandler)

K lage på vedtatt detaljreguleringsplan for Hov omsorgsboliger
- Svar fra Ringerike kommune , U tbygging.

Ringerike kommune v/ Areal - og byplankontoret har mottatt et klag ebrev fra «Help
forsikring» v/ advokat Kathrine H agen Lund vedr. vedtatt detaljreguleringsplan for Hov
omsorgsboliger, datert 04.05.2018. Ringerike kommune - A vdeling utbygging har blitt
forespurt av areal og byplan kontore t om å lage et notat/ svarbrev som besvarer de nevnte
forholdene i klagebrevet.

I klagen hevdes det blant annet at reguleringsplanen legger opp til en ensartet utvikling kun
med tilrettelegging for bolig og tjenesteytingsformål, og at eksisterende bebygge lse i praksis
mister alt tilgjengelig friareal. Dette mener vi er feil, og ønsker å tilbakevise påstandene i
brevet med følgende begrunnelser:

Området definert i planforslaget som «BT1» har ikke vært i bruk som friareal og er ikke
praktisk tilrettelagt, eller naturlig å bruke til dette formålet. Området ligger inneklemt blant
bebyggelse, har store nivåforskjeller og er utenfor naturlig avgrensning mot NLF område.
Med tanke på friområde til bruk for barn/ lek vil det være mer naturlig å benytte de allerede
opparbeidede områdene i tilknytning til Hov barnehage, samt område definert «GF1».

I forslag til ny reguleringsplan har det vært gjennomført en rekke dialogmøte r med
tilgrensende barnehage. På bakgrunn av dette er deler av det regulert område «GF1» tiltenkt
som akebakke og utendørs lekeområde for barnehage og omkringliggende bebyggelse.

Barnehagen har foreløpig disponert deler av området «o_BOP» som en del av si tt uteområde ,
gjennom en leieavtale . Det er i planleggingsfasen tatt høyde for å plassere bebyggelse på dette
området på en måte som medfører at barnehagen kan fortsette å bruke hoved dele n av dette
område t som leke og uteoppholdsareal , selv om det er eid a v kommunen . Dette området kan
og benyttes som friområde/ lekeområde for omkringliggende bebyggelse utenfor barnehagen
sin åpningstid.

Det hevdes at Hov allé er sterkt trafikkert. Dette tilbakevises med henvisning til
trafikkanalyse utarbeidet i forbindel se med reguleringssaken. Friområder på sør siden av Hov
allé kan derfor enkelt benyttes til dette formål uten særlig hindring. Vi mener det er god
tilgang til lekeområder for barn uten å k rysse sterkt trafikkerte veier.

Planlagte omsorgsboliger på tomt ves t mener vi harmonerer godt med det ordinære bomiljøet.
Det er kun tatt høyde for 7 bo enheter i et begrenset bygg. Det er i planleggingsfasen lagt stor



vekt på utforming og tilpasning til eksisterende bebyggelse. Den planlagte brukergruppen på
Hov vest anse s velfungerende og rolige, uten særskilte hjelpebehov.

Generelt mener vi krav om infrastru ktur vil bli ivaretatt ved etablering av nye fortau,
parkering og gatebelysning i området.

I f orbindelse med reguleringssaken er det gjort nødvendige vurderinger og utredninger om
konsekvens rundt blant annet støyforhold, solforhold, trafikkforhold, parkering. Samlet
vurdering tilsier at de nye bestemmelsene ivaretar området og bebyggelsen rundt på en god
måte.

I klagebrev hevdes det at naboer til tomten på Hov vest mister noe areal som avgis til
veiformål. Dette arealet er og i tidligere reguleringsplan avsatt til tilsvarende formål, men ikke
opparbeidet i henhold til planen. I till e gg har Ringeri ke kommune tilbudt å kompensere med
tilføring av øvrig areal.

Vi mener det i planarbeidet er gjort tilstrekkelige vurderinger med tanke på eksisterende
omsorgsboliger etablert i området. Dette gjennom en rekk e avklaringer med Husbanken og
Fylkesmannen i B uskerud, hvor man har vurdert helheten ved hele området på Hov, deriblant
andre omsorgsboliger, krisesenter og service senter. Som en følge av dette ble brukergruppen
på Hov øst endret fra «unge brukere» til «eldre uavhengig av diagnose». I tråd med
Husba nken og F ylkesmannen sine føringer mener vi omsorgsboligene på Hov ligger såpass
spredt , og med såpass forskjellige brukergrupper , at det ikke er grunnlag for å si at «området
er mettet med omsorgsboliger».

Vedr. støy vil Hov vest medvirke til vesentlig s kjerming mot støy fra Hvalsmoveien.
Støyrapport ble utarbeidet og vedlagt som underlag til behandling av regulering s saken.
Støybelastning fra beboer n e vil ikke fremkomme i stø rr e grad enn for vanlig bebyggelse med
tradisjonelle boliger. Disse beboerne er svært selvgående og antas ikke støybelastende.
Støyen fra Hov øst vil begrense seg til normal ut - og innkjøring til p - plass og bygget. Kjøring
til og fra p - plass og bygninger vil i hovedsak være størst på dagtid og normal arbeidstid.
Tilliggende veinett oppgraderes til kommunal standard og særlig støy er ikke å forvente. Tvert
imot vil dette bidra til trygg og sikker ferdsel i hele området.

Skjerming mot nabo vil bli dokumentert i situasjonsplan i forbindelse med videre planlegging
og byggesøknad . Videre vil det kommuniseres med naboer og søkes omforente løsninger for
skjerming som vil komme begge parter til gode .

Hov vest planlegges plassert nordvest for klagers bolig . Bygget blir liggende tilb aketrukket
fr a veien og vil ikke på noen måte ødelegge solforhold for naboer. Bygget vil og i liten grad
ødelegge eksisterende utsikt for naboen. Ute oppholdsareal for Hov vest vil plasseres på en
måte som gir stor grad av skjerming mot nærmeste nabo.

Planlagt bebyggelse på BT1 anses ikke høyt eller prangende. BT1 er en stor tomt med relativt
liten utnyttelsesgrad. Bygget plasseres nord vest for nabo og inntil øvrig vegetasjon. Med
k otehøyder og etasjer som planlagt vil bygget fremstå godt plassert i f orhold til omgivelsene.



Vi mener k onklusjonen i klagen er uriktig fremstilt. Alle momenter naboen nevnt i
klagebrevet av 4. mai. 2018 er gjentakelser av merknader naboen hadde til høring av
planforslaget. Merknadene er fra prosjektets side utførlig kommentert og tilbakevist til
planavdelingen i eget notat nr.7 av 31/10 - 18 fra Rambøll v/Rune Tøndel .

Videre henviser vi til følgende vedlegg i forbindelse med reguleringssaken:

Vedlegg 11.10, Redegjørelse for valg av tomt.

Vedlegg 11.09, Notat - Merknader til høring

Utarbeidet av:

Trond Skogdal, Prosjektansvarlig, Ringerike Kommune Utbygging.

Joakim Gjersøe, Prosjektleder, P7 Prosjekt AS.



Fra: Sveinung Homme [mailto: Sveinung.Homme@ringerike.kommune.no]
Sendt: 11. september 2017 13:55
Til: Trond Skogdal; Rune Tøndell
Emne: SV: Hov reguleringsprosess - Redegjørelse vedr. valg av tomt.

Ringerike kommune baserer all planlegging av botilbud for omsorg/bistandstrengende med
omfattende tilsynsbehov ut i fra at den enkelte selv i størst mulig grad skal kunne velge hvor i
kommunen man vil bo og hvem man eventuelt ønsker å bo sammen med dersom man velger
bo/boligfellesskap.
Ringerike kommune erfar er at de yngre brukerne som nå skal etablere seg i egen bolig
(førstegangsetablerere) uten unntak ønsker å bo i byen, et ønske som deles av pårørende og
eventuelle verger. Kommunen har derfor fokusert på slike løsninger i første omgang. Men velger
man å bo i byen, er det også visse forhold som man må ta i betraktning.

Bl.a. så er antall byggbare områder er begrenset. Dette fører til visse krav om utnyttelse av tomtene,
fortetting og flere etasjer. Om man ikke ønsker dette, må man søke ut i fra byen. Det bl ir derfor noe
paradoksalt når man på den ene siden ønsker å bo i by, men også ønsker å etablere småhus i
«tunløsninger» (ønske fra brukerorganisasjoner) som klart skiller seg ut i fra det institusjonelle. Det
er vanskelig å bygge boligblokker i dag som ikk e en eller annen vil kalle for institusjon og at
kommunen dermed institusjonaliserer boligene til våre brukergrupper. Ønsker man litt liv og røre
rundt seg, må man også akseptere noe støy til visse tider av døgnet.

HOV er for tiden et av de mest attrakti ve områdene for slik bebyggelse. Etterspørselen for å
disponere området har vært stort, og mange har arbeidet hardt og lenge for å sikre dette området
nettopp til dette formålet. Dette fordi:

Område Hov har basis i den gamle storgården Hov Gård. Ringerike kommune har lagt ned
mye ressurser for å ivareta dette image. Den gamle hovedbygningen er erstattet av et stort
nytt interkommunalt krisesenter (trebygning der en rekke arkitektoniske detaljer er ivaretatt
fra tidligere tider). Stabburet er resta urert og bevart, og den gamle låven er erstattet med et
stort bemannet bofellesskap med 30 leiligheter, stor kafeteria (som også huser klubbtilbud
til utviklingshemmede fra Ringerike, Hole og Jevnaker), store fellesarealer og
personalfasiliteter. Rundt Hov Gård er det etablert 41 omsorgsboliger organisert som
borettslag.
Hele området (se kartutsnitt) er flatt, og egner seg utmerket til egentransport, enten med
rullestol/rullator. Området har butikker, kiosker, bensinstasjon, apotek og lett adgang til
kollektivtransport
Det er etablert barnehage på området.
Det er ingen institusjoner i området.
Området har lett tilgang til flotte tur/rekreasjonsområder, og ny vei som er planlagt
(Nymoen) reduserer også trafikken gjennom Hønengaten og mot Jevnaker.
Adaptor as (VTA - plasser) er etablert på området, likeens omsorgsboliger tilhørende tidligere
Hønen Gård.
Kommunen har to mindre bofellesskap (4 + 4) i to hus på området fra før.
Det er etablert fas t bussforbindelse 3 ganger/dag til og fra sentrum av Hønefoss by.
Det er ingen kjente naboinnsigelser i området.

Det bor mange mennesker i dette området/kvartalet. Innbyggerne spenner over hele feltet. Vi har
eldre som greier seg selv, eldre ple ietrengende med hjemmesykepleie, yngre bistandstrengende i
omsorgsboliger, noen psykisk utviklingshemmede, mennesker som oppfattes som vanskeligstilte på
boligmarkedet. Men kanskje viktigst av alt, - her bor svært mange funksjonsfriske oppegående
mennesker og barnefamilier.



Det er et faktum at vi i nær framtid kommer til å mangle mennesker som kan bistå og hjelpe
brukerne, - spesielt med nødvendig fagutdanning. Vi er antagelig nødt til å optimalisere
turnusordninger og innrette oss etter krav om større sti llingsprosenter. Dette kan bli svært vanskelig
dersom man blir hindret i å ta ut stordriftsfordeler ved å etablere litt større bofellesskap, og ikke
måtte redusere disse ytterligere. Hov som område legger forholdene godt til rette for dette.

Det er ikke b yggekostnader som truer tilbudet til denne gruppen, men driftskostnadene og
mangelen på fagfolk. Større boenheter gir større fagmiljø, og et stort nok fagmiljø er
selvrekrutterende. Her kan de gode intensjoner om at «smått er godt» ødelegge tilbud og livsk valitet
for mange. Det handler om å kunne få til mest mulig effektiv tjenesteutøvelse. Hensynet til ansatte
er et sentralt argument for kommunen og knyttes til muligheten for å etablere gode fagmiljøer,
styrke rekrutteringen av personell og kunne ha en kos tnadseffektiv og brukervennlig
tjenesteorganisering.
Kommunen har et genuint ønske om at bistandstrengende innen disse brukergruppene selv skal
kunne få velge hvem de vil være sammen med på fritiden og eventuelt ha som nabo. Allikevel ser vi
at enkelte ald ri har vært så ensomme som når de flytter inne i boligfellesskap. Dette kommer som
regel av at boligfellesskapene er for små. Noen brukere ønsker fellesskap med naboer, andre
brukere ønsker ikke det. Større boligfellesskap gir flere beboere, og dette øker sjansen for at den
enkelte finner noen han eller hun kan trives sammen med.

For å imøtekomme det behovet som tildelingskontoret ser, samt de signaler vi får fra
avlastningsavdelingen ved Austjord Behandlingssenter og foreldre med hjemmeboende barn i
alder sgruppen 16 - 19 år har Ringerike kommune behov for å øke antall omsorgsboliger med mulighet
for fast bemanning. Foreldrene til 7 av disse ønsker hjelp til etablering etter en borettslagsmodell, og
er innstilte på et nært samarbeid, både under etableringsfas en og i framtiden. Kommunen har
vedtatt å stille opp på dette, og har stilt tomt på Hov til disposisjon.

Vi er oppmerksom på at mange stiller spørsmål om plassering under samme tak, da dette igjen
«trigger» diskusjonen i forhold til institusjonslignene o g institusjonalisering. Dersom personell skal
alternere mellom boenheter og er nødt til å bevege seg utendørs mellom oppdragene, utløser dette
igjen krav om glassganger eller kulverter slik at man slipper å kle på og av seg mellom oppdragene. Vi
ønsker å u nngå dette. Ved å benytte personalgruppen tverrfaglig og fleksibelt, gir dette også større
stillinger, færre pleiere å forholde seg til og muligheter for gode turnusløsninger.
Ut over disse to prosjektene (Hov Vest og Hov Øst) vil det ikke være plass til andre utbygginger i
forhold til disse gruppene på dette området, og vi planlegger ikke andre prosjekter.

Arbeidet med planer om å bygge disse boligene på HOV var i utgangspunktet begrunnet i et alt for
stort innslag av nattevakter i eksisterende boliger f or psykisk utviklingshemmede (etablert før og
under HVPU - reformen), samt det faktum at disse boligene var uhensiktsmessige og hadde i stor grad
behov for oppussing. Disse boligene er eide av Ringerike Boligstiftelse og kommunen leier disse for
framleie.
I løpet av de siste årene har ting endres seg. Oppussingsbehovet er fremdeles stort, men
bemanningen er redusert. Kommunen har vedtatt å bosette et stort antall flyktninger, og ser disse
som et naturlig alternativ til å bebo disse gamle leilighetene i stedet for å bygge nytt til flyktningene
og la de psykisk utviklingshemmede fortsette å bo der. Mange av disse begynner å bli eldre, og
trenger større tilgang til alternative faggrupper enn ordinært miljøpersonell. De vil også trenge en
annen type bolig.

Som ti dligere skrevet, er kommunen opptatt av å gi brukerne reell valgfrihet, og derfor kan vi ikke
med sikkerhet si hvem som blir beboere av det nye tilbudet. En ting er sikkert, - skal man flytte



personer i denne gruppen, må det nye tilbudet framstå som klart mer attraktivt enn det de flytter
fra.
Med bakgrunn i tidligere planlegging ble i oppdragsbeskrivelsen for mulighetsanalysen skrevet:
«På disse eiendommene ønsker vi satt opp omsorgsboliger i bofellesskap, tilrettelagt for psykisk
utviklingshemmede».
Dette innebærer ikke at boenhetene er øremerket psykisk utviklingshemmede, men boligene vil
kunne være et reelt valg for denne gruppen dersom de ønsker det.
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1. IN N LE D NIN G

Denne trafikkanalysen omha ndler forslag om å bygge 25 omsorgsboliger på to tomter i utkanten
av Hønefoss sentrum i nord. Tomtene ligger langs med de kommunale vegene Ha rald Hårfagres

vei og Hov alle. Tomtene er i dag ubebygd og er i kommuneplanens arealdel avsatt til friområde
og l andbruks - , natur og friluftsformål.

O mrådet rundt de to tomtene består i hovedsak av boliger, samt område avsatt til friområde og
landbruks - , natur og friluftsformål. I tillegg er det en barnehage langs med tomt 2, Hov øst.

Fv.35 går gjennom Hønefoss sen trum og, er i kryss med Hov alle. Statens vegvesen ber i denne
forbindelse om at det i trafikkanalysen sees på trafikkbelastning, trafikksikkerhet, skoleveg,
gang - og sykkeltrafikk, samt kollektiv. I tillegg forutsetter Statens vegvesen at adkomst til pla n-
området vil løses via internt vegnett, og ikke E16 som ligger nord for planområdet. Fylkesma n-
nen ber også om at det sees spesielt på trafikksikkerhet for gående og syklende, samt kollektiv.



2

2. D AGE N S SITUASJON

2.1 Hov alle og planområdet i dag
Planområdet ligger i nordlige utkant av Hønefoss sentrum, med nær tilknytning til Fv.35 via Hov

alle. I tillegg ligger E16 nord for planområdet, skilt av areal avsatt til friområde og landbruks - ,
natur og friluftsformål. Et kart av området, med inntegnet o mtrentlig planområde , er vist i figur
1.

Figur 1 : Kart over området, med inntegnet omtrentlig planområde og eiendommer. Kilde: Finn.no.

Tomtene hvor det planlegges utbygging av omsorgsboliger er også vist i figur 1. På tomt 1 er det

planlagt 7 boliger i bofellesskap, i selveide enheter. På tomt 2 planlegges det 18 omsorgsboliger i
bofellesskap, med personaldel. Tomtene er i dag ubebygd og er i kommuneplanens arealdel a v-
satt til friområde og landbruks - , natur og friluftsformål. O m rådet rundt de to tomtene består i
hovedsak av boliger, samt område avsatt til friområde og landbruks - , natur og friluftsformål. I
tillegg er det en barnehage langs med tomt 2, Hov øst.

2.2 Trafikkulykker
Det er i figur 2 vist en oversikt over trafikkulykker som har skjedd i området de siste 15 årene
(01.01.2001 – dags dato). Som det sees av figuren har det skjedd få ulykker, hvor ingen har
skjedd på det kommunale vegnettet i tilknytning til planområdet.
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Figur 2 : Oversikt over trafik kulykker som har skjedd de siste 15 årene. Hvite tall er antall ulykker på
samme ulykkespunkt. Kilde: Finn.no og «Vegkart».

Under er det laget en tabell med ytterligere informasjon om ulykkene.

Ulykke Dato Type ulykke Beskrivelse Alvorlighetsgrad

1 2002 - 06 - 26 Bilulykke Påkjøring bakfra ved venstre s-
ving

Lettere skadd

2 2012 - 12 - 06 Mc ulykke Vending foran kjørende i mo t-

satt retning

Lettere skadd

3 - 1 2008 - 03 - 20 Mc ulykke Venstresving foran kjørende i
motsatt retning

Lettere skadd

3 - 2 2009 - 09 - 17 Bilulykke Venstresving foran kjørende i
samme retning

Lettere skadd

4 2006 - 01 - 10 Bilulykke Venstresving foran kjørende i
motsatt retning

Lettere skadd

5 2002 - 05 - 11 Bilulykke Påkjøring bakfra Lettere skadd

6 2010 - 01 - 13 Bilulykke Kryssende kjøreretninger (uten

avsvinging)

Lettere skadd

Tabell 1 : Beskrivelse av tra fikkulykker etter 1. januar 2001 . Kilde: Statens vegvesens «Vegkart» -
database.

Som det kan sees av tabell 1, har samtlige trafikkulykker de siste 15 årene vært av alvorlighet s-
grad «Lettere skadd». Samtidig er i ngen av ulykkene fotgjenger - eller sykkelulykker. Vegnettet

vurderes med dette å være lite ulykkesbelastet.

2.3 Trafikkmengder
Det er ikke gjennomført trafikktellinger på Hov alle eller Harald Hårfagres vei. Det gjennomføres
derfor en beregning av vegenes årsdøgntrafikk (ÅDT), med bakgrunn i antall boliger og antatt
trafikkmengde fra hver bolig. Figur 3 viser antall boenheter, inndelt i soner. Sonene angir en

gruppe boliger som antas å benytte samme kjøreveg til/f ra boligene.
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Figur 3 : Antall boenheter, inndelt i soner.

For beregning av dagens trafikk legges det til grunn teori om trafikkmengde generert for hver
bolig, og for hver 100 kvadratmeter for næring. Denne metoden er brukt for d agens trafikk for å
ha et godt sammenligningsgrunnlag for beregnet fremtidig trafikk som er beregnet på samme
måte. Teorien er igjen basert på ulik regulering/bruk av areal og gir ulike faktorer for generert
trafikkmengde.

Faktorene som benyttes er basert på metodene beskrevet i Statens vegvesens håndbok V713 –
Trafikkberegninger.

Håndbok V713 gir en faktor på 3,5 bilturer per bolig, med et variasjonsområde på 2,5 – 5,0. I
tillegg så er Prosam rapport 137 «Turproduksjon for boliger i Oslo og Akershus» bru kt for å kali b-

rere faktoren. Det er flere andre parametere som vil påvirke antall bilturer per bolig.

Bra kollektivtilbud gir lavere ÅDT, mens dårlig kollektivtilbud gir mer biltrafikk og høyere ÅDT.
Kort avstand til bysentrum(store byer) gir større bruk av gang - og sykkel, mindre bilbruk.
Små boliger gir lavere ÅDT, mens større boliger gir høyere ÅDT.
Eldre beboere gir lavere ÅDT, mens barnefamilier gir høyere ÅDT.

Med bakgrunn i at faktorene ovenfor settes det to ulike faktorer for boligene, en for eneb oliger og
rekkehus, og en for leiligheter. Faktor en for eneboliger settes til 4,0 mens faktore n for leiligheter
settes til 3,3 .

Butikken i Hønengata 85 har en størrelse på 1000 kvadratmeter. Butikken driver med detaljha n-

del innen sport, leker, interiør, v erktøy og annet. Håndbok V713 angir en faktor på 45 bilturer
per 100 kvadratmeter, med et variasjonsområde på 15 – 105. Da butikken er detaljhandel beny t-
tes en faktor på 3 0 bilturer per 100 kvadratmeter.

Trafikken generert av barnehagen beregnes med en fa ktor for bilturer per barn. Det vises til
ma s teroppgave «Etablering av turproduksjonstall for barnehager», av Maria Lindøen. Av maste r-

oppgaven brukes en faktor på 2,43 bilturer per barn, som er for barnehager med flere enn 60
barn. Hov barnehage har ca. 75 barn.
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I tabellen under er total årsdøgntrafikk (ÅDT) for Hov alle beregnet, basert på antagelsene ove n-
for.

Regulering Areal /Antall Faktor ÅDT

Enebolig/rekkehus 111 4,0 444

Leilighet 114 3,3 376

Handel 1000 m 2 3 0 3 00

Barnehage 75 barn 2,43 182

Totalt 1302

Årsdøgntrafikken beregnet ovenfor gjelder for den vestligste delen av Hov alle, hvor all trafikk
passerer. Trafikken på Hov alle vil være ulik over vegens utstrekning. Figur 4 viser en oversikt
over antatt kjørerute fra/til boligene i området med beregnet trafikkmengde fra hver sone . Ant a-
gelsene er basert på kortest og lettest rute til Fv.35. Valgt kjørerute vil variere etter om beboere
skal i retning nord eller sør, men denne effekten forventes å oppheve hverandre , ved å fungere
som en destruktiv interferens. Videre er det i figur 5 vist årsdøgntrafikk for ulike lenker av Hov

alle og Harald Hårfagres vei .

Figur 4 viser en oversikt over antatt kjørerute fra/til boligene i området med beregnet trafikkmengde fra
hver sone.
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Figur 5: Årsdøgntrafikk for ulike veglenker i Hov alle og Harald Hårfagres vei.

Den beregnede årsdøgntrafikken vil variere over døgnet og det er behov for å beregne trafikk i
makstimen. For å finne makstimen benytter vi tabell for turproduksjon pr. enhet pr. største time i
håndbok V713. Denne tabellen viser at makstimen for boligtrafi kk er mellom 15: 30 – 16: 30.
Håndboken sier også at prosentandel av døgntrafikk i makstimen er på 16 % for boliger.

Når det skal antas prosentandel trafikk i makstimen for en avkjørsel gjøres dette ut fra arealbr u-
ken i området. Påvirkningen av økt kollekt iv - og sykkeltrafikk ligger i faktorene som ble brukt for
å beregne trafikkmengde.

I tillegg til boligtrafikk består Hov alle også av trafikk til/fra barnehage og handel. Etter hå ndbok

V713 har handel samme makstime som bolig, med en andel på 17 %. Barneh agetrafikk må antas
å være størst i timene 06: 45 – 08: 15 og 16: 00 – 17: 00, med en forholdsvis høy andel av trafi k-
ken til/fra barnehagen. Med bakgrunn i dette antas makstimen å være 15: 30 – 16: 30 med en
andel på 18 %, som tilsvarer et volum på 234 kjøretøy. Det vises i denne sammenheng til tr a-
fi k kanalyse gjennomført av Rambøll i 2008 for Rv.35 (nå Fv.35) Hønengata, Hønefoss. Trafikkte l-
linger gjennomført for trafikkanalysen viste at makstimen i Hov alle var 07: 00 – 08: 00 med en

trafikkmengde på 106.
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3. FRE M T IDIG SITU ASJON

I dette kapittelet sees det på hvilke konsekvenser utbyggingen av de 25 omsorgsboligene vil få
på trafikkavvikling og trafikksikkerhet. Kapittelet vil også inneholde forslag til avbøtende tiltak.

3.1 Fremtidig trafikkgenerering
For beregning av fremtidig trafikk legges det til grunn samme teori om generert trafikkmengde
for hver bolig, eller 100 kvadratmeter, som brukt tidligere i analysen. For omsorgsboligene ve l-
ges en faktor på 3,4 bilturer per bolig. Bakgrunnen for faktoren er at omsorgsbolig er må antas å
generere en del mindre trafikk enn andre boliger, da beboerne har ande reisebehov og derfor

reiser en del mindre. Videre må det antas at omsorgsboligene vil ha noe trafikk i form av hels e-
personell, som andre boliger ikke har. Den fremtidige t rafikkgenereringen er beregnet i tabell
under.

Regulering Areal /Boliger Faktor ÅDT

Hov vest – Omsorgsboliger 7 3,4 24

Hov øst - Omsorgsboliger 18 3,4 61

Totalt 25 85

Omsorgsboligene antas med dette å generere en trafikkmengde på 85 kjøretøy i døgnet. Trafi k-
ken beregnet ovenfor vil fordele seg noe ulikt ved at Hov vest vil ha avkjørsel ut mot Harald Hå r-
fagres vei, mens Hov øst vil ha avkjørsel direkte til Hov alle. Vide re i analysen er det valgt et
referanseår for å kunne sammenligne situasjon med og uten utbygging av omsorgsboligene. R e-
feranse året som er valgt er 2036, som ligger 20 år frem i tid. For å beregne fremtidig trafikk er
det benyttet N TP prognoser for korte reiser, i Buskerud. F igur 6 vis er antatt fremtidig årsdøgntr a-

fikk på veglen kene for 2036 i området , uten utbygging av omsorgsboliger . Det bemerkes at
prognosene for trafikkvekst skal ta hensyn til økt utbygging, mens det i Hov alle og Harald Hå r-
fagres vei ikke kan forventes annen utbygging enn eventuelt noe boligutbygging. Prognosene i
figur 6 antas derfor å være noe høyere enn det som realistisk kan forventes. I tillegg vil heller
ikke trafikkveksten være jevnt fordelt, noe figuren viser.

Figur 6: Bereg net årsdøgntrafikk i 2036 etter NTP - prognoser for korte reiser, i Buskerud.

Situasjonen i 2036 ved utbygging av omsorgsboligene er vist i figur 7. Det bemerkes at N TP -

prognosene skal ta hensyn til fremtidig utbygging, som omsorgsboligene er. Det kan derfo r ikke
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forventes at trafikken blir like høy som figur 7 viser. For beregningene er det antatt at omsorg s-
boligene er ferdig utbygd i år 2021.

Figur 7: Beregnet årsdøgntrafikk i 2036 med utbygging av omsorgsboliger, etter NTP - prognoser for ko r-
te reiser, i Buskerud.

Sammenligning av situasjonene i år 2036, viser at en utbygging av omsorgsboligene kun vil g e-
nerere en mertrafikk på ca. 100 kjøretøy i døgnet. Denne trafikken vil også fordeles over hele

døgnet. Utbyggingen regnes derfor med dette å ikke føre til noen stor reduksjon i avviklingen på
lokalt vegnett. Det sees ikke behov for å gjennomføre spesielle beregninger eller vurderinger av
kryssene med Harald Hårfagres vei og Hov alle, da trafikkmengden er så liten at kryssene ikke vil
ha noen avviklingsproblemer.

Makstimen regnes å være i perioden 15: 30 – 16: 30 som beregnet i kapitel 2.3. Hov alle vil da ha

en makstimetrafikk på 305 ved krysset med Fv.35 , ved valg av samme makstimeandel . Det b e-
merkes at dette er et teoretisk anslag.

3.2 Parkering
For dimensjonering av parkering legges Ringerike kommunes kommunalteknisk veinorm til
grunn. Av boligtypene i veinor men, er det rekkehus som antas å ligne mest på omsorgsboliger.

Rekkehus har i veinormen et krav om 2 parkeringsplasser for bil, og 1 – 2 plaser for sykkel, per
boenhet. Totalt antall parkeringsplasser som bør bygges blir med dette 50 parkeringsplasser for
bil og 25 – 50 for sykkel. Av hensyn til nærheten til sentrum og at det skal satses på gange, sy k-
kel og kollektiv, anbefales det å legge til rette for 50 parkeringsplasser for sykkel.

3.3 Skolevei og trafikksikkerhet

Nærmeste barne - og ungdomsskole ligger ves t for planområdet i en avstand på henholdsvis 570
og 650 meter i luftlinje. Skolenes plassering og antatt foretrukket skoleveg til begge skolene er
vist i figur 8.
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Figur 8: Skoleveg til skolene som ligger nærmest planområdet. Kilde: Finn.no.

I østligste del av Hov alle er det etablert et fortau på nordlige side av vegen. Videre på Hov alle,
mellom Harald Hårfagres vei og til Fv.35 er det ikke etablert fortau. Det er heller ikke etablert
fortau langs med Harald Hårfagres vei. For at skolebarn ska l komme seg til skolene må de krysse
Fv.35 , som har en trafikkmengde på 17 700 i ÅDT . Kryssing av vegen kan gjøres ved å benytte
eksisterende gangfelt, som vist på bilde 8. Det er også etablert et signalregulert gangfelt over

Fv.35 lenger sør som kan benyt tes, men avstanden til dette er lenger enn det inntegnet på fig u-
ren. Langs med Fv.35 er det etablert gang - og sykkelveg på begge sider. Langs med Hovsmar k-
veien er det etablert fortau langs med hele vegen fram til skolen, men fortauet mellom gatene
Olav Duu ns vei og Flattumveien er ganske smalt.

For å bedre trafikksikkerheten for skolebarn, samt andre gående langs med Hov alle, anbefales

det å etablere et fortau langs med gaten der dette mangler i dag, fra Fv.35 til Harald Hårfagres
gate. Et fortau vil gi e t dedikert areal for gående å ferdes på langs med vegen. Dette anbefales
da vegen er skoleveg og har en trafikkmengde som tilsier at fortau bør anlegges. Det vises i de n-
ne sammenheng til Statens vegvesens håndbok N100 hvor det står at gående kan benytte kj ør e-
banen i boliggater med lav trafikk og fartsgrense 30 km/t. Dette regnes å gjelde for Harald Hå r-
fagres gate som heller ikke har anlagt fortau i dag, men har en relativt liten trafikkmengde. Fo r-

tauet langs med Hov alle anbefales å etableres med en standar d bredde på 2,5 meter.

Det sees ingen ytterligere trafikksikkerhetsproblemer i det lokale vegnettet. Vegnettet ligger i en
sone regulert med fartsgrense 30 km/t og bærer preg av tett bebyggelse. Området har god sikt,
noe det er viktig at ivaretas. Videre er det viktig at avkjørslene til Harald Hårfagres gate og Hov
alle også etableres med tilfredsstillende sikt.

Ved etablering av fortau som beskrevet ovenfor konkluderes det med at barn , bosatt i omsorg s-
boligene , vil ha en trygg skoleveg.

3.4 Kollektiv , gang e og sykkel
Det går i dag en bussrute fra Hønefoss sentrum til Hov alle, som stopper ved to holdeplasser

langs vegen. Holdeplassenes plassering er vist i figur 9. Denne bussruten går kun to ganger i
døgnet, på hverdager, og har med dette ikke veldig god de kning. I tillegg til Rute 230 som er
beskrevet ovenfor, stopper rute 225 og 232 på en holdeplass ved Hønen allé som ligger langs
med Fv.35. Fra planområdet er det 9 minutter gange til holdeplassen. Busslinje 225 går fra H ø-
n e foss sentrum til Viul og har 7 a vganger på hverdager. Linje 232 går fra Hønefoss sentrum til
Hallingby, deretter videre til Nes og har 12 – 14 avganger på hverdager.



10

Figur 9: Oversikt over bussholdeplasser i nærheten av planområdet.

Mulighetene for gående og syklende er gode i området , med etablert gang - og sykkelveg fra pl a-
nområdet til et stykke forbi Viulveien langs E16, og også til Almemoen. I tillegg er det etablert
gang - og sykkelveg eller fortau + sykkelveg la ngs med Fv.35 fra kryss med E16, til Hønefoss

sentrum ved Hønefoss bru.

Det vurderes ikke å være god kollektivdekning til/fra planområdet i dag, men kollektivdekningen
ansees å være moderat/ok. I tillegg er det gode muligheter for både å gå og sykle til interess e-
punkter i Hønefoss.

3.5 På virkning av utbygging i kryss med Hønengata og Hovsmarkveien

For å beskrive effekten utbyggingen av omsorgsboligene har på avviklingen i kryss mellom Fv.35,
Hovsmarkveien og Hov alle gjennomføres det beregninger i trafikkprogrammet Sidra Interse c-
tion. Det vil gjennomføres en beregning for situasjon uten omsorgsboliger og en med. Dat a-
grun n laget for beregningene vil være tellinger gjennomført av svingebevegelser i krysset i 2008.

Beregningsår for trafikkvolumene settes til 2036. Hovedformålet med disse bereg ningene er å se
på avviklingsforholdene i krysset, ved de verst tenkelige forholdene. Dette trenger ikke å være
når Hov alle har mest trafikk (07: 00 – 08: 00), men når den samlede trafikken i krysset, med
hensyn på svingebevegelser skaper størst forsinkelse r. Det vises i denne sammenheng til trafik k-
analysen gjennomført av Rambøll i 2008 for Rv.35 (nå Fv.35) Hønengata, Hønefoss, hvor mak s-
timen ble satt til 16: 00 – 17: 00 (hele Hønengata) . Tellingene gjennomført i forbindelse med de n-

ne analysen legges til grunn for beregninger av krysset med Fv.35. De gjennomførte tellingene i
krysset med Ho v alle og Hovsmarkveien, har mest trafikk (svingebevegelser og trafikk fra/til
sidevegene) i timen 15: 00 – 16: 00. Denne timen legges derfor til grunn for videre beregninger.
Figuren under viser en oversikt over talt trafikk i timen 15: 00 – 16: 00 for krysset, i 2008.
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Figur 10: Oversikt over trafikkmengder talt 17.04.2008 15:00 – 16:00. Tallene i parentes er antall lange
kjøretøy.

Det ble i 2008 ikke te lt trafikk rett frem gj ennom krysset manuelt , men det ble satt opp en radar
som telte trafikken på Fv.35. Denne var plasser t ved jernbaneundergangen , som er et stykke
unna. For å finne trafikkmengden gjennom krysset regnes prosentandelen trafikk ut (rett fram,
skilt mellom nord o g sør) , i forhold til det radaren t e lte , og det brukt i krysset, i analysen for
Hønengata i 2008. Prosentandelene brukes så med trafikkmengdene talt av radaren i timen
15: 00 – 16: 00. Man får da trafikkandelene vist i figur 11. Tungtrafikkandelene (rett fre m på

Fv.35) settes lik andelen registrert av radaren.

Figur 11: Oversikt over trafikkmengder talt 17.04.2008 15:00 – 16:00, kombinert med tall fra radar.
Tallene i parentes er antall lange kjøretøy.
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For å finne trafikktall i 2036 faktoriseres trafikktallene på samme måte som årsdøgntrafikken i
kapittel 3.1. Figur 12 under viser beregnet trafikk for krysset i 2036. Antall fotgjengere er hentet

fra tellinger gjennomført i 2008, uten å faktoriseres.

Figur 12: Trafikkmengder i 2036 , uten utbyggi ng av omsorgsboliger .

En skisse av krysset i Sidra Intersection er vist i figur 13.
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Figur 13: Figur av krysset med Fv.35 i Sidra Intersection.

Resultater av beregninger for 2036 , uten utbygging av omso r gsboliger

Figur 14, 15 og 16 viser trafikkforholdene i krysset (2036), i form av forsinkelse, belastningsgrad
og kølengde (95 % - fraktil).
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Figur 14: Forsinkelse i sekunder, for krysset i 2036 uten utbygging av omsorgsboliger. Fargekodene
viser « Level of Service» i krysset.
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Figur 15: Belastningsgrad i krysset, i 2036 uten utbygging av omsorgsboliger.
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Figur 16: Kølengde (95 % - fraktil) av krysset i 2036 uten utbygging av omsorgsboliger.

Resultatene fra beregningene viser at trafikken vil gå kontinuerlig på Fv.35 med svært små fo r-

sinke lser i 2036. Sidevegene vil ha større forsinkelser og også kunne ha en større kølengde i
rushtidene. Belastning sgradene er større enn 1 i sid evegene, som vil si at vegarmene har mer
trafikk enn det krysset klarer å avvikle. Hovsmarkveien og Hov alle vil me d dette ha store forsi n-
kelser og dårlig avvikling selv uten utbygging av omsorgsboliger i 2036, som referanseår.

Resu ltater av beregninger for 2036, med utbygging av omso r gsboliger

For å kunne gjennomføre beregning av fremtidig situasjon i Sidra Intersec tion må trafikkø k-
ningen i timen 15: 00 – 16: 00 finnes. Tidligere beregninger fant at trafikkøkning ved utbygging av
omsorgsboligene er 100 kjøretøy i døgnet. Makstimen er satt til perioden 15: 30 – 16: 30 med en
trafikandel på 18 %. Trafikken til/fra omsorgsb oligene antas å være relativt liten i makstimen og
periodene før og etter, da helsepersonell og besøkende vil reise til boligene i andre tider på dø g-
net. Andelen trafikk til omsorgsboligene i ti men 15: 00 – 16: 00 anslås da til 8 %. Vi får da en

trafikkøk nin g på 8 kjøretøy ved utbygging av boligene. Trafikken må fordeles på ulike svingeb e-
vegelser, dette gjøres utfra de samme andelene som benyttet i beregning ut en omsorgsboliger.
En oversikt over trafikkvolum er vist i figur 17.
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Figur 17: Trafikkmengder i 2036, med utbygging av omsorgsboliger.

Figur 18, 19 og 20 viser trafikkforholdene i krysset med utbygging av omsorgsboliger (2036), i
form av forsinkelse, belastningsgrad og kølengde (95 % - fraktil).
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Figur 18: Forsinkelse i sekunder, for krysset i 2036 med utbygging av omsorgsboliger. Fargekodene viser
« Level of Service» i krysset.
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Figur 19: Belastningsgrad i krysset, i 2036 med utbygging av omsorgsboliger.
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Figur 20: Kølengde (95 % - fraktil) av krysset i 2036 med utbygging av omsorgsboliger.

Som fig urene 18 – 20 viser vil trafikkavviklingen på Fv.35 bli lik med og uten utbygging av o m-
sorgsboliger. Venstresvinger og kjørende rett fram fra sidevegene vil på sin side oppleve større
forsinkelser og mer kø.

Oppsummering og konklusjon av Sidra - beregninge r
Beregningene gjennomført i Sidra Intersection er gjort i versjon 6.1. Beregningene viser at tr a-
fikken på Fv.35 vil gå kontinuerlig på Fv.35 både uten og med utbygging av omsorgsboligene i
2036. Sidevegene vil ha store forsinkelser uavhengig om omsorgsbol igene bygges ut eller ikke,
men kølengder og forsinkelser vil være noe større ved utbygging av planområdet , tross liten tr a-

fikkøkning . Dette skyldes at sidevegene allerede, uten utbygging av planområdet, har en belas t-
ningsgrad på mer enn 1. Ytterligere tra fikk vil derfor skape større forsink elser . Dette k an sees av
figur 18.

Beregningene viser at det før 2036 vil være behov for utbedring av krysset med tanke på trafikk i
sidevegene, uavhengig om omsorgsboligene bygges eller ikke.

Det bemerkes at verdien e som vises i figurer er teoretisk beregnede verdier, basert på antage l-
ser. Det må også bemerkes at krysset er lagt inn med fartsgrenser 30 km/t på sidevegene og 50
km/t på Fv.35. Ved avvikling av store trafikkmengder er det naturlig at fartsnivået på hove dv e-
gen er noe lavere og at avviklingen på sidevegene med dette blir noe bedre, ved at tidslukene
mellom biler blir lengre.

En oversikt over inndata i Sidra - modellen er vist i vedlegg 1.
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4. OPP SUM M E RIN G

Trafikkanalysen omhandler forslag om å bygge 25 omsorgsboliger på to tomter i utkanten av
Hønefoss sentrum i nord. Tomtene ligger langs med de kommunale vegene Harald Hårfagres vei

og Hov alle.

Samtlige trafikkulykker de siste 15 årene vært av alvorlighetsgrad «Lettere skadd». Samtidig er
ingen av ulyk kene fotgjenger - eller sykkelulykker. Vegnettet vurderes å være lite ulykkesbela s-
tet.

Utbygging av omsorgsboligene er beregnet til å gi en trafikkøkning på 85 kjøretøy døgnet ved
realisering. Økningen er beregnet å være på ca. 100 kjøretøy i 2036. Hov all e vil da ha en ÅDT
på 1695 i ves t ligste del av veien.

Det anbefales å bygge ut 50 parkeringsplasser for bil er og 50 plasser for sykkel ved utbygging av
planområdet.

For å bedre trafikksikkerheten for skolebarn, samt andre gående langs med Hov alle, anbefales
det å etablere et fortau langs med gaten, fra Fv.35 til Harald Hårfagres gate. Fortauet anbefales
å bygges med standard bredde på 2,5 meter.

Det vurderes ikke å være god kollektivdekning til/fra planområdet i dag, men kollektivdekningen

ansees å være moderat/ok. I tillegg er det gode muligheter for både å gå og sykle til interesse -
punkter i Hønefoss.

Beregninger i Sidra Intersection viser at trafikken på Fv.35 vil gå kontinuerlig på Fv.35 både med
og uten utbygging av omsorgsboligene i 2036. Sid evegene vil ha store forsinkelser uavhengig om
omsorgsboligene bygges ut eller ikke, men kølengder og forsinkelser vil være noe større ved

utbygging av planområdet, tross liten trafikkøkning. Det vil med dette være behov for utbedring
av krysset, med tanke på trafikk i sidevegene, uavhengig om omsorgsboligene bygges eller ikke.
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5. VEDLEGG

5.1 Vedlegg 1



2 3



Vår dato: 21.06.2017 
Vår referanse: 2016/1164 
Arkivnr.: 421.4 
Deres referanse: 15/9958-28 
Saksbehandler: Brede Kihle 
Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Hov 
omsorgsboliger i Hønefoss 
 

Ringerike kommune har oversendt forslag til reguleringsplan for Hov omsorgsboliger i 
Hønefoss hvor det skal tilrettelegges for oppføring av omsorgsboliger. Deler av den 
vestre tomten, BT1, er utsatt for trafikkstøy fra Hvalsmoveien. For å sikre tilstrekkelig 
miljøkvalitet med hensyn til støy vil det være behov for gjennomføring av 
støyreduserende tiltak i form av støyskjerming langs veien eller lokale støyskjermer på 
tomten. Fylkesmannen forutsetter at kommunen innarbeider bestemmelser som sikrer 
at alle boenhetene med tilhørende uteområde får tilfredsstillende støyverdier i henhold 
til grenseverdiene som er bestemt i støyretningslinjen og at dette tydeliggjøres i 
bestemmelsene. For den samme tomten anbefaler vi at det også reguleres inn et 
grøntområde mot jordet i nord for å sikre tilstrekkelig avstand til produksjonsarealene. 
Dette for å unngå mulige konflikter mellom drift av landbruksarealene og 
omsorgsboligene. 
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 4. mai 2017 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig ettersyn. 
 
Det aktuelle området ligger nord i byen avgrenset av dyrka mark i nord, Hvalsmoveien i vest, 
Hov Allé i sør og eksisterende omsorgssenter ved Hov Gård bofellesskap i øst. Planområdet 
omfatter et areal på ca 66 daa som i dag er bebygd med boliger, barnehage og næringsbygg. 
 
Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på to 
tomter, Hov Vest og Hov Øst. For den vestre tomten er det ønske om å etablere 
omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På den østre 
tomten er ønske om omsorgsboliger i bofellesskap med inntil 21 enheter samt personaldel. 
 
Fylkesmannen har i brev av 8. mars 2016 avgitt uttalelse ved varsel om oppstart av 
planarbeid. Vi ba om at forhold knyttet til støy, klima og energi, naturmangfold, barn og 
unges interesser, grøntstruktur, landskap og universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i 
tråd med nasjonale føringer. 
 

Fylkesmannens kommentarer  

Vi er enig med kommunen i vurderingene om viktigheten av å tilrettelegge for 
omsorgsboliger og at det er sterke samfunnsinteresser knyttet til å sikre et volum som dekker 
behovet i kommunen. Videre virker plasseringen fornuftig ut fra at det i dag er etablert 
omsorgsboliger i området fra før. 



Side 2 av 3 

 
Deler av området er imidlertid utsatt for trafikkstøy fra Hvalsmoveien ifølge planbeskrivelsen. 
Det er ikke utarbeidet egen støykartlegging for området, men det er vist til støysonekart fra 
kartklienten til miljøstatus. Her går det frem at store deler av byggeområdet BT1 har 
støyverdier som ligger mellom Lden = 55-60 dB (gul støysone). En detaljert støykartlegging av 
området ville kunne gitt bedre svar på støyproblematikken i området. Ved varsel om oppstart 
anbefalte vi at det ble utarbeidet en støykartlegging og at eventuelle behov for tiltak ble 
innarbeidet i planen. 
 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står at fortetting med kvalitet 
er en viktig forutsetning for en god by- og tettstedsutvikling. Det er uttrykt en forventning om 
at kommunene skal forebygge nye miljø- og helseulemper i form av støy ved planlegging av 
ny boligbebyggelse. 
 
Om lag 1,7 millioner mennesker er utsatt for støy ved boligen sin. En halv million er mye el-
ler sterkt plaget og ca 200 000 har problemer med nattesøvnen på grunn av støy. Norge har 
som mål at støyplagene skal reduseres med 10 prosent innen 2020 for de som er utsatt for 
utendørsstøy ved boligen sin i forhold til 1999.  
 
Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 
som trådte i kraft 1. januar 2012. I § 4 gis kommunen blant annet et ansvar for å bidra til å be-
skytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
 
I forslag til bestemmelser er det krav om støyberegning og ivaretakelse av støykrav som en 
del av byggesaken. 
 
Fylkesmannen mener det er uheldig at det ikke er gjennomført en egen støykartlegging av 
området slik at eventuelle nødvendige tiltak mot støy kunne vært innarbeidet i 
reguleringsplanen. Det er viktig at dette blir utredet på et så tidlig stadium som mulig for å 
kunne ta stilling til miljøkvaliteten ved boligområdet. 
 
Med bakgrunn i at det er krav om kartlegging og ivaretakelse av støykrav i planforslaget 
fremmer vi ikke innsigelse. Vi forutsetter imidlertid at bestemmelsene blir endret slik at 
støykravene i støyretningslinjen T-1442/2016 blir juridisk bindende. Vi ber om at det 
innarbeides et krav i bestemmelsene om at alle boligene/omsorgsboligene skal ha 
støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot 
Hvalsmoveien. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjennomført og 
dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene. 
 
Når det gjelder problemstillingen knyttet til dyrka mark går det frem av saken at ca. 10 daa 
med dyrkbar mark vil bli omdisponert til byggeområde for omsorgsboliger. De aktuelle 
arealene ligger mellom dagens barnehage og boligområdet i vest. Ut fra arealressurskart 
(AR5) er dette definert som fulldyrka jord. 
 
Ut fra flyfoto over området (i perioden 2004-2016) kan det se ut til at det ikke har vært 
produksjon på arealene og at området i mer eller mindre grad har ligget brakk. Området kan 
ha vært brukt til beiteareal eller til grasproduksjon. Det går frem av saken at deler av området 
blir brukt av barnehagen. Terrenget er nordvendt og skråner bratt ned mot jordet i nord og 
ligger inneklemt mellom boliger og barnehage.  
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Etter en samlet vurdering hvor samfunnsnytten av å tilrettelegge for omsorgsboliger bli tillagt 
stor vekt, har vi ingen spesielle merknader til den foreslått omdisponeringen. Vi vil imidlertid 
anbefale at det reguleres inn et grøntbelte ved BT1 mot den dyrka marka i nord for å sikre 
tilstrekkelig avstand til produksjonsarealene. Dette for å unngå mulige konflikter mellom drift 
av landbruksarealene (støy, støv og lukt) og omsorgsboligene. 
 
Når det gjelder barn og unges interesser går det frem av saken at deler av utearealet til Hov 
barnehage vil bli tatt i bruk til de nye omsorgsboligene. Barnehagen har leid arealet fra 
kommunen. Vi forutsetter at representanten for barn og unge har fått mulighet til å delta i 
planarbeidet og at utearealet for barnehagen oppfyller lovpålagte krav til uteareal. Det er i 
saken vist til at arealene som tas fra barnehagen til en viss grad bøtes med at uteområdet ved 
omsorgsboligene skal være åpne og tilgjengelig for allmennheten. Dette mener vi ikke kan 
regnes som noen form for kompensasjon for uteområdet som går tapt ved barnehagen. 
Arealene i nord kan imidlertid fungere som friområde og akebakke.   
 
Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser 
vi av saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle naturty-
per eller sårbare arter. Vi har ingen merknader til dette. Vi vil likevel anbefale at planforslaget 
blir vurdert konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8-12, i tråd med lovens intensjoner. 
 
Kommunen må ellers se til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til estetikk 
og landskapsforhold. Vi viser til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. 
mars 2004. 
 
   
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 15/9958-47   Arkiv: PLN 419  

 

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med denne detaljreguleringen er å tilrettelegge for bygging av omsorgsboliger på 

to tomter i Hønefoss nord, Hov. Ringerike kommune, avdeling Utbygging, er forslagstiller til 

planforslaget. Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. 

Å ha tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er 

ansvarlig for å dekke.  

 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn i mai og juni 2017. Det er foretatt en del 

endringer i planforslaget som tilpasning til innkomne høringsuttalelser, blant annet er det tatt 

inn spesifikke bestemmelser om håndtering av støy fra Hvalsmoveien og en økning i %BYA 

(utnyttelsesgrad) for bedre funksjonalitet i byggeprosjektet for å imøtekomme støykravene. 

Det er også satt en bestemmelse om at dersom barnehagens nåværende lekearealer reduseres 

som følge av utbyggingen, skal byggeprosjektet tilrettelegge erstatningsarealer for lek i 

friområdet bak barnehagen. Akebakken til barnehagen sikres også gjennom en bestemmelse. 

Dialogen med barnehagen må videreføres i den videre byggeprosessen etter at 

reguleringsplanen er vedtatt, slik at det eventuelt kan gjøres justeringer underveis for å 

imøtekomme barnas behov der det er mulig. Rådmannen ser likevel at det eksisterer en 

interessekonflikt mellom barnas interesser og behovet til innbyggere i kommunen som trenger 

omsorgsboliger. Planforslaget forsøker å dempe denne konflikten ved å stille krav om 

avbøtende tiltak. 

Når det gjelder omdisponering av dyrkbar mark vurderer rådmannen at samfunnsnytten i 

dette tilfellet veier opp for det relativt beskjedne arealet dyrkbar mark som omdisponeres. 

Fylkesmannen støtter også opp under dette synet. 



 

Planforslaget er nå godt bearbeidet etter justeringer som er gjort for å imøtekomme 

høringsuttalelser. Ikke alle interesser har kunnet ivaretas fullt ut, men i dette tilfellet har 

viktige samfunnsbehov på noen områder måttet gå foran private interesser. Rådmannen 

anbefaler at planen vedtas.  

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune, avdeling Utbygging, er forslagstiller til planforslaget etter bestilling fra 

sektor Helse og omsorg. Hensikten med planen er å tilrettelegge for bygging av 

omsorgsboliger på to tomter. På tomten Hov Vest (vestre del av utbyggingsområdet) 

planlegges omsorgsboliger i bofellesskap for 7 brukere i selveide enheter som borettslag. På 

tomten Hov Øst (østre del av utbyggingsområdet) planlegges omsorgsboliger i bofellesskap 

med inntil 21 enheter samt personaldel. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) og Formannskapet (FS) 

anbefalte oppstart av planarbeidet i sine respektive møter 18.01.16, sak 9/16, og 

19.01.16, sak 8/16. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

«1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Hov Omsorgsboliger.  

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 

 Det må gis adkomst til naturområde bak tomt til bruk av beboere i området samt 

barnehage.» 

 

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

(HMA) og Formannskapet (FS) i deres respektive møter 03.04.2017, sak 25/17, og 

25.04.2017, sak 15/17. Planforslaget ble vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig 

ettersyn. 

 

Følgende vedtak ble fattet: 

«1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger sendes på høring og legges 

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

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder 

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny 

plan. Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et 

område ved Hov gård», egengodkjent i 1999». 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

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



- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, vedlegg 12. 

 

Endringer etter 1. gangsbehandling 

 

De viktigste endringene i plankartet etter 1. gangsbehandling: 

 

 Arealet GF2 utgår.  

 Buffersone med 10 meters bredde mellom BT1 og LNF-område i nord er regulert inn. 

 Turveg med 3 meters bredde fra ekstra parkeringsareal til barnehage er regulert inn.  

 

De viktigste endringene i reguleringsbestemmelsene etter 1. gangsbehandling: 

 

 Innenfor planområdet skal støy tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen 

T1442/2016. Boligene/omsorgsboligene skal ha uteareal på stille side som 

tilfredsstiller grenseverdiene for støy i tabell 3. Soverom skal vende mot stille side, 

hvor støygrensene i tabell 3 tilfredsstilles. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende 

støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de 

planlagte boligene.  

 Utnyttelsesgraden for o-BOP (Hov Øst) økes fra 45% til 60%. Dette gjøres for å gi 

skisseprosjektet til omsorgsboligene størst mulig fleksibilitet så man kan finne gode og 

funksjonelle løsninger til utforming, blant annet med tanke på å ivareta støykravene. 

 Det er lagt inn en bestemmelse om at det ikke tillates byggverk innenfor en sone på 4 

meter til hver side for VA-ledning over tomta o-BOP.  

 Dokumentasjon på brannvannsdekning kreves ved søknad om tiltak. 

 Eventuelle erstatningsarealer for lek for barnehagen og området for øvrig skal 

tilrettelegges i o-GF1 (friområdet) dersom barnehagens nåværende lekearealer 

reduseres som følge av utbyggingen. 

 Traséen for barnehagens akebakke sikres en bredde på minimum 10 meter. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 04.05. – 21.06.2017. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. 

til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. Se også vedlegg 6.  

Uttalelse fra Statens Vegvesen (01.06.2017)  

 

Anbefaler at antall boenheter konkretiseres i reguleringsbestemmelsene. Anbefaler at fortau 

økes fra 2,5 til 3 meters bredde, pga. sikkerhet og flyten for gående og syklende, samt 

brøyting vinterstid. Tiltakshaver har ansvar for å etablere og bekoste støytiltak.  



  

Forslagstillers kommentar: Er svart ut med brev til SVV der kommunen gjør rede for 

hvorfor fortausbredden på 2,5 meter langs Hov Allé opprettholdes. Det anses ikke som 

hensiktsmessig å konkretisere antall boenheter i bestemmelsene. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud (21.06.2017)  

 

1. Er enig med kommunen om viktigheten av å tilrettelegge for omsorgsboliger. Synes 

plasseringen virker fornuftig ut fra at det er etablert omsorgsboliger i området fra før av. 

 

2. Forutsetter at reguleringsbestemmelsene blir endret slik at støykravene i støyretningslinjen 

T-1442/2016 blir juridisk bindende. Ber om at det innarbeides et krav i bestemmelsene om at 

alle boligene/omsorgsboligene skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor 

vindu i støyutsatt fasade mot Hvalsmoveien. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier 

må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.  

 

3. Anbefaler at det reguleres inn et grøntbelte ved BT1 mot den dyrka marka i nord for å 

sikre tilstrekkelig avstand til produksjonsarealene. Dette for å unngå mulige konflikter 

mellom drift av landbruksarealene (støy, støv og lukt) og omsorgsboligene. 

 

4. Forutsetter blant annet at utearealet for barnehagen oppfyller lovpålagte krav til uteareal. 

De nye uteområdene for omsorgsboligene kan ikke regnes som kompensasjon for dagens 

uteområde. Arealene i nord kan fungere som friområde og akebakke. 

 

5. Anbefaler at planforslaget blir vurdert konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8-12, i 

tråd med lovens intensjoner.  

 

6. Kommunen må ellers se til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til estetikk 

og landskapsforhold, jamfør Den europeiske landskapskonvensjonen (1. mars 2004.)  

 

Forslagstillers kommentar:   

1. Det anføres at Fylkesmannen støtter kommunens valg av plassering av nye omsorgsboliger 

i et område med eksisterende omsorgsboliger.  

 

2. Det er nå gjort støyanalyse. Støykilden (Hvalsmoveien) er et stykke unna og dersom man 

skal komme under kravet om Lden ≤ 55 dB på fasade alle steder, blir det nødvendig med 

kostbare tiltak langs vegen. I skisseprosjektet har arkitekten hensyntatt støy med tanke på 

utforming av bygningsmassen og plassering av soverom (soverom og stue vender bort fra 

støykilden på Hov vest). Mesteparten av uteområdet vil være på fremsiden av bygget samt at 

det vil være en svalgang/ glassgang på den støyutsatte siden. Under rekkefølgebestemmelsene 

for Utomhusplan, tilføyes «Ivaretakelse av støykrav og aktuelle støytiltak». 

Fellesbestemmelsene justeres med krav om støyverdier i henhold til grenseverdiene i 

støyretningslinjens tabell 3.   

 



3. Det reguleres inn grøntområde som buffersone mot landbruksareal på BT1, med 

reguleringsformål «Naturområde». Vi har tatt med en bredde på 10 meter. Det har ikke 

betydning for utnyttelsesgrad, på grunn av tomtas størrelse.   

 

4. Det blir viktig å gjøre andre tiltak for å kompensere for tapet av uteareal, som nevnt i 

kommentaren til Hov barnehages uttalelse. Vi legger inn en rekkefølgebestemmelse om at 

dersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man tilrettelegge for lek i GF1. 

Hensikten er å oppnå lek som balanselek, klatring, aking mv. som ikke krever for mye 

installasjoner, men som kan ha en mer naturlig tilrettelegging, og som kan være til glede for 

flere enn barnehagebarna.  

 

5. Utfylt sjekkliste for naturmangfoldlovens §§8-12 er vedlagt.  

 

6. Det er tatt med bestemmelse om byggeskikk. Forholdet til omgivelser er beskrevet i 

planbeskrivelsen. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

 

Ad. 2. Kommunen har vært i dialog med Fylkesmannen vedrørende støyproblematikken. For 

tomt Hov Vest (felt BT-1) er Fylkesmannen godt tilfreds med at man løser støyproblemet ved 

hjelp av plassering av funksjoner i bygget, slik at støyfølsom bruk vender bort fra støykilden. 

Det samme gjelder plassering av uteområder. For tomt Hov Øst (felt oˍBOP) er 

skisseprosjektet ikke ferdig bearbeidet, men de samme prinsippene vil gjelde også her. % 

BYA er økt fra 45% til 60% på felt oˍBOP for å gi større fleksibilitet i utformingen av 

skisseprosjektet, blant annet for å ivareta hensynet til støy. 

 

Ad. 4. I bestemmelsene § 3-1 sikres at barnehagen beholder sin trasé for akebakke, bredde 

skal være minst 10 meter. Traséen vil starte noe lengre mot nord enn i dagens situasjon på 

grunn av utbyggingen på felt oˍBOP. 

 

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune (21.06.2017)  

 

Er tilfreds med at det er lagt inn hensynssone og bestemmelser knyttet til automatisk fredete 

kulturminner. Kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet.  

 

Forslagstillers kommentar: Fylkeskommunens påpekninger er ivaretatt i planforslaget. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (12.06.2017)  

Gir generelle innspill om renovasjon.  

Forslagstillers kommentar: Konkrete løsninger for renovasjon er diskutert med HRA 

underveis i prosessen og har ligget til grunn for planforslagets utforming. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 



 

 

Uttalelse fra Teknisk forvaltning VAR, Ringerike kommune (20.06.2017) 

 

1. Overvann fra området innenfor de offentlige omsorgsboligene ledes til bekk. Lokal 

fordrøyning må vurderes ved stor avrenningen fra tette flater.  

 

2. Hov Alle er i dårlig forfatning. Denne ser ut til å være egnet for en flomvei fra øvre del av 

Hønengaten samt Hovsmarkveien, ved å tilrettelegge med kantstein og fall. Flomveien bør 

ledes inn på nedkjøringsveien til pst. Ved større arbeider i Hov Alle bør vannledning fra 1952 

vurderes utskiftes.  

 

3. Brannvann bør dokumenteres.  

 

4. Eksisterende pumpeledninger fra Hov pumpestasjon går tvers igjennom området som 

foreslås regulert. Byggegrense til disse er minst 4 meter. Om dette ikke lar seg gjennomføre 

som de ligger må ledningene legges om for å kunne sikre senere vedlikehold. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. Planen inneholder bestemmelse om løsning for overvannshåndtering. 

 

2. Dette gjelder overvannshåndtering på et høyere nivå enn behovet for omsorgsboligene. Det 

er nok et fornuftig tiltak, som det er lurt av kommunen å vurdere om man skal etablere i 

forbindelse med etablering av fortau – men det er ikke riktig å binde tillatelsen for 

omsorgsboligene til det. Det er ikke de som utløser behovet. For omsorgsboligene løses 

behovet gjennom fordrøyning på egen grunn og ved å lede vannet til bekken langs jordet i 

nord. Med andre ord, det er ikke riktig med en rekkefølgebestemmelse knyttet til 

omsorgsboligene.  

 

3. Kommunens bestemmelser/ krav skal følges, slik at det vil bli etablert tilstrekkelig kapasitet 

for brannvann. Det er stilt krav om dette i bestemmelsene for å få byggetillatelse. Det tas med 

reguleringsplanbestemmelse om at dette er et krav som må dokumenteres gjennom 

byggesaken.  

 

4. Både Hov barnehage og Magne Lohre påpeker at vannledninger går gjennom området for 

prosjekt Hov Øst. Det har vært vurdert om man skulle legges inn en hensynssone for teknisk 

infrastruktur med 4 meter på hver side av der vannledningen går/skal gå. Imidlertid gir det 

uønskede føringer for plassering av bygningsmassen. Ved behov, legges ledningene om, men 

endelig plassering vet man ikke før senere i prosjekteringen. Derfor løses det heller med en 

reguleringsbestemmelse, da det ikke er viktig med eksakt plassering av ledningene – kun at 

man skal være klar over at de ligger på denne tomta, og at det må tas hensyn til dem. 

Reguleringsbestemmelse angir at situasjonsplanen til byggesaken skal påvise plassering av 

eksisterende ledning og eventuell omlegging. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

Uttalelse fra Hov barnehage (12.06.2017)  

 

1. De andre lekearealene i området er ikke fullverdig erstatning av området som 

omdisponeres. Det er anbefalt at barnehager har 6 ganger størrelsen på lekeareal til uteareal, 



hvilket utgjør 2100 m2 uteareal. Det mangler 300 m2. I forbindelse med at barnehagen ble 

etablert i 1998 ble det i godkjenningspapirene spesielt påpekt at lekeområdet var lite og at det 

forutsettes at man tar i bruk friarealet rundt barnehage. Skråningen bak barnehagen er så bratt 

at den ikke er fremkommelig. Det settes spørsmålstegn ved om grønn plakats anbefaling om å 

unngå omdisponering av store landskapsverdier er tilstrekkelig tatt hensyn til i planarbeidet.  

 

2. Er bekymret for at det foreslåtte bygget vil bli svært ruvende i forhold til barnehagen.  

 

3. Setter spørsmålstegn ved om antall regulerte parkeringsplasser for bil og sykkel er 

tilstrekkelig med en økning i trafikk-grunnlag på 85 kjøretøy i døgnet i tillegg til reduksjonen 

i barnehagens parkeringsplasser. Det er ikke gjennomførbart at foreldre skal parkere 250 

meter unna barnehagen ved henting og levering.  

 

4. Barnehagens tilførselsledning for vann går rett over området. Det var lekkasje på området 

januar 2017. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. I regjeringens veileder (2006) er det anbefalt størrelse på uteareal på 24 m2 per barn over 

tre år og 33 m2 for barn under tre år. Med 74 barn resulterer det i en anbefalt størrelse for 

uteareal på ca. 2.100 m2. Deler av det bratte friområde nord for barnehagen kan tilrettelegges 

slik at det blir brukbart for opphold. I tillegg vil grøntarealet langs SPP egne seg som 

akebakke. Det har vært vurdert om det kunne inngås en avtale med barnehagen om at denne 

opparbeidet og vedlikeholdt kommunale lekeplasser i området mot en økonomisk 

kompensasjon, eksempelvis gnr/bnr 86/251 i Harald Hårfagres vei og 87/1 i enden av veien 

Hovsenga. Synspunktet er at disse er for langt unna til å kunne benyttes som uteareal for 

barnehagen, på hensiktsmessig vis slik at det kan inngå i arealregnskapet. Dette løses som 

angitt i svarpunkt 4 til Fylkesmannens uttalelse.  

 

2. Bygget vil merkes sammenlignet med dagens situasjon hvor det ikke er noen bygning på 

tomta. Det ligger på vestsiden av barnehagen, og kaster ikke skygge på barnehagens arealer 

på dagtid.   

 

3. Det foreslås å opparbeide en gangsti mellom det ekstra parkeringsarealet (o-SPP) og 

barnehagen, nord for omsorgsboligene på Hov Øst. Plassen skal opparbeides samtidig med 

omsorgsboligene. Sti tas med på reguleringskartet og krav om etablering tas med i 

bestemmelsene. Kvalitetsnivå på stien må sees i sammenheng med utforming av området for 

omsorgsboligene (belysning, asfaltering)   

 

4. Se svar til teknisk forvaltning om tilførselsledning 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

Ad. 1 Kommunen har vært i dialog med barnehagen for å finne gode løsninger for deres 

behov i forhold til lekearealer. Det er satt et vilkår for utbyggingsprosjektet for Hov Øst (felt 

oˍBOP) om at dersom barnehagens lekearealer reduseres som følge av utbyggingen, skal 

prosjektet tilrettelegge for lek i felt o-GF1. Videre er det stilt krav om at traséen for 

eksisterende akebakke skal beholds, og at denne sikres en bredde på minst 10 meter. 

Akebakken vil dog starte litt lengre nord enn i dagens situasjon. 



 

Ad. 3. Utbyggingsprosjektet skal opparbeide turveg mellom ekstra parkeringsareal (felt o-

SSP) og barnehagen. Dette er stilt som et rekkefølgekrav for brukstillatelse av 

omsorgsboligene på Hov Øst. Opparbeiding av turvegen vil korte ned avstanden mellom det 

ekstra parkeringsarealet og barnehagen, og dermed gjøre bruken av parkeringsarealet mer 

relevant for barnehagen.  

 

 

Uttalelse fra Hilde og Tore Bakken v/HELP Forsikring (20.06.2017) 

1. Planforslaget problematiserer ikke «øy» med boligbebyggelse i omsorgsboligområde og 

økt trafikkbelastning og parkering. Ønsker at kommunen utreder muligheten for å spre 

omsorgsboligene til flere områder. Området blir «mettet» med omsorgsboliger på bekostning 

av omdisponering av dyrket mark og friarealer, og på bekostning av bomiljøet til eksisterende 

boligbebyggelse. Eksisterende bebyggelse mister alt tilgjengelig friareal. Avvikende regulering 

stiller særlige krav til konsekvensutredning.  

 

2. Omsorgsboliger genererer annen trafikkbelastning og parkering enn ordinære boliger.  

 

3. Det tillates konsentrert småhusbebyggelse (BKS) på andre siden av Hov Allé . 

 

4. Er ikke tilfreds med at Harald Hårfagres veg utvides ved å ta av eiendom 87/574.  

 

5. Ønsker buffer mellom egen eiendom og omsorgsboligene.   

 

6. Ønsker byggehøyde redusert til 1 etasje. Omsorgsboligen bør legges på kote +82,5 minus 1 

meter. 

 

Forslagstillers kommentar:  

1. Utfyllende svar om lokalisering fra Helse og omsorg er lagt ved saken, se vedlegg 11. Det 

anføres at Fylkesmannen støtter kommunens valg av plassering av nye omsorgsboliger i et 

område med eksisterende omsorgsboliger.  

 

2. Trafikkbelastning og parkering er utredet i planarbeidet.  

 

3. Konsentrert småhusbebyggelse (BKS): Dette er ikke ny bebyggelse, men gjenspeiler 

dagens situasjon, og legger i tillegg begrensninger på hvilke tiltak som kan tillates innenfor 

BKS.  

4. Det har vært vurdert om utvidelse av veien ned mot pumpehuset kan justeres slik at den 

ikke tar av gnr/bnr 87/574. Det anses som en dårligere løsning. Arealet berører en liten del av 

87/574 i svingen mellom vegen til pumpehuset og Harald Hårfagres vei. Eiendommen kan 

tilføres et omtrent like stort areal som ikke behøves som vegareal. Dette gjelder små arealer, 

og det er omtrent identiske i størrelse. Se illustrasjon i vedlegg 6.  

 

 5. Det er ikke plass til å legge inn vegetasjonsskjerm/ grøntområde. Dette kan heller ikke 

sees i sammenheng med å regulere inn vegetasjonsskjerm/ grøntområde som Fylkesmannen 

har ønsket mot landbruksarealene i nord – Det er ulike arealer som ønskes som buffer: 

Fylkesmannen ønsker buffer mot LNF, mens naboene ønsker buffer mellom eiendommene. Vi 

tar med en reguleringsbestemmelse om at man i situasjonsplan skal dokumentere skjerming 

mot nabo, for eksempel med vegetasjonsskjerm, og at naboene bør konsulteres om løsning. 



Samtidig påpekes det at det nok vanskelig å oppnå full skjerming, her er man tett på 

hverandre. Beboere ønsker som regel ikke for høye hekker.  

 

6. Høyde er satt for å kunne bygge minimum 2 etasjer pluss kjeller, med tilstrekkelig 

etasjehøyde. Denne er netto minimum 2,6 meter. Terrenget må kunne arronderes slik det er 

naturlig uten kunstige forsenkninger, som eventuelt medfører behov for murer eller spesiell 

overvannsbehandling. 

 

Rådmannens kommentar: 

Merknaden er hovedsakelig godt kommentert av forslagstiller. Rådmannen har noen 

kommentarer til følgende punkter: 

 

Ad. 1 Fylkesmannen støtter kommunens valg av lokalisering for omsorgsboligene. 

 

Ad. 2 Parkeringsbehov som genereres som følge av utbyggingen skal tas hånd om på de 

respektive utbyggingstomtene. I tillegg settes det av areal til ekstra parkering (felt o-SPP) 

som vil være offentlig tilgjengelig, for eksempel for besøkende til omsorgsboligene. Det er 

stilt rekkefølgekrav om at det ekstra parkeringsarealet skal være opparbeidet før det gis 

brukstillatelse for omsorgsboligene på Hov Øst.  

 

 

Uttalelse fra Hovbo Borettslag (20.06.2017) 

Støtter Tore og Hilde Bakkens merknader (se over). Planene for parkering er ikke 

tilstrekkelig. Sannsynligvis vil deres områder bli benyttet til parkering.  

 

Forslagstillers kommentar: Parkeringskravene er i tråd med kommunens normer.  

 

Rådmannens kommentar: 

Parkeringsbehov som genereres som følge av utbyggingen skal tas hånd om på de respektive 

utbyggingstomtene. I tillegg settes det av areal til ekstra parkering (felt o-SPP) som vil være 

offentlig tilgjengelig, for eksempel for besøkende til omsorgsboligene. Det er stilt 

rekkefølgekrav om at det ekstra parkeringsarealet skal være opparbeidet før det gis 

brukstillatelse for omsorgsboligene på Hov Øst. 

 

  

Uttalelse fra Geir Halvorsen (21.06.2017) Støtter vedlegg (dvs. merknadene fra Tore og 

Hilde Bakken.) 

 

Forslagstillers kommentar: Det er kommentert under vedlegget. 

 

Rådmannens kommentar: Se kommentarer til Tore og Hilde Bakkens merknader. 

 

 

Uttalelse fra Jon Terje Gilhuus (20.06.2017)  

Protesterer mot at en del av eiendommen deres reguleres til friområde (arealet GF2 øst for 

felt BFS3 i planforslaget som ble sendt på høring).  

 

Forslagstillers kommentar: Det kan nok være vanskelig å få til en reell bruk av GF2 som 

friområde. Det er greit å ta GF2 ut av planområdet, slik at det ikke lenger er en del av 



detaljreguleringen. Det vil da opprettholde sin status som LNF-område i kommuneplanen. 

Arealet tas ut av planen. 

 

Rådmannens kommentar: Merknaden er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

Innsigelser 

Fra overordnede myndigheter er det ikke fremmet formelle innsigelser til planen. 

Kommunestyret kan dermed vedta reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner og overordnede planer 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er med i reguleringsplanene 218-01 «Et område ved Hov gård» og 

reguleringsplan nr. 49 «Hov gård». «Et område ved Hov gård» fra 1999 regulerer arealer til 

bolig, lekeplass og friområde (park, turvei, lekeplass og spesialområde friluftsområde), samt 

et lite område med vei. Plan 49 «Hov gård» er av eldre dato (stadfestet 1965) og regulerer 

arealer i den vestre delen av planområdet til vei, boliger og grøntareal. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 beskriver kapittel 5, Effektiv arealdisponering, 

ønsket arealbruk i Ringerike. Det er viktig å utnytte fortettingsarealer i Hønefoss og 

prioriterte lokalsamfunn, og 70 % av befolkningsveksten skal tas i Hønefossområdet. 

Arealbruk og transport skal sees i sammenheng for å redusere transportbehovet 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er planområdet avsatt til formålene erverv, 

friområde, LNF-område, bolig, bygning med særskilt allmennyttig formål og 

kommunaltekniske anlegg. 

Planforslaget er i strid med overordnet plan, da det foreslår å omregulere deler av friområder 

og LNF-områder til bolig- og tjenesteytingsformål. 

 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 er et strategisk dokument som skal bidra til å bedre den 

fremtidige folkehelsen i Ringerike kommune. Satstingen på barn og unge skal prioriteres, 

herunder satsning på oppvekstmiljø, barnehager og skoler av høy kvalitet. Fokus på gode 

levekår og utjevning av sosiale helseforskjeller anses også som essensielt i kommunens 

folkehelsearbeid. 

 

Energi- og klimaplan 

Ringerike kommunes Energi- og klimaplan (vedtatt 02.12.2010) har som to av sine hovedmål 

å stimulere til økt bruk av alternative energikilder, og at kommunale bygg i Ringerike skal 

være mest mulig klimavennlige. 

Grønn plakat 

Ringerike kommune har kartlagt grønnstruktur i form av rapporten ”Grønn plakat” med 

tilhørende kart, vedtatt 30.11.2000. I Grønn plakat er de delene av planområdet som 

planlegges utbygget registrert som områder med stor verdi. 

 

Universell utforming, Regional plan – Buskerud mot 2025 



Planen ble vedtatt av fylkestinget i Buskerud 28.04.2011. Den har som ett av sine hovedmål 

at universell utforming skal være et integrert prinsipp i alle nye utbyggingsprosjekter. Dette 

gjelder både utvendige- og innvendige bygningskonstruksjoner samt inngangssoner og 

uteområder. 

 

 

Juridiske forhold  

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

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

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Jordlova 

I kommuneplanen er arealene på tomt Hov Vest (BT1) avsatt til LNF-område, mens arealet 

for tomt Hov Øst (o_BOP) samt ekstra parkeringsareal (o_SPP) er avsatt til friområde. I 

følge jordressurskart hos www. skogoglandskap.no (se planbeskrivelsen, vedlegg 4) består 

disse arealene av jord med god kvalitet som setter små begrensninger for jordbruk.  

 

Det dyrkbare arealet som planforslaget foreslår å omdisponere er på ca. 10 dekar. I Ringerike 

kommunes jordpolitiske arealvurdering (JAV) er områdene imidlertid ikke tatt med som 

arealer med sterke landbruksinteresser. JAV er tilgjengelig i kommunens kartløsning. 

 

I denne saken er det samfunnsgagnet en omdisponering av det forholdsvis lille dyrkbare 

arealet vil kunne gi, tillagt stor vekt.  

 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en offentlig plan, og dette innebærer at det ikke kan tas saksbehandlingsgebyr. 

Ringerike kommune er forslagsstiller til planforslaget og bekoster utredninger og annet i 

forbindelse med planarbeidet. Kommunen er også byggherre for prosjektene. Planforslaget vil 

således medføre betydelige kostnader for kommunen. Kommunen vil få støtte fra Husbanken 

for deler av kostnadene. De detaljerte økonomiske forholdene for øvrig går planforslaget ikke 

nærmere inn på. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser ved høring fremgår av ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 



Rådmannen ser positivt på at det legges til rette for bygging av omsorgsboliger. Å ha 

tilstrekkelig med omsorgsboliger tilgjengelig er et samfunnsbehov som kommunen er 

ansvarlig for å dekke. Rådmannen mener kravene som stilles til prosjektet i forhold til for 

eksempel utnyttelsesgrad, estetisk utforming og universell utforming er rimelige og 

nødvendige for å oppnå at den nye bebyggelsen faller godt inn i nærmiljøet samt oppfyller sin 

funksjon som boliger med gode bokvaliteter. 

 

Når det gjelder omdisponering av dyrkbar mark vurderer rådmannen saken til at 

samfunnsnytten i dette tilfellet veier opp for det relativt beskjedne arealet dyrkbar mark som 

omdisponeres. Fylkesmannen støtter også opp under dette synet. 

 

Rådmannen er godt tilfreds med at rekkefølgekrav som følger utbyggingen sikrer bedre 

forhold for myke trafikanter i området ved at det stilles krav om opparbeiding av fortau i Hov 

Allé. Reguleringsbestemmelser sørger for at det tilrettelegges for bruk av sykkel, noe som 

støtter opp under Hønefoss som sykkelby. 

 

I forhold til barns interesser ser rådmannen at planforslaget legger opp til avbøtende tiltak for 

eventuelt reduserte lekearealer som følge av utbyggingen. Det har vært dialog med 

barnehagen underveis i prosessen, og barnas interesser er søkt ivaretatt så langt det lar seg 

gjøre. Det blir viktig at dialogen med barnehagen videreføres i den videre byggeprosessen 

etter at reguleringsplanen er vedtatt, slik at det eventuelt kan gjøres justeringer underveis for 

å imøtekomme barnas behov der det er mulig. Rådmannen ser likevel at det i dette tilfellet 

eksisterer en interessekonflikt mellom barnas interesser og behovet til innbyggere i 

kommunen som trenger omsorgsboliger. Planforslaget forsøker å dempe denne konflikten ved 

å stille krav om avbøtende tiltak. 

 

Planforslaget er nå godt bearbeidet etter justeringer som er gjort for å imøtekomme 

høringsuttalelser. Ikke alle interesser har kunnet ivaretas fullt ut, men i dette tilfellet har 

viktige samfunnsbehov på noen områder måttet gå foran private interesser. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

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

revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Støyutredning 



6. Oppsummering av høringsuttalelser med forslagstillers kommentarer  

7. Høringsuttalelser, 10 stk. pluss vedlegg 

8. Notat – oppfølging av støymerknad 

9. Referat, dialogmøte med Hov barnehage 

10. Brev til Statens Vegvesen 

11. Redegjørelse om valgt lokalisering av omsorgsboligene 

12. Saksframlegg til 1. gangs behandling av planforslaget 

13. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 

14. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, FS 

15. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

16. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

17. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.02.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Ingrid Liseth 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9958-48  Arkiv: PLN 419  

 

Sak: 13/18 

 

Saksprotokoll - 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes.» 

 

Avstemming: 

Steinhovdens (MDG) utsettelsesforslag oppnådde 1 stemme (MDG) og falt. 

 

Punktvis avstemming over Rådmannens innstilling i 2 pkt.: 

Første pkt. ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) 

Andre pkt. ble enstemmig vedtatt. 

Dette som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9958-49  Arkiv: PLN 419  

 

Sak: 9/18 

 

Saksprotokoll - 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.03.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming. 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling, som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9958-50  Arkiv: PLN 419  

 

Sak: 26/18 

 

Saksprotokoll - 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.04.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Rambøll Norge AS
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Dato 2017/10/31

Rambøll
Erik Børresens allé 7
Pb 113 Bragernes
N - 3001 Drammen

T +47 32 25 45 00
Epost drammen@ramboll.no
www.ramboll.no

N O TA T
Oppdrag Hov omsorgsboliger
Kunde Ringerike kommune
Notat nr. 7
Dato 201 7 - 10 - 3 1

Til Plan
Fra Rune Tøndell
Kopi Eiendom

DETALJREGULERING 419 HOV OMSORGSBOLIGER
MERKNADER TIL HØRING AV PLANFORSLAG

1. Bakgrunn

Ringerike kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan 419
for omsorgs boliger på Hov i Hønefoss . Den 04.05.2017 varslet
kommunen om offentlig ettersyn av plan forslaget .

I det følgende redegjøres det for merknadene som har kommet inn
under offentlig ettersyn .

O ppstart av planarbeidene ble varslet 17.02.2016. Innspillene til

oppstartvarslet er ko m mentert i et eget notat.
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2. Merknader

1. Statens vegvesen (01.06.2017)
2. Fylkesmannen i Buskerud (21.06.2017)

3. Buskerud Fylkeskommune (21.06.2017)
4. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap ( 12.06.2017 )
5. Teknisk forvaltning VAR (20.06.2017)
6. Hov barnehage ( 12.06.2017 )
7. Hilde og Tore Bakken ved HELP Forsikring AS (20.06.2017)
8. Hovbo Borettslag (20.06.2017)

9. Geir Halvorsen (21. 06.2017)
10. Jon Terje Gilhuus (20.06.2017)

3. Innhold i merknadene og tiltakshavers kommentarer

Statens vegvesen ( 01.06.2017 )
Anbefaler at antall boenheter konkretiseres i reguleringsbestemmelsene .
Anbefaler at fortau økes fra 2,5 til 3 meters bredde, pga. si kkerhet og flyten for gående og
syklende, samt brøyting vinterstid.
Tiltakshaver har ansvar for å etablere og bekoste støytiltak.

Kommentar : Er svart ut med brev til SVV der kommunen gjør rede for hvorfor fortausbre d-
den på 2,5 met er langs Hov Allé opprettholdes. Det anses ikke som hensiktsmessig å kon k-
retisere antall boenheter i bestemmelsene.

Fylkesmannen i Buskerud ( 21.06.2017 )
1. E r enig med kommunen om viktigheten av å tilrettelegge for omsorgsboliger . Synes

p lasseringen virker fornuftig ut fra at det er etablert omsorgsboliger i området fra før av .
2. F orutsetter at regulerings bestemmelsene blir endret slik at støykravene i støyretningsli n-

jen T - 1442/2016 blir juridisk bindende. B er om at det innarbeides et krav i bestemme l-
sene om at alle boligene/omsorgsboligene skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden
= 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot Hvalsmoveien. Tiltak for å oppnå tilfred s-
stillende støyverdier må være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse

til de p lanlagte boligene.
3. A nbefale r at det reguleres inn et grøntbelte ved BT1 mot den dyrka marka i nord for å

sikre tilstrekkelig avstand til produksjonsarealene. Dette for å unngå mulige konflikter
mellom drift av landbruksarealene (støy, støv og lukt) og omso rgsboligene.

4. F orutsetter blant annet at utearealet for barnehagen oppfyller lovpålagte krav til utear e-
al. De nye u teområde ne for omsorgsboligene kan ikke regnes som kompensasjon for

dagens uteområde . A realene i nord kan fungere som friområde og akebakke.
5. A nbefale r at planforslaget blir vurdert konkret i forhold til hver enkelt paragraf i §§ 8 - 12,

i tråd med lovens intensjoner.
6. Kommunen må ellers se til at ny bebyggelse i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til

estetikk og landskapsforhold , jamfør Den europ eiske landskapskonvensjonen ( 1. mars
2004. )
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Kommentar :
1. Det anføres at Fylkesmannen støtte r kommunens valg av plassering av nye omsorgsb o-

liger i et område m ed eksisterende omsorgsboliger.
2. Det er nå gjort støyanalyse. Støykilden ( Hvalsmoveien ) er et stykke unna og dersom

man skal komme under krav et om Lden 55 dB på fasade alle steder , blir det nødve n-
dig med kostbare tiltak langs vegen. I skisseprosjektet har a rkitekten hensyntatt støy
med tanke på utforming av bygningsmassen og plassering av soverom (sove rom og stue
vender bort fra støykilden på Hov vest). Mesteparten av uteområdet vil være på frems i-
den av bygget samt at det vil være en svalgang/ glassgang på den støyutsatte siden.
Under rekkefølgebestemmelsene for Utomhusplan, tilføyes «Ivaretakelse av st øykrav og

aktuelle støytiltak». Fellesb estemmelsene justeres med k rav om støyverdier i henhold til
grenseverdiene i støyretningslinjens tabell 3.

3. Det reguleres inn grøntområde som buffersone mot landbruksareal på BT1 , med regul e-
ringsformål «Naturområde». Vi har tatt med en bredde på 10 meter. Det har ikke bety d-
ning for utnyttelses grad, på grunn av tomtas størrelse.

4. Det blir viktig å gjøre andre tiltak for å kompensere for tapet av uteareal, som nevnt i

kommentaren til Hov barnehages uttalelse. Vi legger inn en rekkefølgebestemmelse om
at dersom man fjerner lekeareal på barnehagetomta, skal man tilrettelegge for lek i
GF1. Hensikten er å oppnå lek som balanselek, klatring, aking mv. som ikke krever for
mye installasjoner, men som kan ha en mer n aturlig tilrettelegging, og som kan være til
glede for flere enn barnehagebarna.

5. Utfylt sjekkliste for naturmangfoldlovens §§8 - 12 er vedlagt.

6. Det er tatt med bestemmelse om byggeskikk. Forholdet til omgivelser er beskrevet i
planbeskrivelsen.

Buskerud fyl keskommune ( 21.06.2017 )
Er tilfreds med at det er lagt inn hensynssone og bestemmelser knyttet til automatisk fred e-
te kulturminner .

Kjenner ikke til nyere tids kulturminner innenfor planområdet.
Kommentar : Fylkeskommunens påpekninger er ivaretatt i planfor slaget .

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (12.06.2017)
Gir generelle innspill om renovasjon .
Kommentar : Konkrete løsninger for renovasjon er diskutert med HRA underveis i prosessen

og har ligget til grunn for planforslagets utforming .

Teknisk forvaltning VAR (20.06.2017)
1. Overvann fra området innenfor de offentlige omsorgsboligene ledes til bekk. Lokal for d-

røyning må vurderes ved stor avrenningen fra tette flater.
2. Hov Alle er i dårlig forfatning . Denne ser ut til å være egnet for en flomvei fra øvre del

av Hønengaten samt Hovsmarkveien , ved å tilrettelegge med kantstein og fall . Flo m-
veien bør ledes inn på nedkjøringsveien til pst. V ed større arbeider i Hov Alle bør v an n-
ledning fra 1952 vurderes ut skiftes.

3. Brannvann b ør dokumenteres.
4. Eksisterende pumpeledninger fra Hov pumpestasjon går tvers igjennom området som

foreslås regulert. Byggegrense til disse er minst 4 meter. Om dette ikke lar seg gje n-

nomføre som de ligger må ledningene legges om for å kunne sikre senere vedlikehold
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Kommentar :
1. Planen in neholder bestemmelse om løsning for overvannshåndtering.
2. Dette gjelder overvannshåndtering på et høyere nivå enn behovet for omsorgsboligene.

Det er nok et fornuftig tiltak, som det er lurt av kommunen å vurdere om man skal eta b-
lere i forbindelse med etablering av fortau – men det er ikke riktig å binde tillatelsen for
omsorgsboligene til det. Det er ikke de som utløser behovet. For omsorgsboligene løses
behovet gjennom fordrøyning på egen grunn og ved å lede vannet til bekken langs j o r-
det i nord. Med andre ord , det er ikke riktig med en rekkefølgebestemmelse knyttet til
omsorgsboligene.

3. Kommunens bestemmelser/ krav skal følges, slik at det vil bli etablert tilstrekkelig kap a-
sitet for brannvann. Det er stilt krav om dette i bestemmelse ne for å få byggetillatelse.
Det tas med reguleringsplanbestemmelse om at dette er et krav som må dokumenteres
gjennom byggesaken.

4. Både Hov barnehage og Magne Lohre påpeker at vannledninger går gjennom området
for prosjekt Hov Øst. Det har vært vurdert om man skulle legges inn en hensynssone for

teknisk infrastruktur med 4 meter på hver side av der vannledningen går/skal gå. Imi d-
lertid gir det uønskede føringer for plassering av bygningsmassen. Ved behov, legges
ledningene om, men endelig plassering vet man ikke før senere i prosjekteringen. Derfor
løses det heller med en regulerings bestemmelse, da det ikke er viktig med eksakt pla s-
sering av ledningene – kun at man skal være klar over at de ligger på denne tomta, og
at det må tas hensyn til dem. Reguleringsb estemmelse angir at situasjonsplanen til by g-

gesaken skal påvise plassering av eksisterende ledning og eventuell omlegging.

Hov barnehage (12.06.2017)
1. De andre lekearealene i området er i kke fullverdig erstatning av området som omdisp o-

neres . Det er anbefal t at barnehage r har 6 ganger størrelsen på lekeareal til uteareal,
hvilket utgjør 2100 m 2 uteareal. Det mangler 300 m 2. I forbindelse med at barnehagen

ble etablert i 1998 ble det i godkjenningspapirene spesielt påpekt at lekeområdet var lite
og at det for utsettes at man tar i bruk friarealet rundt barnehage. Skråningen bak ba r-
nehagen er så bratt at den ikke er fremkommelig. Det settes spørsmålstegn ved om
grønn plakats anbefaling om å unngå omdisponering av store landskapsverdier er ti l-
strekkelig tatt hens yn til i planarbeidet.

2. E r bekymret for at det foreslåtte bygget vil bli svært ruvende i forhold til barnehagen.

3. Setter spørsmålstegn ved om antall regulerte parkeringsplasser for bil og sykkel er ti l-
strekkelig med en økning i trafikk - grunnlag på 85 kjøretøy i døgnet i tillegg til reduksj o-
nen i barnehagens parkeringsplasser. Det er ikke gjennomførbart at foreldre skal park e-
re 250 meter unna barnehagen ved henting og levering.

4. Barnehagens tilførselsledning for vann går rett over området. Det var lekkas je på omr å-
det januar 2017.

Kommentar :
1. I regjeringens veileder (2006) er det anbefalt størrelse på uteareal på 24 m 2 per barn

over tre år og 33 m 2 for barn under tre år. Med 74 barn resulterer det i en anbefalt stø r-
relse for uteareal på ca. 2.100 m 2. De ler av det b ratt e friområde nord for barnehagen
kan tilrettelegges slik at det blir brukbart for opphold . I tillegg vil grønt arealet langs SPP

egne seg som akebakke . Det har vært vurdert om det kunne inngås en avtale med ba r-
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nehagen om at denne opparbeidet og vedlikeholdt kommunale lekeplasser i området
mot en økonomisk kompensasjon , eksempelvis gnr/bnr 86/251 i Harald Hårfagres vei og
87/1 i enden av veien Hovsenga. Synspunktet er at d isse er for langt unna til å kunne
benyttes som uteareal for barneha gen, på hensiktsmessig vis slik at det kan inngå i

arealregnskapet. Dette løses som angitt i svarpunkt 4 til Fylkesmannens uttalelse.
2. Bygget vil merkes sammenlignet med dagens si tuasjon hvor det ikke er noen bygning på

tomta. Det ligger på vestsiden av barnehagen, og kaster ikke skygge på barnehagens
arealer på dagtid.

3. Det foreslås å opparbeide en gangsti mellom det ekstra parkeringsarealet (o - SPP) og
barnehagen, nord for omsorgs boligene på Hov Øst . Plassen skal opparbeides samtidig

med omsorgsboligene. Sti tas med på reguleringskartet og krav om etablering tas med i
bestemmelsene. Kvalitetsnivå på stien må sees i sammenheng med utforming av omr å-
det for omsorgsboligene (belysning, asfaltering)

4. Se svar til teknisk forvaltning om tilførselsledning.

Hilde og Tore Bakken ved H ELP Forsikring AS (20.06.2017)

1. Planforslaget problematiserer ikke «øy» med boligbebyggelse i omsorgsboligområde og
økt trafikkbelastning og parkering. Ønsker at kommunen utreder muligheten for å spre
omsorgsboligene til flere områder. Området blir «mettet» med omsorgsboliger på b e-
kostning av omdisponering av dyrket mark og friarealer, og på bekostning av bomiljøet
til eksisterende boligbebyggelse. Eksisterende be byggelse mister alt tilgjengelig friareal .
Avvikende regulering stiller særlige krav til konsekvensutredning.

2. Omsorgsboliger genererer annen trafikkbelastning og parkering enn ordinære boliger.
3. Det tillates konsentrert småhusbebyggelse (BKS) på andre siden av Hov allé
4. Er ikke tilfreds med at Harald Hårfagres veg utvides ved å ta av eiendom 87/574.
5. Ønsker buffer mellom egen eiendom og omsorgsboligene.
6. Ønsker byggehøyde redusert til 1 etasje. Omsorgsboligen bør legges på kote +82,5 m i-

nus 1 meter.

Kommentar :
1. Utfyllende svar om lokalisering fra Helse og omsorg er lagt ved saken. Det anføres at

Fylkesmannen støtter kommunens valg av plassering av nye omsorgsboliger i et område
med eksisterende omsorgsboliger.

2. T rafikkbelastning og parkering er utredet i planarbeidet.

3. Konsentrert småhusbebyggelse (BKS): Dette er ikke ny bebyggelse, men gjenspeiler
dagens situasjon, og legger i tillegg begrensninger på hvilke tiltak som kan tillates i n-
nenfor BKS.

4. Det har vært vurdert om utvidelse av veien ned mot pumpehuset kan justeres slik at
den ikke tar av gnr/bnr 87/574 . Det anses som en dårligere løsning. Arealet berører en
liten del av 87/574 i svingen mellom vegen til pumpehuset og Harald Hårfagres vei. E i-

endommen kan tilføres et omtrent like stort area l som ikke behøves som vegareal. Dette
gjelder små arealer, og det er omtrent identiske i størrelse. Se illustrasjon.
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5. Det er ikke plass til å legge inn vegetasjonsskjerm/ grøntområde . Dette kan heller ikke

sees i sammenheng med å regulere inn vegetasjons skjerm/ grøntområde som Fylke s-
mannen har ønsket mot landbruksarealene i nord – Det er ulike arealer som ønskes som
buffer: Fylkesmannen ønsker buffer mot LN F , mens naboene ønsker buffer mellom eie n-
dommene. Vi tar med en reguleringsbestemmelse om at man i s ituasjonsplan skal d o-
kumentere skjerming mot nabo, for eksempel med vegetasjonsskjerm, og at naboene
bør konsulteres om løsning. Samtidig påpekes det at det nok vanskelig å oppnå full

skjerming, her er man tett på hverandre. Beboere ønsker som regel ikke f or høye he k-
ker.

6. Høyde er satt for å kunne bygge minimum 2 etasjer pluss kjeller, med tilstrekkelig et a-
sjehøyde. Denne er netto minimum 2,6 meter. Terrenget må kunne arronderes slik det
er naturlig uten kunstige forsenkninger, som eventuelt medfører behov f or murer eller
spesiell overvannsbehandling.

Hovbo Borettslag (20.06.2017)
Støtter Tore og Hilde Bakken s merknader .
P lanene for parkering er ikke tilstrekkelig. Sannsynligvis vil deres områder bli benyttet til
parkering .
Kommentar : Parkeringskravene er i tråd med kommunens normer .

Geir Halvorsen (21.06.2017)
Støtter vedlegg .
Kommentar : Det er kommentert under vedlegget .

Jon Terje Gilhuus (20.06.2017)

Protesterer mot at en del av eiendommen deres reguleres til friområde (arealet GF2 i reg u-
leringsplanen) .
Kommentar : D et kan nok være vanskelig å få til en reell bruk av GF2 som friområde . Det er
greit å ta GF2 ut av planområdet , slik at det ikke lenger er en del av detaljreguleringen. Det
vil da opprettholde sin status som LNF - område i kommuneplanen. Arealet tas ut av planen.
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4. OPPSUM M ERIN G
Hovedessensen i det som har kommet inn omhandler følgende:

Fortausbredde
Krav om støyverdier

Buffersone m ot dyrka mark i nord . Buffersone mellom hus og omsorgsboliger
Kvittere ut Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12
H ensynet til estetikk og landskapsforhold. Ruvende nybygg mot barnehagen og nab o-
bygg.
Overvannshåndtering. Eventuell utskiftning av ledning i Hov allé.
Dokumentasjon av brannvann

Ledninger på tomta og sikringssone.
Tilstrekkelig lekeareal for barnehagen
Ut ilstrekkelig parkeringsdekning
Samle eller spre omsorgsboliger
Grunnerverv. Omdisponering til grøntareal

F ølgende justeringer er gjort i det endelige planforslaget:

Reguleringsk art :

Arealet GF2 utgår.
Buffersone med 10 m bredde mellom BT1 og LN F - områd e i nord.
Sti med 3 m regulert bredde fra SPP til barnehage .

Reguleringsb estemmelser :
Innenfor planområdet skal støy tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen T -
1442/2016. Boligene/omsorgsboligene skal ha uteareal på stille side som tilfredsstiller
grenseverdiene for støy i tabell 3. Soverom skal vende mot stille side, hvor st øygrensene
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i tabell 3 tilfredsstilles. Tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må være gjenno m-
ført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.
Regulerings bestemmelse om at det ikke tillates byggverk innenfor en sone på 4 meter til
hver side for VA - ledning over tomta BOP.

Dokumentasjon på brannvannsdekning
Eventuelle erstatningsarealer for lek for barnehagen og området for øvrig.

Ekstra dokumentasjon :
Støyutredning

Redegjørelse for lokalisering av omsorgsboligene



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/86-20   Arkiv: GNR 32/8  

 

 

Søknad om fradeling av boligtomt og dispensasjon Gnr/bnr 32/8 - Gullerud 
 

Forslag til vedtak: 

 

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

boligtomt på eiendom gnr/bnr 32/8, til tilleggsinformasjon mottatt 23.01.18, til uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg. 

 

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

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. 

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener fordelene med en eventuell 

dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener dispensasjonssaken ikke kan 

godkjennes, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

4. Søknad om dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i kommuneplanbestemmelsene § 

2.1 Landbruk-, natur- og friluftsområde, avslås. På bakgrunn av at dispensasjonen ikke 

godkjennes, avslås søknad om deling. 

 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

  

 

Utskrift sendes 

Knut Vold, Gullerud 19, 3511 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Tiltakshaver Knut Vold søker om å få fradelt en boligtomt, ca 3000 m², fra 

landbrukseiendommen Gullerud gnr/bnr 32/8. Tomten er planlagt delvis på dyrket mark. 

 

Eiendommen omfattes av kommuneplanbestemmelsene § 2.1 Landbruk-, natur- og 



- 

friluftsområde. Det er tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er ledd i stedbunden 

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

fradeling til slikt formål. Fradeling av kårbolig tillates ikke. I Ringerike kommunes 

retningslinjer for behandling av bygging og fradeling av kårboliger er det angitt at på 

eiendommer med over 25 dekar fulldyrka jord, tillates det å oppføre kårbolig.  

 

Landbrukskontoret viser til jordloven § 12, som omhandler deling, og prinsippet om å styrke 

driftsenheter/landbrukseiendommer og ikke stykke dem opp. Videre kom det fram at 

eiendommen sannsynligvis har tilstrekkelig med fulldyrka areal til at det vil være tillatt å 

oppføre kårbolig. Knut Vold ble bedt om å vurdere den muligheten, men han ønsket å 

opprettholde søknaden om fradeling av boligtomt.  

 

Tiltaket er vurdert til å ikke være i samsvar med kommuneplanen.  

 

Rådmannen anbefaler å avslå søknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt, på ca 3 000 

m², 04.01.18 fra landbrukseiendommen Gullerud gnr/bnr 32/8, og tilleggsinformasjon 

23.01.18.  

 

Tiltaket ligger i nærheten av Gullerudtjern naturreservat, og Fylkesmannen i Buskerud ble i den 

forbindelse derfor kontaktet. I e-post 26.01.18 opplyser fylkesmannen at utvidelse av 

naturreservatet ikke blir berørt av byggetiltaket. 

 

Det kreves en godkjenning etter jordloven for fradeling av landbruksjord. Landbrukskontoret 

orienterte muntlig om sine negative signaler når det gjaldt fradeling til boligtomt. Samtidig ble 

det opplyst at etter en foreløpig vurdering kunne landbrukskontoret være positiv til bygging av 

kårbolig uten fradeling. Knut Vold ønsket ikke dette, og 19.03.18 ble søknad om fradeling 

mottatt. 

 

Statens vegvesen uttalte seg i brev datert 25.05.18 og viste til kommuneplanbestemmelsene og 

at deres holdning er at bestemmelsene bør overholdes. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av kommuneplanbestemmelsene § 2.1 Landbruk-, natur- og 

friluftsområde. Det er tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er ledd i stedbunden 

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

fradeling til slikt formål. Fradeling av kårbolig tillates ikke.  

 

I Ringerike kommunes retningslinjer for behandling av bygging og fradeling av kårboliger er 

det angitt at på eiendommer med over 25 dekar fulldyrka jord, tillates det å oppføre kårbolig. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1.  

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». 

 

Søknader om fradeling av landbrukseiendom skal i tillegg til å bli behandlet etter plan- og 

bygningsloven, behandles etter jordloven § 12. Jordloven åpner likevel ikke for å godkjenne 

søknad om deling uten at tillatelse til omdisponering etter § 9 er gitt jf. § 12 annet ledd. 

Fradeling av eiendom som er brukt eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk, må godkjennes 

av departementet, myndigheten er delegert kommunene. For at deling skal kunne godkjennes, 

må det foreligge spesifiserte og klare grunner av slik karakter og tyngde at de kan slå igjennom 

ovenfor de hensyn jordloven skal ivareta, jfr. Jordloven § 12. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

36 første ledd.  

 

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

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

selvkostprinsippet). 

 
Behov for informasjon og høringer 

Både Fylkesmannen i Buskerud, Landbruk- og miljøvernavdelingen og Statens vegvesen har 

uttalt seg til saken.   

 

Rådmannen kan ikke se at saken utløser behov for innhenting av tillatelse, samtykke eller 

uttalelse fra andre enn de som er nevnt over. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

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

boligtomt på eiendom gnr/bnr 32/8, til tilleggsinformasjon mottatt 23.01.18, til uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2: 

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

boligtomt på eiendom gnr/bnr 32/8, til tilleggsinformasjon mottatt 23.01.18, til uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg. 

1. Hovedutvalget mener at det foreligger grunnlag for å godkjenne søknad om 

dispensasjon og fradeling. Rådmannen bes innhente generell uttalelse fra Fylkesmannen 



- 

i Buskerud. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden, delegeres myndighet til 

rådmannen for å godkjenne søknad om dispensasjon og fradeling.  

2. Se orientering om klageadgang 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

kunne danne grunnlag for fremtidig praksis når det gjelder fradeling av boligtomter fra 

landbrukseiendommer.  

 

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

likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Vurdering etter plan- og bygningsloven 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 Landbruks-, natur- og 

friluftsområder. 

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

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

nye tiltak som fører til oppstykking av landbrukseiendommer og økt privatisering av LNF-

områdene. 

I sin søknad om dispensasjon viser tiltakshaver blant annet til at fradelingen etter hans 

vurdering ikke vil forringe eiendommens landbruksmessige betydning. Den foreslåtte tomta er 

plassert i nærheten til annen bebyggelse. Den dyrka marken som vil omfattes av fradelingen, 

har ikke vært dyrket de siste årene, men brukt til lagerplass for ved og redskap. Arealet med 

dyrka mark er adskilt fra resten av jordet pga en traktorvei. Videre forklarer tiltakshaver at 

allmenhetens adgang til skogen og Gullerudtjern naturreservat ikke vil bli hindret. 

Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike 

bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal 

derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som overordnet 

informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd. Det vil normalt ikke 

være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra 

fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

I kommuneplanbestemmelsene § 2.1 kommer det tydelig fram at fradeling til boligformål ikke 

er tillatt. Det er ikke ønskelig med boligbygging i LNF-områder. En eventuell boligeiendom vil 

være fritt omsettelig og ikke nødvendigvis ha tilknytning til landbrukseiendommen. 

Tiltakshaver har fått positive signaler fra både landbrukskontoret og byggesak til å oppføre en 

kårbolig på landbrukseiendommen. Rådmannen vurderer at dette er i tråd med 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og ikke krever dispensasjon. Videre vurderer rådmannen at 

dette vil være en god løsning både for landbrukseiendommen og for tiltakshavers ønske om en 

bolig. Tiltakshaver har ikke ønsket denne løsningen.  

Tiltakshaver viser også i tilleggsinformasjon mottatt 23.01.18, til at det i 1959 ble tillatt fradelt 

en eiendom fra gnr/bnr 32/8 (eiendom gnr/bnr 32/12). Denne ble bebygget og først benyttet 

som fritidsbolig og senere bolig. I 1979 ble denne eiendommen delt i tre eiendommer og 
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bebygget. Sakene som det vises til er av eldre dato. Den første kommuneplanen kom i 1991. 

Det er gjeldene regelverk som må følges.  

Omtrent samtidig som kommunen mottok søknaden fra Knut Vold, har administrasjonen 

jobbet med en tilsvarende sak på Nakkerud, gnr/bnr 259/7. Her ble det også søkt om fradeling 

av en boligeiendom fra en landbrukseiendom i LNF-område. I saken på Nakkerud ble de 

samme signalene gitt; negativt til fradeling, men positiv til oppføring av kårbolig. Slik den 

saken nå ligger an, vil det bli søkt om oppføring av kårbolig. 

Dersom det i denne saken blir tillatt å fradele boligtomt fra en landbrukseiendom, vil det danne 

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

likebehandlingsprinsippet. 

Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt og mener 

fordelene med en eventuell dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. På dette grunnlaget 

finner rådmannen at vilkårene for dispensasjon i plb § 19-2 ikke er oppfylt. Rådmannen 

anbefaler Hovedutvalget om å ikke godkjenne søknaden om dispensasjon. 

Vurdering etter jordloven 

Dyrket og dyrkbar jord skal ha et sterkt vern, og ny nasjonal jordvernstrategi har en målsetning 

om at nedbygging av dyrka mark skal være under 4000 dekar årlig. Dette er en innstramming i 

forhold til tidligere 6000 dekar. Det bør derfor kun være samfunnsinteresser av vesentlig 

betydning som gjør at jordbruksinteressene må vike.  Tiltakshaver opplyser at deler av arealet 

består av dyrka eller dyrkbar jord.  Den omsøkte delingen vil være negativt både for vern av 

arealressursene, den driftsmessige løsningen og kulturlandskapet, da den medfører tap av 

matproduserende areal. Den strider også imot godkjent kommuneplan. 

Omdisponering og fradeling til bygging av enkeltbolig i LNF anses ikke å ha et vesentlig 

samfunnsgagn, og følgelig heller ikke en særlig grunn til å gi dispensasjon. Tiltakshaver 

argumenterer i brev av 20.01.2018 at det finnes tilsvarende saker i forbindelse med 

generasjonsskifte på gård. Sakene er ikke like, men tiltakshaver mener at det bør tale til hans 

fordel. Rådmannen mener at fradeling til boligbygging i LNF-områder ikke er i tråd med 

kommuneplanbestemmelsene.  

 

I denne saken har tiltakshaver fått forelagt forslag om å bygge en kårbolig, i stedet for å dele 

fra en boligtomt. Retningslinjene for kårbolig i Ringerike kommune åpner for dette. 

Landbrukskontoret mener at dette er et godt alternativ og dekker boligbehovet som ønskes 

oppnådd med oppføring av bolig på fradelt tomt.  Tiltakshaver ønsker ikke å gå for dette 

forslaget og opprettholder søknad om fradeling av tomt til boligbygging.   

 

Rådmannen vurderer det omsøkte tiltaket å være i strid med de hensyn jordloven og 

kommuneplanbestemmelser skal ivareta.  

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Oversiktskart Gullerudtjern naturreservat 

Uttalelse Statens Vegvesen Journalpost 18/86 - 17 

 18_52890-2Dispensasjon - fradeling av boligtomt - gnr. 32 bnr. 8 - Gullerud.pdf 

 Meldingstekst.html 

Søknad om fradeling.pdf Journalpost 18/86 – 16 



- 

 Meldingstekst.html 

Tilbakemelding fra landbrukskontoret Journalpost 18/86 - 9 

 Meldingstekst.html 

Foreløpig svar - søknad om dispensasjon Journalpost 18/86 - 4 

Uttalelse Fylkesmannen i Buskerud Journalpost 18/86 - 3 

 Meldingstekst.html 

E-post Journalpost 18/86 - 2 

Søknad om dispensasjon Journalpost 18/86 - 1 

 Situasjonsplan 

 Bilder 

 Nabovarsel 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.07.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Oda Aulstad Kvisberg 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no [noreply.saksbehandling@vegvesen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.05.2018 12:45:23 

Emne: Dokument 18/52890-2 Dispensasjon - fradeling av boligtomt - gnr. 32 bnr. 8 - 

Gullerud sendt fra Statens vegvesen 

Vedlegg: 18_52890-2Dispensasjon - fradeling av boligtomt - gnr. 32 bnr. 8 - Gullerud.pdf 

Til Ringerike kommune 

Vedlagt oversendes dokument 18/52890-2 Dispensasjon - fradeling av boligtomt - gnr. 32 

bnr. 8 - Gullerud i sak Gnr. 32 bnr. 8 - Gullerud - Ringerike kommune - dispensasjon fra 

Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.  

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i 

vårt kontaktskjema.  

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. 

 

Til Ringerike kommune 

Vedlagt sender vi dokument 18/52890-2 Dispensasjon - fradeling av boligtomt - gnr. 32 bnr. 

8 - Gullerud i sak Gnr. 32 bnr. 8 - Gullerud - Ringerike kommune - dispensasjon frå Statens 

vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga.  

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i 

kontaktskjemaet vårt.  

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på. 

 

Attn. Ringerike kommune 

Enclosed you will find the document 18/52890-2 Dispensasjon - fradeling av boligtomt - gnr. 

32 bnr. 8 - Gullerud from the Norwegian Public Roads Administration.  

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.  

This is an automatically generated email – please do not reply. 

 



SITU ASJON SKART

Eiendom:
Gnr: 32 Bnr: 8 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Gullerud 19, 3511 HØNEFOSS

Hj.haver/Fester: VOLD KNUT, GULLERUD 19, 3511 HØNEF OSS

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 23/7-2018 Sign: Målestokk
1:40000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle fe il eller mangler i kart og matrikkeldata.

Side 1 av 1 Utskrift

23. 07. 2018 http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=569504.817200749 ...



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Wenche Bjertnes / 97073803 1 8/52890 - 2 25.05.201 8

Dispensasjon - fradeling av boligtomt - gnr. 32 bnr. 8 - Gullerud

Statens vegvesen viser til kommuneplanens bestemmelser om kårboliger. Vår holdning er at

disse bestemmelsene bør overholdes.

Eventuelle søknader om dispensasjon fra byggegrense mot riks - eller fylkesveg, samt

søknad om ny, eller endret bruk av eksisterende avkjørsel, skal behandles etter vegloven av

Statens vegvesen om tiltaket er utenfor regulert område.

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for Plan og Forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

seksjonsleder Bjertnes Wenche

sjefsingeniør

Dokumentet er godkjent elekt ronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN
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Adresse: Gullerud 19, 3511 HØNEFOSS

Hj.haver/Fester: VOLD KNUT, GULLERUD 19, 3511 HØNEF OSS

RIN GERIKE
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Dato: 23/7-2018 Sign: Målestokk
1:6000

Tegnforklaring

Teiggrense god nøyaktighet Teiggrense dårlig nøyaktighet

Bolig Garasje og uthus

Annen næring Veg

Elv og bekk Innsjø

Naturvernområder
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Fra: Knut Vold [knutvold@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 18.03.2018 13:26:07 

Emne: Søknad om fradeling gnr 32/8 Gullerud 

Vedlegg: Søknad om fradeling.pdf 

Se vedlegg 
Med vennlig hilsen 
Knut Vold 







Fra: Lisa Grenlund Helgesson [Lisa.Grenlund.Helgesson@ringerike.kommune.no] 

Til: Knut Vold [knutvold@online.no] 

Kopi: Karine Kjellberg Granli []; Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 22.02.2018 10:39:02 

Emne: Dispensasjonssøknad Gullerud 32/8 - jordlovsbehandling 

Vedlegg:  
Hei, 
Vi har fra byggesaksavdelingen fått denne saken til vurdering på landbrukskontoret. Etter en vurdering ser vi at denne delingssaken ikke kan behandles 
administrativt, men må legges fram for Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. I slike saker er det vanlig at byggesak og landbrukskontoret 
samarbeider om et saksfremlegg, og at begge lovverk (jordlov og plan- og bygningslov) vurderes i samme dokument, og med en felles innstilling. Av din mail 
under ser jeg du skriver at du ikke har levert en konkret delingssøknad sammen med søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene, som er det 
vanlige. Likevel anser vi at det i innlevert søknad bes om en godkjennelse etter jordloven § 12. En godkjenning etter jordlov er nødvendig for evt. å kunne 
dele fra eiendommen senere. 
 
Ser at Arne Hellum mener det bør avklares med Vegvesenet angående avkjøring. Jeg stiller meg bak hans argumentasjon. Landbrukskontoret avventer 
videre framgang i saken til byggesaksavdelingen har fått de avklaringer de mener er nødvendige. 
 
Med vennlig hilsen 
  
Lisa Grenlund Helgesson 
Rådgiver 
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 
Postboks 123, Sentrum 
3502 Hønefoss 
Tlf: 40917817 

 
  
www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Landbruk 
  
 
 
 

Fra: Arne Lange Hellum  

Sendt: 22. februar 2018 09:07 
Til: Knut Vold 



Kopi: Lisa Grenlund Helgesson; Karine Kjellberg Granli 

Emne: SV: Dispensasjonssøknad Gullerud 32/8, Avkjøring Vegvesenet 

 

Hei! 
 
Du kan kontakte Kari Hefre, tlf. 46921695, eller e-post: kari.hefre@vegvesen.no.   Jeg har fortsått det slik at hun for tiden behandler tilnærmet 
alle saker i Ringerike.  Tror at hun jobber deltid for tida. 
 
Lykke til med avklaringen! 
 
Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 

 
Fra: Knut Vold <knutvold@online.no> 
Sendt: 22. februar 2018 08:43 
Til: Arne Lange Hellum 
Kopi: Lisa Grenlund Helgesson; Karine Kjellberg Granli 
Emne: SV: Dispensasjonssøknad Gullerud 32/8, Avkjøring Vegvesenet  
  
Hei! 
Takk for kjapt svar. Jeg kjenner jo ikke så godt til rutiner og begrep i slike saker. Skal også nevnes at jeg snakket med ei dame i Vegvesenet i Vestfold (har 
ikke navn), da alle i Buskerud var borte på kurs i flere dager.  
Det jeg har søkt om nå er dispensasjon fra byggeforbud. Jeg har forstått det som at søknad om deling og byggesøknad kommer i neste omgang, hvis positivt 
svar på dispensasjon. Uten dispensasjon så må vel saken sannsynligvis legges død, og da trengs jo heller ikke avkjøringstillatelse. 
Det vegvesenet sa, var at først behandles dispensasjonssøknaden, så søkes det om avkjøring før søknad om deling. 
Men hvis dere mener noe annet, så kan jeg selvsagt søke vegvesenet nå, og se hvordan de reagerer… 
Avventer deres svar på dette. 



Med vennlig hilsen  
Knut Vold 
  

Fra: Arne Lange Hellum [mailto:Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 22. februar 2018 08:05 
Til: knutvold@online.no 
Kopi: Lisa Grenlund Helgesson <Lisa.Grenlund.Helgesson@ringerike.kommune.no>; Karine Kjellberg Granli 
<Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: Dispensasjonssøknad Gullerud 32/8, Avkjøring Vegvesenet 
  

Hei! 

Jeg har nå ikke tatt meg ordentlig tid til å sette meg inn i saken din, men ønsker å sende en kommentar.   

Vi har ikke lov til å godkjenne deling m.m. uten at atkomst er sikret.  I § 27-4 i plan- og bygningsloven står det: "Avkjørsel fra offentlig veg må 
være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43."  
  
Jeg kan ikke se at tilbakemeldingen du har fått fra Statens vegvesen harmonerer med dette, eller har vært praktisert slik de siste 20 årene.   Har 
du noen navn i vegvesenet å vise til, så kan vi kontakte vegvesenet og sjekke dette opp.  Eller du kan sende denne e-posten til vegvesenet.    
  
I praksis tenker jeg også f. eks. slik:  Tenk om vi etter flere dagsverk med utarbeiding av politisk sak, opplever at søknaden godkjennes, det 
sendes ut faktura for gebyr både fra byggesaksavdelingen og landbrukskontoret, og kanskje vegvesenet så glemmes og oppmålingskontoret 
fradeler eiendommen som så blir solgt.  Først ved byggesaksbehandlingen oppdages det at vegvesenet ikke har gitt utvidet avkjøringstillatelse, 
kanskje gir ikke vegvesenet avkjøringstillatelse.......... 
  
Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 



Byggesak - Ringerike kommune 

www.ringerike.kommune.no 

Ringerike - nærmest det meste 

 
  

 
Fra: Karine Kjellberg Granli 
Sendt: 21. februar 2018 14:16 
Til: Lisa Grenlund Helgesson 
Kopi: Arne Lange Hellum 
Emne: VS: Dispensasjonssøknad Gullerud 32/8, Avkjøring Vegvesenet  
  
Til info. Gjelder sak 18/86. 
  
  
Karine 
  

Fra: Knut Vold [mailto:knutvold@online.no]  
Sendt: 21. februar 2018 11:56 
Til: Karine Kjellberg Granli 
Kopi: knutvold@online.no 
Emne: Dispensasjonssøknad Gullerud 32/8, Avkjøring Vegvesenet 
  
Jeg viser til telf samtale i dag. Jeg har vært i kontakt med Statens Vegvesen, og de sier på generelt grunnlag at riktig saksbehandling er at 
kommunen først behandler dispensasjonssøknaden. Hvis den blir godkjent, søker man vegvesenet etterpå. 
Jeg foretar meg derfor ikke noe overfor vegvesenet nå.  



Men jeg fikk klart inntrykk av at slik forholdene er på stedet, med lav fartsgrense (60km/t), få eksisterende hus og rett oversiktlig veistrekning, 
så vil utvidet avkjøringstillatelse kunne gå i orden. Men altså fortsatt på generelt grunnlag, det var ingen forhåndsuttalelse vedr min sak. 
Jeg ber derfor om at min søknad blir behandlet uten at man venter på tillatelse fra vegvesenet nå.  
  
Med vennlig hilsen 
Knut Vold 
Tlf 97046385 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss    postmottak@ringerike.kommune.no  

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no  

 

Knut Vold  
Gullerud 19 
 
3511 HØNEFOSS 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/86-4 4322/18 GNR 32/8  06.02.2018 

 

Søknad om dispensasjon for utskilling av boligtomt – Oversendelse til 

landbrukskontoret 

 Gnr/bnr 32/8 - Gullerud 
 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 
Vi bekrefter at vi 04.01.18 har registrert søknaden din. 
 
Eiendommen ligger i et område som omfattes av kommuneplanbestemmelsens § 2.1 Landbruk-, 
natur- og friluftsområde (LNF) og er en landbrukseiendom. Søknaden om dispensasjon vil bli 
behandlet etter både plan- og bygningsloven og etter jordloven.  
 
Saken oversendes til landbrukskontoret for vurdering etter jordloven. På bakgrunn av 
framtidig vurdering av landbrukskontoret, vil vi vurdere hvorledes saken videre skal 
håndteres.  Slike saker avgjøres normalt av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, 
ved at det samtidig behandles etter både jordloven og plan- og bygningsloven.  
 
Regning for gebyr blir sendt til den som vil ha arbeidet gjennomført (tiltakshaver).  
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig 
søker. 
 
Vi forutsetter at det vil kreves utvidet avkjøringstillatelse fra vegvesenet for en bolig til.  Det 
er du selv som må sørge for at vegvesenet får en søknad etter veglovens § 40.   
 

Tidsfrister  
 
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Giroblankett for behandlingsgebyr blir sendt i forbindelse med vedtaket. Størrelsen på 
gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det tas også gebyr 
dersom saken avslås. Dersom det må dispenseres fra arealplan, kommuneplan, 
reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter, veglov 
eller andre aktuelle lover, påløper det ekstra gebyr. Betalingsreglementet finner du på 
kommunens hjemmesider. 
 
Dersom det er spørsmål til saken, kan henvendelsen rettes til saksbehandler. (Se under). 
Ved eventuell henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på den aktuelle 



 

 

 

2 

eiendom. Du kan sende epost til postmottak@ringerike.kommune.no dersom du ikke får kontakt. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt. 

 
Med hilsen 

 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder for byggesak 

 
 
Saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
E-post: Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no 
Telefon: 901 75 263 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 

 
Kopi: 
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole v/ Lisa Helgesson 



Fra: Eskerud, Lina Sannes [fmbulse@fylkesmannen.no] 

Til: Karine Kjellberg Granli [] 

Kopi:  

Sendt: 26.01.2018 13:53:45 

Emne: VS: Ny bolig ved Gullerudtjern naturreservat 

Vedlegg:  

 

Fra: Eskerud, Lina Sannes  
Sendt: 26. januar 2018 13:51 
Til: 'karina.kjellberg.granli@ringerike.kommune.no' <karina.kjellberg.granli@ringerike.kommune.no> 
Emne: Ny bolig ved Gullerudtjern naturreservat 
 
Hei! 
 
Jeg viser til tlf.samtale i dag angående ny bolig ved Gullerudtjern naturreservat. Jeg viser til § 49, utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn i et 
verneområde, i naturmangfoldloven. Når et tiltak vil ligge nært opptil et vernet område kan det være aktuelt å vurdere om tiltaket kan få konsekvenser for 
verneområdet. Området som jeg nevnte er aktuelt for frivillig vern blir ikke berørt av byggetiltaket.  
 
Vennlig hilsen 
 
Lina Sannes Eskerud 
 

Fylkesmannen i Buskerud 
Lina Sannes Eskerud, rådgiver 
fmbulse@fylkesmannen.no 
Tlf: 32266818 
Landbruks- og miljøvernavdelingen 
 
 



Fra: Knut Vold [knutvold@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 23.01.2018 12:13:56 

Emne: Søknad om dispensasjon fra byggeforbud, tilleggsopplysninger 

Vedlegg:  

 

 

Fra: Knut Vold <knutvold@online.no> 

Dato: 20. januar 2018 kl. 12.33.58 GMT+7 

Til: SØLVI <solvivol@online.no> 

Emne: Søknad om dispensasjon fra byggeforbud, tilleggsopplysninger 

Jeg viser til min søknad i mail av 4. januar, og vil få komme med noen 

utfyllende opplysninger til saken. 

Den planlagte nye tomta vil komme i tilknytning til eksisterende boliger i den 

lille grenda på Gullerud. Når det gjelder våre naboer på gnr. 32/12-29 og 30, så 

er historien slik: 

Eiendommen Kjernebakken (32/12) er tidligere utskilt fra Gullerud, og ble i 

1918 solgt til bakermester Ludvig Kvernberg fra Hønefoss. De første årene ble 

det brukt som feriested, før familien flyttet dit permanent. Senere overtok 

sønnen Johan Kvernberg eiendommen og bodde der med sin kone og tre døtre. 

Gnr 32/12 eies nå av døtrene Inger Halvorsen,  Elsa Kvernberg Bøhn og Åse 

Kvernberg Sætre i fellesskap, og huset er restaurert etter at deres foreldre har 

gått bort. I 1979 ble det søkt om fradeling av to tomter fra gnr. 32/12. Først var 

kommunen negativ til dette, eiendommen var visstnok definert som 

landbrukseiendom. Men etter befaring så man at det lå til rette for å utnytte 

arealet til boliger, og søknaden ble innvilget. Boligene til Elsa (32/29) og Åse 

(32/30) ble ferdigstilt og tilflyttet i henholdsvis 1980 og 1981. 

Selv er jeg oppvokst på gnr 31/62, som min far kjøpte ca 1960. Jeg overtok 

Gullerud i 1976, og flyttet dit etter å ha giftet meg i 1979. Etter at begge mine 

foreldre døde, ble gnr 31/62 leid ut i noen år. I 1987 ble huset med tomt skilt ut 

og solgt (31/87), mens ca 8 dekar jord ble beholdt og drives sammen med 32/8. 

I ettertid kan man jo si at dette salget ikke var så fornuftig, siden behovet for en 

boligeiendom nå har gjenoppstått. Men slik er altså situasjonen, og vi ønsker å 

få en bolig på Gullerud på egen tomt, som vi faktisk har hatt tidligere.  

Det kan også nevnes at det nylig har blitt godkjent utskilling av en 

boligeiendom fra landbrukseiendom hos vår nabo i Hadelandsveien 127.  Dette 

var også i forbindelse med generasjonsskifte. Selv om sakene ikke er helt like, 

synes jeg dette bør tale for at også min søknad blir godkjent. Jeg kjenner også 

til minst en annen sak i kommunen i nyere tid hvor det er godkjent fradeling og 

salg av tomt fra landbrukseiendom.  

 

Alt i alt mener jeg det slett ikke vil være noen ulempe av landbruksmesse 

hensyn å godkjenne min søknad. Å skille ut ei tomt i utkanten av skogen på 

ikke dyrkbar mark har praktisk talt ingen innvirkning på gårdens framtidige 

inntektsgrunnlag. Tvert imot må det være en fordel å få styrket bosetting i ei 

lita eksisterende grend. Jeg tror dette ville komme klart fram på en befaring, og 

jeg stiller gjerne opp på dette når som helst etter at jeg er hjemme igjen fra 



ferie den 3. februar. 

Med vennlig hilsen 

Knut Vold 

Tlf 97046386 min kone Sølvi, i ferien 

 

 

Sendt fra min iPad 



Knut Vold

Gullerud L9

3511 Hønefoss

Ttf. 970 46385

Hønefoss, 4. januar 2OL8

Ringerike kom rn u ne, M iljø- og a rea lforva ltningen
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

SøKNAD OM DISPENSASJON VEDR. EI EN DOMMEN GUTTERUD, GNR 32 BNR E

Det søkes med dette om dispensasjon fra Kommuneplanens bestemmelser S 2.1, byggeforbud i LNF_
område.

Det søkes om dispensasjon for å bygge en bolig til oss selv på egen utskilt tomt,

Begrunnelsen for dette er at m¡n kone ogjeg begge er over 60 år, og at vi snart Ønsker å overdra
gården til vår eneste sønn (nå 33 år). Det er nå bare ett bolighus på eiendommen, og vi Ønsker å
fortsette å bo på Gullerud. vår sønn er ufør og har dermed lav inntekt. Vi Ønsker derfor å bygge på
egen utskilt tomt, i tilfelle han skulle få problemer med å behotde eiendommen en gang i framtida.

Jeg mener at dispensas jonbør kunne innvilges, da dette tiltaket íkke kan sies å vesentlig forringe
eiendommens landbruksmessige betydning. Som det framgår av situasjonsplanen, så tenker vi oss å
bygge huset í nær tilknytning tif annen bebyggelse. Det er vei praktisk talt helt fram til tomta. Dyrka
mark blir ikke berørt. Det er en liten flekk på under ett dekar i framkant av der vi tenker å bygge.
Denne flekken er adskilt fra resten av jorda pga en traktorvei som går til skogen. Her er det skrinn
jord, og jegharaldridyrka noe her. Plassen harblitt brukttil lagerplassforved ogdiverse redskap.

Allmenhetens adgang til skogen og Gullerudtjern naturreservat vil heller ikke påvirkes. Den nevnte
traktorvei vil bli liggende utenfor den nye tomta, og vil kunne benyttes til gang- og sykkeltrafikk som
før' leg har varslet de av naboene som kan sies å bli berørt av tiltaket, det vil si de som har
eiendommer langs samme adkornstvei fra Hadelandsveien. Alle disse er positive, og har gítt
sitt samtykke.

Det foreligger ikke detaljerte planer om hustype eller beliggenhet på tomta, utover det som en
antydet på situasjonsplanen. Men det vil nok bliet relativt lite hus på ett plan, og antakelig en
garasje i tillegg. Når det gjelder løsninger for vann og avl6p, så er heller ikke dette planlagt i

detalj. Vi har kommunalt vann der vi bor nå i Gullerud L9. Det kan være aktuelt å fortenge
denne ledningen til det nye huset, men dette forutsetter at jeg får tillatelse fra andre eiere
av den sideledningen. Ellers kan detvære aktuelt å borre egen brønn. Viog de andre i

grenda har septiktanker med infiltrasjon i grunnen, og jeg mener det ligger godt t¡l rette for
det også her, med jordtype som skulle være godt egnet. Jeg er heller ikke fremmed for å
bygge et minirenseanlegg, noe jeg vet fungerer bra.

Dokid;
18001 136
(1 8t86_1 )
Søknad om d¡spensasjon

I



Vi Ønsker å få søknaden om dispensasjon behandiet før vi går videre med detaljplaner og
byggesøknad.

Med vennlig hilsen

+ i)/T
K\
Tiltakshaver

Vedlege: Situasjonsplan

Kartutsnitt
Bilder

Gjenpart av nabovarsel



Camilla Lødøen Myroldhaug

Fra:

Sendt:
Tit:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Knut Vold < knutvold@online.no>
4. januar 2018I2:L8
postmottak
knutvold @online.no
Søknad om dispensasjon fra byggeforbud
20180104L21610331.pdf; Byggesak bilde 2jpg; Byggesak bilde Ljpg

Se søknad med vedlegg ivedlagte PDF. Har itillegg lagt til bilder som egne vedlegg, da kvaliteten blir bedre enn etter
scanning.

Vennligst bekreft at søknaden er mottatt, og gi gjerne en tilbakemelding om hvordan og når den kan påregnes å bli
behandlet.
Jeg har vært i kontakt med Knut lvar Kollstrøm om saken.

Det kunne sikkert vært nyttig med en befaring. Jeg stiller gjerne på dette, men er bortreist på ferie i perioden 17/1
til3/2-t8.

Med vennlig hilsen

Knut Vold

Tlf 97046385

1
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SI TU ASJONSPLAN
FOR RINGERIKE KOIIMUNE

Dato t8/L2-2017 Målestokk 1:1000

Eier VOLD KNW GUUERUD 19, 3511 HØNEFOSSGnrlbnr/fnr 32iB-O
Adresse Gullerud 19,3511 HøNEFOSS
Areal, beregnet 596047.s
Formål Ingen planinfo funnet
Utnyttelse
Regplan nr. Ingen planinfo funnetPlannavn Ingen planinfo funnetGodgent Ingen planinfo funnet
Kommuneplanformål [NF-område
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Dokid:
1 8001 1 37
(1 8/86-1 )
SituasjonsPlan
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I Bygninger Nøyaktig eiendomsgrense
Andre bygg Usikker eiendomsgrense

Trafikkareal Vannledning

Overuannsledning

Spillvannsledning

situasjonspranenkan'-""-r*,Ï,:Ï;'i1 ':1 ''"

Revideringsdato s¡ gì---_
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Vedlegg nr.

c-

opplysninger g¡ tt ! nabovarsêN sendes kommunen sarnmeh med søknaden
(Gienpart av nabovarsel)
Pbl s 21 -s

plãn

Navn

Arealdel av kommuneplan f-l Reguteringsplan l-l Bebyggetsesptan

Kommuneplan bestemmelsene

Beskriv nEÐrmere hva nabovarslet

Spørs¡nål vêdrârende nebovarscl rettes tíl

Knut Vold

Nu!lstil!

søknad orn dispensasjon fra-Kommunepranens bestemmelser $ 2.1 , byggeforbud i L N F_område.
Det søkes om dispensasjon for å byggein bolig til oss selv pa egen utsfîrt tomr.

Dokid:
1 8001 1 39
(1 8/86-1 )
Nabovarsel

/¡ 1 ¡
0rPE{rots^rEf
ÊoR BYGCkVALttËl

Merknader sendes til

for ev.

Eventuelle merknader væte skal mottatt tnnen uker2 etetter varsel dette er sendt.
skalsøker/tiltakshaver sammsn med søknad sende innkomne rnerknader

Knr¡t Vold
Navn

Gullerud I9
Postnr.

351 1 Hønefoss
E-post

Kontaktperson, navn

Knut Vold
E-post

knuwold@online.no
TelêÍon Mob

97046385
Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke oblígatorisk):

X

Tiltak eiendommen:
Gnr.

J! I
Elendommens adresse

Gullerud l9 Høneloss

Postnr.

351 I

Ituut Vold
Eier/fester

Ringerike

Det varsles herved om

Midlertidig bygning, konstruksjon eller aniegg l_l Antennesystem Annetl--1 Opprett¡ng/endring av matrikkelenhet T-lI I leiendomsdellng) eller bortfeste l-J

Fìiving

Bruksendring

Nybygs

Påbysg/tilbygg

Anlegg

SkilVreklame

Endring av fasade

lnnhegníng mot veg

19etter

Vedlegg nr.

B-
Plan- og bygningsloven ¡---¡
med forskrifter L-| Kommunale vedtekter J_l Arealplaner l-l vegtoven

er sendt med nabovarselet
geskrivelse av'!€dlegg Gruppe Nr. fra - til

Dispensasjonssøknad/vedtak
B t-

Situasjonsplan

snitt, fasade

D

E

Andro vedlegg o 4-5
Underskrift

Tif svarende opplysninger
Mottagere av nabovarsel

med vedlegg er sendt i nabovarsel lil
fremgår av kvittering for nabovarsel.

berørte naboer og gjanboere.

29.t2.201 7Gullerud

Knut Void
med

Blânkett 5155 Bokmål O Lngltt åv Oirektoratet for byggkvalitet 0 j.07.20.1s
SidB 1 av 1



Vedlegg Side AV

N ullstill
Kvittering for nabovarsêå sendes kommunen sarnmen med søknaden

l l ¡ 1 r
0tcEKfou{El

'OR
SYGCXV{ITâI

Tiltaket Ejelder
Festenr.

32

Bnr.

ö

Bygningsnr.

Ringerike
Eiendom/
byggested

Gullerud l9 351 I Hønefoss

Poststsd

32 1

Eíerlfester av
navn ef ost

Hans Engebret Hurum
Adresse

Gullerud 1 5
Adresse

Gullerud 1 5
KvittarÌng vedlegges

Postnr. I Poststed

F{ønefoss35i I
Postnr.

351 1

I Poststed

Hønefoss
Poststedêts ¡eg.nr

Personlìg Dato lor Dato-l 4u ¡mottatt varsel til tiltaket

Eier/fester av boereiendom

3¿ 29
Sekslonsnr, navn Ðato e-post

Elsa Bøhn
Adresse

Kvitiering vedleggesGullerud 28 Gullerud 28
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2766-3   Arkiv: GNR 255/55  

 

 

Søknad om bruksendring fra hytte til helårsbolig - Gnr/Bnr 255/55 – Haga Bru 
 

Forslag til vedtak:  

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

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt, og at 

fordelene med dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden 

avslås, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

Se orientering om klageadgang.  

 

 

  

 

Uskrift sendes til 

Jan Morten og Marit Hagen, Haga Bru 78, 3533 TYRISTRAND  

 

Sammendrag 

Tiltakshaver har søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanens bestemmelse § 2.1 

som fastsetter at det aktuelle området hvor Gnr. 255/Bnr. 55 ligger, er et LNF-område. Dette 

innebærer at hensynet til landbruk-, natur- og friluftsliv setter forbud mot blant annet utvidelse 

av eksisterende boligbebyggelse og bruksendring fra hytte til bolig. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok den 5.9.2017 en henvendelse fra Jan Morten Hagen angående 

informasjon om renseanlegg for kloakk og gråvann, og hvilke krav kommunen stiller til dette. 

Kommunen v/Ingrid Strømme svarte den 5.9.2017 at det foreløpig ikke tillates flere utslipp på 

Haga Bru, grunnet vanskelige forhold i bakken og mye fjell, samt broen over jernbanen sin 

dårlige tilstand. Det ble også påpekt at det var sterke brukerinteresser knyttet til badeplassen 

ved Tyrifjorden. Kommunen svarte også at det på dette tidspunktet heller ikke var mulighet for 

tilknytning til offentlig avløp.  

 

På vegne av Byggesaksavdelingen svarte avdelingsleder Arne Hellum samme dag at en 

eventuell søknad om bruksendring med all sannsynlighet ville bli lagt frem til politisk 

behandling. Videre ble det bemerket at det var usikkert om rådmannen ville anbefale 

politikerne å godkjenne en søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-området, og 



- 

påfølgende søknad om bruksendring, eller om rådmannen ville anbefale å avslå. Hellum 

påpekte imidlertid at det nærmest ville bli umulig å få til en bruksendring uten at det først ble 

sikret en avløpsløsning. Videre ble det i vedlagt kart vist at det i et begrenset område er ca. 25 

hytter og ca. 5 boliger i området. Denne overvekten av hytter påpekte plan- og 

bygningsmyndigheten at talte mot tillatelse til bruksendring.  

 

 
Situasjonsplanen er hentet fra kommunens kartgrunnlag og er markert med gult og rosa, men 

representerer ikke et fasitsvar på hva eiendommene brukes til. Gul markering: antatt boliger. 

Rosa markering: antatt hytter. 

 

Videre korrespondanse den 5.9.2017 endte med at Jan Morten Hagen ønsket å se på ulike 

muligheter for utslipp, før søknad om bruksendring ble sendt inn.  

 



- 

Den 19.6.2018 tok BA-Service v/ Carsten Blekkerud kontakt med byggesaksavdelingen 

v/Ingrid Strømme for en forhåndsvurdering av et prosjekt om felles avløpshåndtering mellom 

Gnr/Bnr 255/29 og 255/55. Prosjektet innebar bruk av to separate minirenseanlegg på hver 

eiendom med hygienisering og utslipp til et eksisterende avløpsrør.  

Ingrid Strømme svarte samme dag at kommunens vurdering var at dersom det monteres 

minirenseanleggslamtørker som ikke må tømmes, og restutslippet ledes til en helårsbekk, burde 

det være mulig å tillate utslipp. Dette fordi eiendommene da ikke er avhengig av en 

oppgradering av broen over jernbanen. En forutsetning var imidlertid at Gnr/Bnr 255/55 fikk 

tillatelse til bruksendring, da Ringerike kommune ikke tillater minirenseanlegg på hytter i 

Ringerike.  

 

Ved dette tilsvaret sendte Hagen mail til Byggesaksavdelingen med et ønske om møte. Den 

29.6.2018 var Hagen i møte med Hellum, der det ble snakket om å søke om dispensasjon fra 

byggeforbudet, før en søknad om bruksendring ble sendt inn.  

 

Dette er bakgrunnen for den foreliggende søknaden om dispensasjon. Jan Morten Hagen 

begrunner dispensasjonssøknaden med at eiendommen ligger i grensen mellom et hyttefelt og 

fastboende på Haga Bru, slik at det er like naturlig at bygningen er en helårsbolig som en hytte. 

Videre mener han det er lite sannsynlig med en smitteeffekt etter en eventuell bruksendring, da 

de fleste hyttene i område er av eldre dato og dermed krever omfattende arbeid for å kunne 

bruksendres.  

 

Videre er Hagen klar over problematikken med broen over jernbanen, men mener dette vil bli 

bedre når Solstad Barnehage legges ned etter sommeren 2018. Uten barnehagen vil det være 

ca. 10 passeringer to ganger om dagen over broen. Endelig er hytta av meget god stand, med 

god isolasjon og gode vinduer.  

 

Saken legges med dette frem til politisk behandling.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendom 255/55 ligger i et uregulert område, som utfylles av kommuneplanbestemmelsene. I § 

2.1 angis området som et LNF-område. Dette setter i utgangspunktet et forbud mot å gi 

tillatelse til bruksendring eller andre tiltak som kan forringe området på annen måte.  

 

Plan- og bygningsloven § 19-2 åpner imidlertid for dispensasjon i visse tilfeller. Dersom det gis 

dispensasjon, bestemmer kommuneplanbestemmelsene at utbyggingsrekkefølgen i punkt 1.0.2 

må følges. Dette innebærer at utbygging ikke kan finne sted før bl.a. følgende forhold er sikret i 

henhold til lover, regler og forskrifter:  

- Teknisk anlegg, dvs. bl.a. vann- og avløpsanlegg, samt brannvann  

- Trafikksikker adkomst for gående, syklende og kjørende  

 

Videre følger det av § 2.1 at innenfor soneplanen for Åsa kan det i husklynger med overvekt av 

boliger vurderes å gi dispensasjon til bruksendring fra hytte til bolig, dersom det ellers ligger til 

rette for det med hensyn til blant annet sikker skolevei og avløpsløsning.  

 

Denne retningslinjen i kommuneplanen er hovedsakelig rettet mot Åsa, men er i 

høringsutkastet til den nye kommuneplanen fra våren 2018 foreslått å skulle gjelde for hele 

kommunen (Kommuneplanbestemmelser 2017-2030). Planmyndigheten mener altså at et 
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veiledende krav om at det må være overvekt av boliger for å kunne vurdere bruksendring, har 

gode grunner for seg også i andre områder av kommunen.  

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område fastsatt i kommuneplanens 

arealdel. Plan- og bygningsloven § 19-2 gir hjemmel for eventuelle dispensasjonsvedtak, og 

angir vurderingskriteriene for dispensasjon.  

 

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

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

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

vurdering». 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken hva gjelder bruksendring. 

Ringerike kommune har imidlertid fått henvendelser om avløpsrenseanlegg på den aktuelle 

eiendommen, samt for naboeiendommen Gnr/Bnr 255/29. 

 

Videre fikk Gnr/Bnr 255/55 den 1.6.2007 godkjent med ferdigattest, utvidelse på 

fritidseiendommen med en 79 m2 stor hytte. Tidligere sto det en 13 m2 bygning der, som nå 

brukes som anneks.  

 

Under ‘Rådmannens vurdering’ nevnes behandling av søknad om bruksendring for 2 andre 

eiendommer i samme område.  

 

Til orientering ble det foretatt en befaring av Hovedutvalget i samme område for ca. 1 år siden, 

angående utbygging av vei. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

36 første ledd.  

 

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

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

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Dispensasjonsspørsmålet vurderes å være av lokal karakter. Det er derfor ikke innhentet 

uttalelser.  

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1  

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2  
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1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak LNF-områdets begrensning 

i kommuneplanens arealdel ikke tilsidesettes i vesentlig grad, og at fordelene med dispensasjon 

er klart større enn ulempene. 

 

2. Søknad om dispensasjon fra LNF-området godkjennes med henvisning til plan- og 

bygningsloven § 19-2. Godkjennelsen begrunnes i antall helårsboliger nord for den aktuelle 

eiendommen, og den nære plasseringen til campingplassen på Skarvhelltangen. 

 

3. Det må leveres en formell søknad om bruksendring, som så må behandles av kommunen.  

 

Se orientering om klageadgang.  

 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-

områder i kommuneplanen § 2.1, og særlig i dette området.  

 

Saken vil kunne danne presedens ved at det i tilsvarende saker, vedrørende bruksendring fra 

hytte til bolig vil kunne bli vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i kommuneplanen § 2.1. 

For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt, jf. 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». 

 

Pbl. § 19-2 krever at dispensasjonssøknaden begrunnes. Jan Morten Hagen begrunner 

dispensasjonssøknaden med at eiendommen ligger i grensen mellom et hyttefelt og fastboende 

på Haga Bru, slik at det er like naturlig at bygningen er en helårsbolig som en hytte. Videre 

mener søker det er lite sannsynlig med en smitteeffekt etter en eventuell bruksendring, da de 

fleste hyttene i område er av eldre dato og dermed krever omfattende arbeid for å kunne 

bruksendres.  

 

Videre er Hagen klar over problematikken med broen over jernbanen, men mener dette vil bli 

bedre når Solstad Barnehage legges ned etter sommeren 2018. Uten barnehagen vil det være 

ca. 10 passeringer to ganger om dagen over broen. Endelig er hytta av meget god stand, med 

god isolasjon og gode vinduer.  

 

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. 



- 

 

Bakgrunnen for å kreve tilknytning til offentlig avløpsledningsnett er å fremme en bærekraftig 

utvikling, sikre forsvarlig byggetiltak og medvirkning fra berørte interesser. Dette er grunnen til 

kommunens restriktive holdning til private renseanlegg på fritidseiendommer i Ringerike. Dersom 

et privat renseanlegg aksepteres, vil hensynet bak plan- og bygningslovens formålsbestemmelse til 

dels sikres. Likevel ikke alltid på en like tilfredsstillende måte som tilknytning til offentlig 

kloakkanlegg.  

 

Hva gjelder hensynet bak byggeforbudet i LNF-områder skal dette i hovedsak fremme og sikre 

friluft- og naturliv. Dette er bakgrunnen for begrensningen i nåværende kommuneplan i soneplan for 

Åsa, der det skal vurderes om det er overvekt av boliger i området. Flere boliger i et LNF-område 

vil øke belastningen på friluft- og naturliv, noe som ikke er ønskelig. Dersom en hytte gis tillatelse 

til bruksendring, kan dette føre til at flere ønsker å søke om det samme. Selv om en enkelt 

bruksendring eventuelt ikke fører til en økt belastning på naturverdiene, må kommunen ta høyde for 

at en tillatelse kan føre til et skred av søknader.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak byggeforbudet i LNF-området 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 en fordel med å gi dispensasjon er at bygningen får etablert et 

avløpsanlegg tilknyttet eiendommen, som også løser avløpsproblematikken for boligen på 

naboeiendommen Gnr/Bnr 255/29. Dette er positivt sett i lys av at eiendommen ligger i 

utkanten av hyttefeltet, og grenser mot flere boligeiendommer.  

 

En annen fordel er at eiendommen ikke ligger langt fra gang- og sykkelvei, og det ser ut til at 

det er en solid vei frem til den aktuelle hytteeiendommen slik kommuneplanen § 1.0.2 krever.  

 

Til tross for fordelene tilknyttet avløpsanlegg er det imidlertid negativt at eiendommen ikke er 

påkoblet offentlig kloakkanlegg. Dette må ses i sammenheng med at broen over jernbanen er i 

dårlig stand. Det er opplyst om at broen ikke tåler et akseltrykk på mer enn 5 tonn. Dette 

innebærer i følge Jan Morten Hagen at tømming av septiktanker krever 2 tankbiler, som 

fordyrer prosessen ved tette tanker da kloakken må pumpes over broa fra tankbil til tankbil.  

 

Hva gjelder Hagens opplysning om at Solstad Barnehage skal legges ned, slik at belastningen 

på broen reduseres, kan ikke rådmannen se at dette har betydning for vurderingen. Broen vil 

uansett ikke tåle belastningen som flere tankbiler vil medføre, selv om antall passeringer blir 

færre, da broen i utgangspunktet ikke er dimensjonert for de store tømmebilene. Det er dermed 

ingen tvil om at broa krever reparasjoner og forsterkninger. 

 

Videre er det en ulempe at bruksendring fra fritidseiendom til bolig kan påvirke infrastrukturen 

i området. Byggesaksavdelingen og Hovedutvalget var i 2017 på befaring i området, i 

forbindelse med søknad om å utvide veien. Dersom det åpnes for bruksendringer, vil dette 
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kunne påvirke området med økt press på å bygge veier, samt økt trafikk. I tillegg er det en 

ulempe at bruksendringen vil kunne påvirke etablerte hytteeieres forutsetning om at det 

nettopp skal være et rolig område med fritidsboliger. Å åpne for bruksendringer vil endre 

forutsetningen for eksisterende hytter.  

 

Dette underbygges dersom man i flyfoto e.l. ser området i sin helhet. Det er i følge rådmannen 

et typisk friluftsområde, med furutrær og beliggenhet langs fjorden. Badeplassen i vest ved 

campingplassen viser også en nær tilknytning til friluftsliv, og ikke et typisk boligområde. At 

badeplassen i nordøst er avsatt til dette i kommuneplanen, har også vært et argument for den 

restriktive holdningen til flere utslipp i området, noe som styrker beskrivelsen av strøkets 

karakter. 

 
 

Likhetsprinsippet:  

Plan- og bygningsmyndigheten har ved gjennomgang av byggesaksmappene for de ca. 30 

eiendommene markert på kart datert den 19.7.2018, funnet to tilsvarende saker i samme 

område, der eier har søkt om tillatelse til bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig. I 1986 

fikk Gnr. 255/Bnr. 91 tillatelse til bruksendring etter løpende korrespondanse mellom søker og 

kommunen i en periode på over 6 år. Særlig fylkesmannen og Miljøverndepartementet var på 
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dette tidspunktet svært betenkt til å tillate bruksendring begrunnet i strøkets karakter (herunder 

tettbebygd hyttestrøk), samt mangel på offentlig vann- og avløpsanlegg og avslo søknad om 

utslippstillatelse. Den endelige tillatelsen i 1986 kom som følge av at eiendommen lå i 

ytterkanten av hyttestrøket og dermed ville bli en naturlig del av boligene i området, samt at et 

minirenseanlegg ville løse avløpsproblematikken. Avgjørende i vedtaksprosessen var i følge 

Bygningsrådet: «Rådet har i sin vurdering lagt særlig vekt på de sosiale/helsemessige sider av 

saken» (se vedlegg).  

 

I 1991 søkte Gnr. 255/Bnr. 81 om tilsvarende bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig. 

Søknaden ble begrunnet i økonomiske problemer (uføretrygd), og søker ønsket å bruke 

minirenseanlegg som erstatning for mangel på vann- og avløpsanlegg. Plan- og 

bygningsmyndigheten fant ikke økonomiske forhold som grunn til å godkjenne søknad om 

utslippstillatelse, og kunne dermed ikke godkjenne søknad om bruksendring. I tillegg ble det 

vist til at det ikke forelå andre særlige grunner (som eksempelvis sosialmedisinske grunner som 

i saken fra 1986) som kunne begrunne en utslippstillatelse til separat avløpsanlegg.  

 

Sakene viser at det er aktuelt for flere i området å gjøre om fritidsbolig til helårsbolig. Selv om 

tidsrommet strekker seg over 30 år, veier det tungt at plan- og bygningsmyndigheten i hele 

denne perioden har forholdt seg restriktive til slike bruksendringer, samt tillatelse til private 

renseanlegg. Tillatelse ble i 1986 gitt grunnet sosialmedisinske årsaker, mens det i 1991 ble 

avslått.  

 

Til tross for at den aktuelle eiendommen (Gnr. 255/ Bnr. 55) ligger i utkanten av hyttefeltet, 

med tilgang til vei vil hensynet til likhetsprinsippet tilsi varsomhet med å tillate slike 

bruksendringer. Dette gjelder til tross for ønsket om å benytte privat avløpsanlegg uten behov 

for slamtømming, slik at problematikken rundt akseltrykkrestriksjoner for broen over jernbanen 

ikke gjør seg gjeldende.  

 

Likhetsprinsippet er dermed et moment som tilsier at dispensasjonssøknaden ikke bør innvilges 

i denne saken.   

 

Ved en eventuell forsterkning av broen over jernbanen:  

Dersom broen over jernbanen skulle bli utbedret, påpeker rådmannen at det fremdeles er en 

prinsipiell sak i form av tiltak i et LNF-område. Selv om omkringliggende hytter er av eldre 

dato og kanskje ikke vil søke bruksendring, vil det være en mulighet. De verdier som skal 

fremmes i et LNF-område, gjør seg gjeldende i like stor grad, selv om broa eventuelt skulle 

utbedres. Dette er viktig da utbedring av brua ikke er det samme som innvilget dispensasjon 

eller godkjent søknad ved senere anledninger.  

 

Rådmannens samlede vurdering er at fordelen med dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

Rådmannen anbefaler Hovedutvalget å avslå søknaden om dispensasjon.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart (datert 19.7.2018)  

2. Oversiktskart nr. 2 (datert 23.7.2018) 

2. Situasjonsplan (datert 19.7.2018) 

3. Flyfoto  

4. Søknad m/ vedlegg fra Jan Morten og Marit Hagen 
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c. Kvittering for nabovarsel 
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f. Tegning av utslippsgrøft mot jordbruksdrenering 
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 Ringerike kommune, 24.7.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Mari Strømmen-Olsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune, Miljø og arealforvaltningen,
Postboks 1,23 Sentrum

3502 HØnefoss.

SØknad om omregulering fra fritidseiendom til
beboelseshus.

Gnr. nr 255,8nr.nr55.
Hagabru 3533 Tyristrand.

Eiere: Marit og Jan Morten Hagen.

P. 8.56 3533 Tyristrand.

Dokid;
18065143
(18t2766_1)
Søknâd om bruksendring



Søknad om omregulering fra fritidseiendom til bolig.

Vi vil søke om omregulering for eiendom 255/55 Hagabru 3533 Tyristrand .

Eiendommen ligger i grensa mellom hyttefelt og fastboende på Hagabru. Hytta ble bygget for ca 10
år siden og har en meget god standar.
V¡ kjøpte den for ca 1 år siden med tanke på at vårt barnebarn skal bo der,da vi bor i nerheten og
kan vel tenkes at det blir ett bytte mellom oss etter hvert.
Noe salg av eiendommen er uaktuelt våre etterkommere vil ikke selge noe av det vi har etter vår
erfaring men hva fremtiden vil bringe er det jo ingen som veit.
Hagabru er ei lita grend med ca 10 fastboende og en del hytter. Alle disse er av eldre dato og ikke
brukt på vinter,så noe smitteeffekt ang.omregulering ser jeg ikke for meg da må de ev. rives og
bygge nytt.
Problemet vi har her er ei bru over jernbanen som har 5 tonns akseltrykk,det vil si at når
septiktanker skal tømmes kreves det 2 biler noe som fordyrer ved tett tank,da må kloakken pumpes
over brua fra bil til bil.
Våre søppeldunker har blitt flytt t¡l oversiden av brua så søppelveien ble lengere for oss som bor på
nedsiden men det går greit,eneste problemet med det er søppel fra bygda det er tidvis meget fullt
for ikke og si overfullt rundt søppeldunkene.
Vi har også hatt en barnehage her Solstad,denne skal etter eiernes utsagn stenge denne sommeren
og da blir trafikken over brua mye mindre.ca 10 passeringer 2 ganger om dagen.
På østsiden av vår eiendom er Hollerud Camping,på nordsiden kun få meter fra oss er det kommet
fastboende inaboeiendommen 255i29 igjen den har jo vert bebodd i mange år.
Hun som har kjøpt det har samme problem med kloakk som vi har men det ser ut som vi har funnet
en meget god løsning på det.
Det blir minirenseanlegg med tØrkelor og slippe septiktømming med bil. Restvannet vil blipumpet til
en eksisterende ledning som går fra eiendom 255/97 som har samme anlegg som vi har
påtenkt. Dette har fungert helt uten problem i mange år ca 30 år.
Denne løsningen er det Carsten Blekkerud og meg som har kommet frem til han er jo en dyktig mann
på området. Vi må itilfellet utbedre nedre del av utsl¡ppsrøret med ei pukkgrøft noe Blekkerud vil
prosjektere så det blir etter lover og regler. Vivil også inngå ett samarbeide med vår nabo når det
gjelder utslippsrør med graving og det som må til men hvert vårt minirenseanlegg. Det kan også
nevnes at det ene uthuset er revet og tomten ryddet for plankehauer og div.så det ser ryddig og
pent ut. Ve¡en og parkering er påkostet pukk singel for og se bra ut.
Hytta er som sagt ca 10 år gammel og har god isolasjon og gode viduer og dører,så vi ser ingen
problemer med og bo der på helårsbasis. Våre naboer ser meget positivt på at det blir helårsbolig og
vi trenger ungdom i grenda. Ellers er det en meget god standar til hytte og være.
Vi håper på en positiv og god løsning på denne søknaden da det vil bety mye for oss og få denne
saken i orden,så vi kan ha vårt barnebarn i nærheten på våre gamle dager.

Mvh.
Marit og Jan Morten Hagen.
P.8.56

3533 Tyristrand.
Telf. Jan M.90048002
Telf. Marit.90085300

Tyristrand 3/7 2018.

Kart og ferdigattest samt løsning på kloakkutslipp fra Blekkerud vedlegges.
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Snitt 1 : Oppbygglng av utslippsgrøft mot
jordbruksdrener¡ng,

Proajekt:Utelippegrøfta utføres med fiberduk mot bunn og sidevegger. Over pukken legges markieolasjon

for I hindre froatproblemer,

Utsllppsgrøfta Ekalvære min, 1 m bred.



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltring

Dato
t2.r2.20r1

Dokid:
18065147
(18t2766-1)
Kopi av brev

Pros-lektconsult AS v/ Marie Grinder
Alunsjøveien 634

0957 oSLO

F'ERDIGATTEST
I henhold til plan- og bygningslovens g 99.

. GNR.255/55 - TYRISTRAND -

Vi ha¡ 07.12.2011 mottatt anmodning om ferdigattest fra Prosjektconsult AS v/ Marie Grinder,
vedlagt kontrollerklæring.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på
myndighetenes avsluûring av saken.

- D.en kontrollansvarlige for utførelsen forutsettesderfoeåla-sørget forsluttkontrollog
avsluttende giennomgang av kontrolldokumentasjon for det ferdige arbeidet. Gjennom dette har
den kontrollansvarlige belaeftet overfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende
resultat, og at byggearbeidet er utfu i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av
plan- og bygningsloven og vedtak i saken.
Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål enn det tillatelsen fastsetter (fr.
Pbl's. $ 93).Bruksendring krever særlig tillatelse (ifr. Pbl's. $ 93).

Beskrivelse: Hytte
Bygningsnummer: 24794660

Anmerkninger: Vi har ikke foretatt ferdigbesiktigelse i forbindelse med utskriving av denne
ferdigattesten.

Saksnr.
041835-13

Løpenr.
28sO6ltl

Arkivkode
BYG 255/55

Deres ref.

TELEFÀX
32 tt 77 t3

ì#å"jîr''iî'.å'ä*'*"Ø
E-post roar.nilsen@ingerike.kommrme.no

Kopi til:
Willy Holth, Vetlandsveien 80, 0685 OSLO

POSTADRESSE KONTORADRESSE
Postboks 123 Sentrum
3502 HøNEFOSS
e-postadresse: posûnottak@ringerike.kommune.no

TELEFON
32 tt 74 00
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