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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 
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393 Detaljregulering Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan 

Svartes gate - Dronning Ragnhilds vei - 2. gangsbehandling 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018 

/ Strategi og plan  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Plan 393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate 

– Dronning Ragnhilds vei» vedtas. 

 

2. Plan 25-02 «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate – Dronning 

Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.1988, oppheves. 

 

 

Sammendrag 

Planområdet befinner seg i nordre del av Hønefoss, øst for Hønengata, midt mellom jernbanen 

og Hvalsmoveien (E16). Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av 

garasjeanlegg for Hov borettslag, opparbeiding av lekeplass samt bedre trafikksikkerhet innen 

planområdet. Planen er en detaljregulering. 

 

Etter høring av planforslaget er det blitt gjennomført en støyvurdering som viser at 

støypåvirkning på lekeplassen ikke overskrider anbefalte grenseverdier. Videre er det lagt inn 

krav som sikrer at lekeplassen blir opparbeidet, og det er stilt krav om at utearealet ved 

inngangspartiet til blokka skal opparbeides i henhold til illustrasjonsplan. Det er også lagt inn 

krav om fartsreduserende trafikksikkerhetstiltak i Hønen allé. 

 

Området der det er planlagt garasjeanlegg består i dag av et grusbelagt, flatt areal. Det 

forventes ikke at området inneholder viktige eller sårbare arter, og antas at planen ikke vil 

medføre vesentlig skade for naturmangfoldet. Planen utløser trolig ingen økonomiske 

belastninger for Ringerike kommune. Hov borettslag får ansvaret for å opparbeide, drifte og 

vedlikeholde lekeplassen, samt å etablere fartsreduserende tiltak Hønen allé. 
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Rådmannen ser positivt på det foreliggende planforslaget som legger til rette for opparbeiding 

av lekeplass samt bedre trafikksikkerhet innen planområdet. Dette er i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel, der Ringerike kommune tar mål av seg om å være en attraktiv 

bokommune, spesielt med fokus på barn. Planforslaget er videre godt bearbeidet etter høring, 

både ved kvalitetssikring og med justeringer som er gjort for å imøtekomme høringsuttalelser. 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for garasjeanlegg og opparbeiding av lekeplass, samt 

bedre trafikksikkerhet innen planområdet. Samtidig oppgraderes en gammel reguleringsplan 

som ikke er i tråd med dagens situasjon i området. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 13.10.2014, sak 105/14. 

 

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 15. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringene etter 1.gangsbehandling er: 

 

 Det er utarbeidet støyanalyse for lekeplassen, gjeldende støypåvirkning fra vei og 

jernbane. Støynivået overstiger ikke grenseverdiene for støy på uteplass. Det er derfor 

ikke nødvendig å etablere avbøtende tiltak. 

 Det er lagt inn krav som sikrer at lekeplassen blir opparbeidet  

 Det er stilt krav om at utearealet ved inngangspartiet til blokka skal opparbeides i  

henhold til vedlagte illustrasjonsplan, vedlegg 5, før brukstillatelse for garasjeanlegget 

kan gis 

 Hensynssone kulturmiljø er lagt inn i plankartet for sveitservilla i felt for 

næringsbebyggelse 

 Krav om universell utforming er lagt inn i forhold til HC-parkering for bil og sykkel 

samt til allergivennlig beplantning 

 Det er lagt inn krav om fartsreduserende trafikksikkerhetstiltak i Hønen allé 

 I plankartet er det lagt inn frisiktsoner, hensynssone for fjernvarmerør samt 

byggegrense mot Hønen allé 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 



  Sak 79/18 

 

 Side 6 av 52   

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 27.10.2014 – 08.12.2014. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

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

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 7.  

 

Innsigelser 

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

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i plan 25-02 «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan 

Svartes gate – Dronning Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.1988, (se planbeskrivelse s. 5-6). 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, blokkbebyggelse, forretning, 

lekeområde, garasje/parkering og veiformål. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I følge samfunnsdelen skal Ringerike kommune være en attraktiv bokommune, spesielt med 

fokus på barn. Planforslaget legger opp til bedrede forhold for barn ved at lekeplassen, som i 

dag er i dårlig forfatning, settes i stand. Videre vil trafikksikkerheten bedres ved at det blir mer 

struktur på området foran blokka, med lavere risiko for uheldig situasjoner ved inn- og 

utkjøring. Det vil også anlegges fartsreduserende tiltak i Hønen allé. Garasjeanlegget medfører 

ikke økt trafikk til eller fra området, men sørger for bedrede trafikkforhold sammenlignet med 

dagens parkeringsløsning. Dermed blir området sikrere for blant annet myke trafikanter. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål og 

sentrumsformål. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnet plan.  

 

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. 

 

Området der det er planlagt garasjeanlegg består i dag av et grusbelagt, flatt areal. Det 

forventes ikke at området inneholder viktige eller sårbare arter, og antas at planen ikke vil 

medføre vesentlig skade for naturmangfoldet. Dette område ville eventuelt kunne bli brukt til å 

opparbeide mer grøntstruktur, men her er hensynet til en sikker trafikksituasjon vektet tyngre, i 

tillegg til at noe grøntstruktur blir tatt vare på i lekeplassområdet. 
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Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Hov borettslag 

får ansvaret for å opparbeide, drifte og vedlikeholde lekeplassen, samt å etablere 

fartsreduserende tiltak Hønen allé. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser fremgår av vedlegg 7. 

 

Trafikksikkerhet 

Rådmannen er godt tilfreds med at planforslaget legger opp til en mer trafikksikker situasjon i 

området enn hva tilfellet er i dag. Hoveddelen av borettslagets biler vil parkeres i 

garasjeanlegget, og dermed redusere inn- og utkjøringsaktiviteten ved inngangspartiet til 

blokka. I tillegg vil uteområdet ved inngangspartiet bli mer strukturert, med definerte p-plasser 

for et mindre antall biler samt HC-parkering for bil og sykkel. Området vil får fysisk skille mot 

Hønen allé, med avgrensede punkter for inn- og utkjøring.  

 

Videre er det lagt inn krav om opparbeiding av fartsreduserende trafikksikkerhetstiltak i Hønen 

allé. Dette er basert på innsamlede trafikkdata som viser et relativt stort antall passerende 

kjøretøy i Hønen allé, hvor mange av disse også kjører med for høy hastighet. Med tanke på at 

det skal opparbeides lekeplass for de minste barna like ved blokka, samt at Hønen allé vil være 

en del av skoleveien for myke trafikanter til Ullerål skole, mener Rådmannen det er riktig å 

kreve at det etableres trafikksikkerhetstiltak i Hønen allé. 

 

Støyforhold 

Etter 1. gangsbehandling av planforslaget er det blitt utført støyvurdering av lekeplassområdet. 

Dette er i tråd med Fylkesmannens høringsuttalelse. Vurderingen viser at støypåvirkningen på 

lekeplassen ikke overskrider anbefalte grenseverdier. 

 

ROS-analyse 

Rådmannen anbefalte nærmere vurderinger av risikoforhold før sluttbehandling av 

planforslaget. Dette er blitt gjort gjennom ny vurdering av trafikkforholdene samt utarbeiding 

av støyvurdering.  

 

Det er ikke blitt stilt krav om grunnundersøkelser, da tiltaket garasjeanlegg som planen legger 

opp til, må sees på som et relativt begrenset tiltak med liten belastning på grunnen. For 

boligbebyggelsen er det ikke planlagt nye tiltak på bygningsmassen. Rådmannen mener det vil 

være urimelig å kreve grunnundersøkelser for det tiltaket som planlegges. Med den 

kunnskapen kommunen har tilgjengelig om de geologiske forholdene i området, er det ikke noe 

som tilsier at tiltaket skulle utgjøre noen fare for sine omgivelser med tanke på grunnstabilitet. 

De topografiske forholdene tilsier at området er lite utsatt for skredfare. 

 

Barns interesser 

I forhold til barns interesser ser Rådmannen at planforslaget regulerer et mindre område til 

lekeplass enn det som er tilfelle i gjeldende plan. Dagens situasjon er ikke i tråd med gjeldende 

regulering, da store deler av det regulerte lekeplassområdet inngår i private eiendommer. 

Lekeplassen består ellers av en grusplass og få lekeapparater i dårlig forfatning. Foreliggende 
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planforslag sikrer at lekeplassen vil bli opparbeidet og vedlikeholdt av borettslaget, samtidig 

som den vil være offentlig tilgjengelig til glede for hele området.  

 

Når det gjelder lekeområder for større barn enn dem lekeplassen er rettet mot, finnes det 

innenfor en radius på 300 meter øst for planområdet to friområder som kan benyttes til fri lek 

og andre aktiviteter. I tillegg kommer lekeområdene som etableres ved Ullerål skole ca. 200 

meter fra planområdet, vest for Fv. 35, Hønengata. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen ser positivt på det foreliggende planforslaget som legger til rette for opparbeiding 

av lekeplass samt bedre trafikksikkerhet innen planområdet. Dette er i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel, der Ringerike kommune tar mål av seg om å være en attraktiv 

bokommune, spesielt med fokus på barn. Planforslaget er videre godt bearbeidet etter høring, 

både ved kvalitetssikring og med justeringer som er gjort for å imøtekomme høringsuttalelser.  

 

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

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Illustrasjonsplan inngangsparti 

6. Støyvurdering 

7. Oppsummering uttalelser, med kommentarer  

8. Uttalelse, Ringerike kommune, Utbygging/Teknisk drift 

9. Uttalelse, Kjell Arne Hunstad 

10. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

11. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

12. Uttalelse, Ringerike kommune, Byggesak 

13. Uttalelse, Statens vegvesen 

14. Avtale om lekeplass  

15. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

16. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

17. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

18.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

19. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Assisterende rådmann:   Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan:   Knut Kjennerud 

Saksbehandler:   Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 17/4696-8   Arkiv: L12  

 

Detaljregulering for Midtmoen 1 - førstegangsbehandling 

Saksframlegg 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018 

/ Strategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Midtmoen 1 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 følgende gjeldende reguleringsplaner: 44 Sokna sentrum, vedtatt 

16.04.1963, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 44-09 Furuholtet Sokna, som 

overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_441 Midtmoen 1. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringsplanforslaget er å bebygge eiendommen på ca. 2 310 m2 med to 

firemannsboliger, parkeringsgarasjer, lekeareal og uteoppholdsareal. Området planforslaget 

omfatter er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Plan 44 Sokna sentrum er en 

gammel plan, og den har ikke et kart med arealformål slik plankart utarbeides etter dagens 

lovgivning. Det er opptegnet noen bygg i plankartet, blant annet «offentlig bygg», 

«småindustri» og «nyregulert hus». Disse bygningene ble enten ikke oppført, eller fjernet før 

1966 (eldste tilgjengelige flyfoto).  

 

Gjennomføring av planen vil føre til en moderat fortetting i dette området. Planen er i tråd med 

føringer i kommuneplanens arealdel når det gjelder boligbygging i prioriterte tettsteder, og i 

tråd med arealformål i både gjeldende arealdel og forslag til ny. Videre vil planforslaget sikre 

tilgjengelige uteområder og tilgjengelige leiligheter på grunnplan, og god tilknytning til trygg 

skolevei og gang- og sykkelvei mot Sokna sentrum.  
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Statens vegvesen (SVV) har gitt signaler om at adkomstvei bør plasseres et annet sted enn det 

planforslaget legger opp til, men har ikke varsla innsigelse. Rådmannen og forslagsstiller 

vurderer derimot forslaget slik det foreligger som mest formålstjenlig mtp. utnyttelse av arealet 

og plassering av bygninger, lekeareal og parkering. Rådmannen anbefaler derfor å legge 

forslaget ut på høring slik det foreligger, og avventer høringsinnspill fra SVV angående 

lokalisering av adkomst.  

 

Innledning / bakgrunn 

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om å regulere til boligformål på gnr/bnr 148/356. 

Eiendommen er i dag ubebygd. Forslagsstiller er Iris Eiendom v. Lars Holmboe Lie/Arild Berg, 

og fagkyndig er Trond Berntsen v. Berntsen Plan og Oppmåling AS.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Eiendommen er i dag ubebygd. Området er dekket av gress.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Trond Berntsen 14.08.2018.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger.  

- ROS-analyse 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Iris Eiendom AS er forslagsstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Hoveddelen av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 44 Sokna sentrum fra 

16.04.1963. En liten del av området er regulert i reguleringsplan 44-09 Furuholtet Sokna fra 

30.08.2001. Plan 44 Sokna sentrum er en gammel plan, og den har ikke et kart med 

arealformål slik plankart utarbeides etter dagens lovgivning. Det er opptegnet noen bygg i 

plankartet, blant annet «offentlig bygg», «småindustri» og «nyregulert hus». Disse bygningene 

ble enten ikke oppført, eller fjernet før 1966 (eldste tilgjengelige flyfoto). Ettersom 

bestemmelsene er gamle og til dels mangelfulle er det kommuneplanens bestemmelser som 

gjelder for utnyttelsesgrad, som er på 25% BYA. For byggehøyder er det plan- og 

bygningslovens § 29-4 som gjelder, med maksimum 8 meter gesimshøyde og 9 meter 

mønehøyde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 148/356. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

berørte parter i brev 14.03.2018 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 13.03.2018, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert 

og kommentert i vedlegg 5.  
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Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Planforslaget er i tråd med overordna planer. Sokna er et prioritert satsningsområde i 

kommuneplanens samfunnsdel, og en fortetting i dette området er derfor helt i tråd med 

samfunnsdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  Planarbeidet 

er dermed i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 

Juridiske forhold  

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

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

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Basert på innkomne merknader er det ikke behov for et utvidet medvirkningsopplegg utover 

gjennomført høringsperiode ved varsel om oppstart, samt høring og offentlig ettersyn etter 

førstegangsbehandling. Planforslaget legger opp til en utbygging som er lite konfliktfylt og som 

ikke forringer særskilte kvaliteter slik eiendommen framstår i dag.  

 

Alternative løsninger 

Alternative løsninger kan være å legge adkomst fra Furuholtet, slik Statens vegvesen ønsker. 

Dette vil medføre at bygningenes og uteområdenes lokalisering må justeres nærmere kryss 

Midtmoen/Rv. 7, som igjen vil kunne påvirke støyforhold. Stigningen fra Furuholtet og ned til 

planområdet er bratt, slik at en vei ned fra Furuholtet krever oppfylling som vil ta noe areal fra 

bolig- og lekeareal, i tillegg til at det blir mer biltrafikk nærmere boligene og uteområder. 

Naboer har også gitt uttrykk for at de ikke ønsker adkomst fra Furuholtet.  
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Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området er pr. dags dato ubebygd. Valg av boligtype sørger for et tilbud som er tilpasset de 

fleste aldersgrupper. Boligene skal utformes slik at de passer godt inn mtp. estetikk, og gir et 

helhetlig uttrykk. Prinsipper om universell utforming legges til grunn for utforming av alle 

uteområder i planområdet. De samme prinsippene legges til grunn i utforming av boenhetenes 

1. etasje (inngangsplan), i tråd med kravene i TEK17. Det legges ikke opp til universell 

utforming i 2. etasje da bygget ikke har krav om heis. Planen vil gi liten effekt på 

landskapsbildet. Boligene vil utformes i tråd med omkringliggende bebyggelse, og vil framstå 

som en naturlig videreutvikling av bebyggelsen i området.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent, og 

innebærer ingen vesentlige endringer eller tilpasninger i planforslaget, med unntak av 

kommentarer fra Statens vegvesen som kan ha betydning for lokalisering av adkomst. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

derfor ikke innunder tilknytningsplikten. Planområdet ligger langs rv. 7 mot Hallingdalen, og 

har bussforbindelser både i retning Hønefoss og i retning Hallingdalen. Rv. 7 gjennom Sokna er 

utforma som ei miljøgate med lav fartsgrense, sykkelfelt, fartshumper og fortau. Det er enkelt 

og trygt å komme seg til Sokna sentrum fra planområdet. Skolevei til Sokna skole er trygg, og 

foregår på G/S-vei store deler av strekningen. Rv. 7 må krysses én gang for å nå G/S-vei mot 

skole, via eksisterende fotgjengerfelt i umiddelbar nærhet til planområdet. Fortau langs 

boligene vil tilknyttes fortau langs rv. 7 for å gi god fotgjengertilknytning til boligene. Adkomst 

er foreslått fra Midtmoen som er kommunal veg. Punktsymbol for avkjørsel vist i plankartet er 

veiledende – nøyaktig plassering avklares ved andregangsbehandling. Parkering er tenkt i 

garasjeanlegg sørøst i planområdet, samt renovasjon. Se plankart i vedlegg 2 for nøyaktig 

plassering av garasjer og renovasjon. Det er kommunalt vann- og avløpsnett i området, og 

boligene vil tilknyttes dette.  

 

Lekeplasser 

Forslagsstiller skisserer lekeareal i området mellom de to boligbyggene, som vist i 

planforslaget. Lekearealet sikres opparbeida før brukstillatelse av boligene gjennom 

rekkefølgebestemmelser til planen, se reguleringsbestemmelse §§ 2.1.8 og 4.2 pkt 3.  

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

På bakgrunn av områdets beskaffenhet i dag, samt fravær av sårbare eller truede naturtyper 

eller arter, anser rådmannen at det ikke er fare for skade på naturmangfold eller stor belastning 

på økosystemer. Området er i dag dekket av grass, men er ikke regulert som grøntareal. Det er 

heller ikke opparbeidet parkmessige funksjoner på eiendommen. Rådmannen framhever at 

etablering av en lekeplass og gode uteoppholdsarealer på eiendommen, slik det er angitt i 

forslag til plankart, dermed kan antas å tilføre området større verdi for allmennheten enn det 

eiendommen gjør i sin nåværende form.  
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Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Den viktigste risikoen som er identifisert i 

ROS-analysen er trafikksikkerhet og ulykker ved av- og påkjørsler til feltet. Risikoen er 

allikevel beskjeden, og det viktigste tiltak for å ivareta trafikksikkerhet i kryss vil være å sikre 

frisikt ved av- og påkjøring til planområdet. I tillegg skal ikke snø lagres slik at det hindrer 

frisikt i krysset. Frisikt skal vises i plankart når nøyaktig plassering av adkomst er avklart.  

 

Rådmannen vurderer at planområdet er lite utsatt for flom. Avstanden til Soknaelva er ca. 100 

meter og høydeforskjell ned til elva er sju meter. Det er ikke behov for flomsikringstiltak.  

 

Støy er en utfordring pga. nærhet til rv. 7. Dette omtales ikke i ROS-analysen, men har vært 

behandlet i planarbeidet. Forslagsstiller har engasjet Mjøsplan AS for å utføre en støyanalyse, 

og rapporten, datert 27.09.2018 (vedlegg 7), viser at deler av planområdet vil ligge i gul 

støysone også etter gjennomførte støytiltak. Det vil derfor gjøres tiltak i fasadene på bygget for 

å ivareta krav til støynivå i tråd med gjeldende teknisk forskrift samt retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Dette ivaretas gjennom 

reguleringsbestemmelsene §§ 1.4.1 og 4.2 pkt. 1.  

 

Samlet vurdering 

Planforslaget innebærer en fortetting sentralt på Sokna, som er i tråd med føringene i 

kommuneplanens samfunnsdel, og arealformål i tråd med kommuneplanens arealdel. Prosjektet 

har videre en utforming som sikrer tilgjengelighet for folk med nedsatt funksjonsevne, gode 

muligheter for sykkel og gange, og som sikrer gode uteområder for barn. Prosjektet vil således 

legge til rette for boliger som passer alle aldersgrupper. Tilgangen på trygge skoleveier er god. 

 

Rådmannen er derfor positiv til utvikling av eiendommen som vil kunne gi sentrumsnære 

boliger og bidra til gode møteplasser. Signaleffekten av at også de mindre tettstedene i 

kommunen prioriteres er positiv.  

 

Det foreligger en interessemotsetning mellom hensyn til naboer og Statens vegvesens ønske om 

atkomst fra Furuholtet. Det er ikke varslet innsigelse fra Statens vegvesen når det gjelder 

adkomsten som rådmann og forslagsstiller ønsker. Adkomst fra Furuholtet vil kreve mye plass 

og gjøre arealet for utbygging vesentlig smalere. Det vil også føre til mer biltrafikk langs med 

boenhetene og kan således skape større risiko for trafikkuhell.  

 

Rådmannen anbefaler å sende planforslaget til høring og offentlig ettersyn med adkomst slik 

den er foreslått fra forslagsstillers side, og avventer høringssvar fra Statens vegvesen angående 

nøyaktig lokalisering av adkomst.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart m. planavgrensning 

2. Forslag til plankart m. avgrensning 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. ROS-analyse 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder, areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Ole Sannes Riiser 
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Arkivsaksnr.: 15/10104-23   Arkiv: GNR 244/47  

 

Dispensasjon for tiltak på Nedre Grytingsvolden Gnr/bnr 244/47 - 

Nedre Grytingsvolden 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

81/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tiltak og dispensasjon for de 

fire tiltakene på gnr/bnr 244/47 og 244/407, nabomerknad fra Midtstykket og Flaget Skog og 

rådmannens saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for 

redskapsboden ved vannet avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utedoen avslås, 

jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utvidelsen av 

uthuset godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 

19-2. 

4. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for grillhytte 

godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 19-2. 

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

  

 

Utskrift sendes 

Yngvar August Buseth, Johs Faales vei 34, 1363 HØVIK 

Midtstykket og Flaget Skog v/ Borghild Kristin Hollerud, Dronningveien 28B, 3531 

KROKKLEIVA 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 for totalt fire bygninger 

på eiendommene 244/47 og 244/407. Bygningene er en bod ved vannet, utedo, uthus og 

grillhytte. For boden ved vannet er det i tillegg søkt om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 5. Tiltakene er allerede oppført, da eieren feilaktig trodde at 

bygningene ikke krevde søknad eller dispensasjon. 
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Innledning / bakgrunn 

Høsten 2015 mottok byggesaksavdelingen en anonym henvendelse om at det var oppørt et 

mindre bygg i nærheten av vannet på eiendom 244/47. Byggesaksavdelingen tilskrev 

hjemmelshaver, Yngvar August Buseth, som søkte om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for å beholde boden i januar 2016. Det ble innhentet 

uttalelse fra Tyristrand Vannverk, som i februar 2016 skrev at de ikke hadde innsigelser til 

boden det var søkt dispensasjon for. 29. februar 2016 mottok kommunen nabomerknad til 

tiltaket fra Midtstykket og Flaget Skog. I april 2016 ba Midtstykket og Flaget Skog om at 

kommunen kom på befaring, etter at de hadde oppdaget flere bygninger på eiendommene som 

ikke var tegnet inn på kartet.  

Befaring ble avholdt 30. mai 2018. Til stede var to representanter fra byggesaksavdelingen, 

hjemmelshaver Yngvar Buseth og Arild Andersen for Midtstykket og Flaget Skog. Her ble det 

påpekt at flere av bygningene som var oppført på eiendommen krevde søknad om dispensasjon. 

I etterkant av befaringen har Buseth sendt inn nødvendige søknader for disse bygningene. 

Midtstykket og Flaget Skog har kommet med merknad også til disse bygningene. Buseth har i 

skriv til kommunen kommentert disse merknadene 1. oktober 2018.  

Dispensasjonssøknadene legges frem for politisk behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Dispensasjonssøknaden 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene for å beholde totalt fire 

bygninger som allerede er oppørt på eiendommen. Tiltakshaver har feilaktig antatt at tiltakene 

ikke var søknadspliktige og/eller avhengig av dispensasjon. Felles for alle tiltakene skriver 

Buseth at de er gjort i hensikt å oppgradere eiendom og bygninger til dagens standard, og at 

tiltakene må betraktes som moderate. Han redegjør også særskilt for de fire tiltakene:  

 

1. Redskapsbod ved vannet (gnr/bnr 244/47) 

Det søkes dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for å beholde 

redskapsboden. I dispensasjonssøknaden viser Buseth blant annet til et skjøte fra 1924, hvor 

det omtales havnerettigheter for eiendommen. Han skriver også at Øvre Grytingvollen har et 

naust på sin eiendom, oppført i 1921. Dette naustet dekker tilsvarende behov for lagring nært 

vannet som Busth har forsøkt å løse for Nedre Grytingvollen ved å bygge en bod. Boden er 

cirka 6 m2 og uten vinduer. Buseth skriver også at eiendommen boden er plassert på (gnr/bnr 

244/47) tidligere var bebygd med en tømmervilla, men at denne ble flyttet i cirka 1949. Det har 

altså vært et hus på eiendommen tidligere, med større slitasje/bruk enn boden noen gang vil 

utgjøre. Boden skal kun brukes til sikker oppbevaring av redskaper og utstyr. Det er viktig for 

Buseth å bidra til kultivering av fisket i Grytingen, og i den forbindelse har han behov for å ha 

tilgang til en bod nært vannet, da dette muliggjør planlagt fiskestell med garn og feller. 

 

2. Utedo (gnr/bnr 244/47) 

Det søkes dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for å beholde utedoen. Buseth 

skriver at det er etablert en toalettløsning med et forbrenningstoalett inne i hytta. Utedoen var 

tidligere i uthuset, men ble flyttet litt lenger unna fordi man trengte mer plass i uthuset. 

Rådmannen forstår det som at denne flyttingen har skjedd en gang etter at Buseth kjøpte 

eiendommene 03.09.2007. Avstanden til nærmeste bygning er nå cirka 25 meter. Bygningen 

har flatemål på cirka 1,5 x 1,5 meter, og mønehøyde på cirka 2,5 meter. Utedoen fungerer i 

dag som en reservedo, og er ytterst lite i bruk. Buseth skriver avslutningsvis at det 

nødvendigvis har vært andre utedoer på eiendommen tidligere. 
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3. Uthus ved tunet (gnr/bnr 244/407) 

Det søkes dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for å beholde tilbygget til 

uthuset. Uthuset er forlenget med 2,9 meter og er nå cirka 4 x 9 meter. Buseth skriver at 

uthuset dermed er forlenget tilbake til opprinnelig lengde, og trolig ble oppført i 1942/43. 

Uthuset står i utgangspunktet på støpte pilarer, og at tilbygget Buseth har satt opp er bygd på 

gamle pilarer. Denne delen ble i følge opplysninger Buseth fikk av forrige eier, revet på grunn 

av råte. Buseth mener han har rett til å bygge opp igjen det som tidligere er revet. 

 

4. Grillhytte (gnr/bnr 244/407) 

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for å beholde grillhytta. 

Grillhytta ble oppført av tidligere eiere før 2007. Den er åttekantet, og har et bruttoareal på 12 

m2. Den ble plassert oppå et synlig betongfundament som er cirka 4,3 meter bredt og 4,4 meter 

langt. Grillhytta dekker bare deler av dette arealet. Buseth har lagt heller på resten av det 

synlige betongfundamentet. Betongfundamentet er lengre enn den synlige delen. Buseth skriver 

at i ytterste fall er betongfundamentet cirka 4,3 x 10,5 meter, men at det er fylt masse oppå, så 

det kan ikke sies eksakt. Det er uklart hva slags bygning som opprinnelig har stått på 

fundamentet. Buseth mener grillhytta allerede er godkjent fordi det tidligere sto en annen og 

klart større bygning der.  

 

Nabomerknad til redskapsbod ved vannet 

Sameiet Midtstykket og Flaget Skog består av fem eiere, og har kommet med nabomerknad 

29.02.2016. I merknaden skriver de at de ikke ser behovet for at han bygger en liten 

redskapsbod for oppbevaring av redskaper i forbindelse med fiske og fiskestell i Grytingen når 

man kun skal fiske til eget bruk, og at hvis alle skal få lov til å bygge blir det til sjenanse i 

naturen. 

 

Nabomerknad til samtlige tiltak 

Sameiet Midtstykket og Flaget Skog sendte 10.09.2018 e-post hvor de kom med nabomerknad 

til den samlede dispensasjonssøknaden for alle fire tiltakene. De skrev her at de reagerer på at 

eier nå søker om byggetillatelse på allerede eksisterende bygg, og at en slik sak vil skape 

presedens for tilsvarende prosjekter. 

 

Buseths kommentarer til nabomerknadene 

Buseth skriver i kommentar til nabomerknad 10. mars 2016 at han selv har best grunnlag for å 

vurdere egne behov, og at han ikke ser hvilket grunnlag Sameiet Midtstykket og Flaget Skog 

har for å vurdere hans behov for redskapsbod. Buseth mener at han har behov for en slik bod. 

Videre skriver han at det ikke er fare for at alle skal få lov til å bygge, da han er den eneste 

grunneieren rundt Grytingen som har behov for en slik bod. Dette begrunner han i at hans hytte 

ligger mye lenger fra vannet enn de andre hyttene rundt Grytingen. Buseh viser også til at hans 

bod ikke vil virke sjenerende for andre, da den plasseres skjult i terrenget.  

 

I ny kommentar til nabomerknadene 29.09.2018, skriver Buset blant annet om de øvrige 

tiltakene at «Grunnen til at vi har gjort som vi har gjort er at vi ønsker å ha det mest mulig 

funksjonelt. Dette fordi hele hyttetunet har vært dårlig vedlikeholdt og uten naturlige eller 

gradvise oppgraderinger.» 
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Forholdet til overordnede planer 

Eiendommene ligger i uregulert område, og er i kommuneplanen avsatt til LNF-område. 

Kommuneplanbestemmelsene § 2.1 fastsetter forbud mot tiltak som ikke er ledd i stedbunden 

næring. Deler av gnr/bnr 244/47 er også mindre enn 100 meter fra Grytingen. I 100-

metersbeltet fra vann og vassdrag er det forbudt å gjennomføre tiltak, jf. 

kommuneplanbestemmelsene § 5. Begge eiendommene ligger i tillegg i nedslagsfeltet for 

drikkevann til Tyristrand vannverk. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon. Plan- og bygningsloven § 19-2 regulerer vilkårene for 

dispensasjon. Det er to vilkår som må være oppfylt for at kommunen kan innvilge en 

dispensasjonssøknad. For det første må ikke «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 

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

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

Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, kan det etter kommunens skjønn gis dispensasjon fra 

bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 

 

Det finnes klausuleringsbestemmelser for Vælerens nedbørsfelt, datert 10.01.1989. Etter disse 

må Tyristrand vannverk godkjenne ny bebyggelse innenfor nedbørsfeltet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ingen tidligere behandlinger og vedtak i denne saken. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det 

tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Det er innhentet uttalelse fra Tyristrand vannverk i forbindelse med plasseringen av fiskeboden 

ned mot vannet, datert 12.02.2016. Tyristrand vannverk skrev i den forbindelse at: 

 

«Tyristrand vannverk SA har ingen innsigelser til tiltaket så lenge bruken/formålet av boden 

er som beskrevet i brev 20.01.2016, hvor det opplyses at boden skal brukes til oppbevaring av 

utstyr for fiskestell/kultivering i Grytingen.  

 

All bruk av boden må være i henhold til dette, ved eierskifte må også dette følges. Ved 

bruksendring vil vannverket kreve at boden blir fjernet. 

 

Boden blir beskrevet med 4 vegger, skrått tak, dør og ingen vinduer. Montering av vinduer i 

boden vil oppfattes som bruksendring.» 

 

De øvrige tiltakene ligger også innenfor nedslagsfeltet for drikkevann til Tyristrand vannverk. 

Det er foreløpig ikke innhentet uttalelse fra Tyristrand vannverk for disse tiltakene, da de ikke 

var kjent for rådmannen på tidspunkt for innhentelse av uttalelsen sitert ovenfor. Dersom HMA 

gir dispensasjon for øvrige tiltak, kan denne gis med forutsetning om at Tyristrand vannverk 

ikke går imot tiltakene. Rådmannen vil innhente nødvendige uttalelser. 
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Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 – Avslag for alle tiltak 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tiltak og dispensasjon for de 

fire tiltakene på gnr/bnr 244/47 og 244/407, nabomerknad fra Midtstykket og Flaget Skog og 

rådmannens saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for 

redskapsboden ved vannet avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utedoen avslås, 

jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utvidelsen av 

uthuset avslås, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for grillhytte avslås, 

jf. pbl. § 19-2. 

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Alternativ begrunnelse, alternativ 2 

HMA kan legge avgjørende vekt på at alle tiltakene det er søkt om vil være utenfor 

retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og at disse bør praktiseres strengt, da det 

er viktig å unngå en økt privatisering av LNF-områdene.  

 

Alternativ 3 – godkjenning av alle tiltak 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tiltak og dispensasjon for de 

fire tiltakene på gnr/bnr 244/47 og 244/407, nabomerknad fra Midtstykket og Flaget Skog og 

rådmannens saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for 

redskapsboden ved vannet godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner 

tiltaket, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utedoen 

godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utvidelsen av 

uthuset godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 

19-2. 

4. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for grillhytte 

godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 19-2. 

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Alternativ begrunnelse – alternativ 3 

HMA kan legge vekt på at redskapsboden ved vannet vil gjøre det lettere for hjemmelshavere 

på eiendommen å fiske, noe som vil bidra til kultivering av fisket i Grytingen. HMA kan 

vektlegge at utedoen er en liten bygning, og at nærmeste merkede sti er cirka 160 meter fra 

utedoen, slik at den ikke vil være synlig fra stien. For begrunnelse for uthuset og grillhytta, 

vises det til begrunnelsen nedenfor under rådmannens vurdering.  
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Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinsipiell karakter. Fiskeboden er oppført like ved vannet, 

og utgangspunktet er at det er forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag. Å 

tillate nybygg på en tidligere ubebygd eiendom vil være i strid med byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene § 5, og er heller ikke omfattet av retningslinjene til bestemmelsen 

for når det bør gis dispensasjon.  

 

De øvrige bygningene ligger mer enn 100 meter fra vannet, men i LNF-område. 

Utgangspunktet er at det er et forbud mot nye tiltak også her. I følge retningslinjene til 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 skal totalt bebygd areal bli maks 100 m2 der det tillates 

utvidelse av hytter, og at maksimal størrelse på frittliggende uthus er 20 m2 BYA.  

 

Retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene er ikke juridisk bindende, men gir viktige 

føringer for hvilke dispensasjoner som bør kunne tillates. Avvik fra disse retningslinjene bør 

som hovedregel ikke tillates, og dersom retningslinjene skal fravikes bør det være særlige 

forhold som gjør seg gjeldende og fører til at tiltaket likevel bør tillates. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil vurdere søknaden om dispensasjon særskilt for hver enkelt bygning. 

 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 andre ledd. 

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». 

 

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det normalt ikke vil være anledning til 

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2 andre ledd er oppfylt, følger det av § 

19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å gi 

dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 

dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av myndighetsmisbrukslæren, 

som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på utenforliggende 

hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres innenfor 

rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge dispensasjoner. En utstrakt 

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte reguleringsplaner, og dispensasjon bør bare gis 

i særlige tilfeller. 

 

1. Redskapsbod ved vannet (gnr/bnr 244/47) 

I søknaden om dispensasjon har Buseth vist til at det er angitt havnerettigheter i et skjøte fra 

1924, og at dette gir han rett til å ha bod på eiendommen. Skjøte er et dokument som brukes 

for å overføre fast eiendom til ny eier, og har ingen relevans for hvilke rettigheter en 

hjemmelshaver har etter plan- og bygningsloven, kommuneplan eller reguleringsplan. 

Opplysninger i skjøtet er dermed ikke relevant for behandlingen etter plan- og bygningsloven. 
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Boden er 6 m2 og plassert cirka 12 meter fra vannet. Det er søkt om dispensasjon fra 

byggeforbudet i 100-metersbeltet og for byggeforbudet i LNF-områder, jf. 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5.  

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur og friluftsområder. Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-

metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta 

det unike naturmiljøet som finnes her. 

 

I retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene § 5 fremgår det at dersom det gis 

dispensasjon for å utvide hytter, skal maksimal hyttestørrelse ikke overstige 50 m2 BYA og 

uthus ikke over 10 m2 BYA. I dette tilfellet er det imidlertid oppført en bod på en ubebygd 

eiendom. Retningslinjene omhandler dispensasjon for utvidesle av eksisterende hytter, og gir 

derfor ikke noen retningslinjer for utbygging av ubebygde tomter.  

 

Eiendommen har tidligere vært bebygd, og tufter av tidligere bebyggelse finnes i terrenget. 

Bygningen ble gitt til Menigheten Evangeliehuset i 1949, og flyttet en gang i tiden etter dette. 

Tidligere bebyggelse er revet før gjeldende kommuneplan, og rådmannen mener derfor at 

eiendommen må betraktes som ubebygd.  

 

Rådmannen mener at det ikke bør tillates bygging på en tidligere ubebygget tomt i 100-

metersbeltet. Den øvrige bebyggelsen er samlet på hyttetunet, og rådmannen mener at en 

dispensasjon for plassering av denne boden vil være en vesentlig tilsidesettelse av formålet med 

byggeforbudet i 100-metersbeltet. Boden vil bidra til økt privatisering av sonen langs vannet i 

et område hvor det er svært få bygninger langs vannet fra før. Byggeforbudet i 100-

metersbeltet er et strengt forbud, noe som synliggjøres av plan- og bygningsloven § 1-8, som 

fastsetter at man i slike områder skal ta «særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 

landskap og andre allmenne interesser». Disse forholdene tilsier etter rådmannens vurdering at 

hensynene bak byggeforbudet i LNF-områder og i 100-metersbeltet vil bli vesentlig tilsidesatt 

som følge av dispensasjonen. 

 

I tillegg må fordelene ved å innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. I dette tilfellet peker Buseth på at boden gir han en mer hensiktsmessig 

oppbevaringsmulighet for utstyr og redskaper de bruker til fiske, og at de gjennom fiske ønsker 

å bidra til kultivering i Grytingen. Rådmannen viser til at det vil være en ulempe at det tillates 

bebyggelse på en tidligere ubebygd eiendom. Med unntak av ett naust på naboeiendommen, 

som etter opplysninger fra tiltakshaver antakelig har stått der siden 1920-tallet, er det ikke 

registrert andre bygninger så nærme Grytingen i nærheten av eiendommen. Retningslinjene til 

kommuneplanbestemmelsene åpner heller ikke for at det bør gis dispensasjon for å bygge på 

tidligere ubebygde tomter. Rådmannen ser det som negativt å fravike disse retningslinjene, da 

dette kan skape en uheldig presedensvirkning. Buseth sin øvrige bebyggelse ligger rundt 160 

meter fra vannet, så det er også mulig å bære utstyr til og fra hovedtunet på hytta. 

 

Rådmannen vurderer at fordelen ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Rådmannen mener at ingen av vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt, og søknaden om 

dispensasjon må dermed avslås, jf. pbl. § 19-2. 

 



  Sak 81/18 

 

 Side 23 av 52   

 

 

2. Utedo (gnr/bnr 244/47) 

Utedoen er på cirka 1,5 x 1,5 meter og plassert 200 meter fra Grytingen og 25 meter fra 

nærmeste bygning. Den er plassert på en tidligere ubebygget tomt. Det er søkt dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1, som fastsetter forbud mot å gjennomføre tiltak som ikke er 

ledd i stedbunden næring. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Det er derfor viktig å unngå økt 

privatisering av LNF-områdene. 

 

Veiledningen til kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er det uttalt at dersom det skal gis 

dispensasjon for utvidelse av hytter i nedbørens nedslagsfelt for vannkilden Væleren skal samlet 

størrelse på hytte være 50 m2 T-BYA, samt et frittliggende uthus på 10 m2 T-BYA. 

Retningslinjene åpner ikke for å tillate bebyggelse på tidligere ubebygde tomter.  

 

Utedoen ligger på gnr/bnr 244/47, cirka 25 meter fra uthuset, og er ikke en naturlig del av 

hyttetunet på gnr/bnr 244/407. Doen bidrar på denne måten til å øke den private sonen rundt 

hytta på Nedre Grytingvollen. 

 

Rådmannen vurderer dermed at hensynet bak byggeforbudet i LNF-områder blir vesentlig 

tilsidesatt dersom det gis dispensasjon for utedoen. Det første vilkåret for å innvilge 

dispensasjon er ikke oppfylt. 

 

Videre er det også et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene. I dispensasjonssøknaden skriver Buseth blant annet at utedoen er en reserveløsning, 

og at den ikke medfører noen påviselige ulemper. 

 

Rådmannen viser til at utedoen plasseres et stykke unna hyttetunet, og dermed bidrar til å øke 

den private sonen rundt eiendommen. Videre vil en utedo generelt være en noe usikker 

avløpsløsning, som potensielt kan utgjøre en forurensningsfare dersom den tas i bruk i større 

grad enn per dags dato, for eksempel dersom en flombekk skulle renne inn under utedoen. 

Siden eiendommen ligger i nedbørens nedslagsfelt for vannkilden Væleren, er det ekstra viktig 

at mulig forurensningsfare minimeres. Videre viser rådmannen til at Buseth har opplyst om at 

det er toalett i hovedbygningen, og rådmannen kan dermed ikke se at det er noe reelt behov for 

å beholde utedoen. 

 

Rådmannen vurderer at fordelen ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Rådmannen mener at ingen av vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt, og søknaden om 

dispensasjon må dermed avslås, jf. pbl. § 19-2. 

 

3. Uthus ved tunet (gnr/bnr 244/407) 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for forlengelse av 

eksisterende uthus med 2,9 meter, til totalt 9 x 4 meter.  
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Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Det er derfor viktig å unngå økt 

privatisering av LNF-områdene. 

 

I veiledningen til kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er det uttalt at dersom det skal gis 

dispensasjon for utvidelse av hytter i nedbørens nedslagsfelt for vannkilden Væleren, skal 

samlet størrelse på hytte være 50 m2 T-BYA, samt et frittliggende uthus på 10 m2 T-BYA. 

 

I dette tilfellet har uthuset et totalt BYA på 36 m2 etter utbyggingen, mot cirka 24,4 m2 før 

utbygging. Størrelsen på uthuset er dermed utenfor hva retningslinjene sier at det bør kunne gis 

dispensasjon for. Disse retningslinjene er imidlertid ikke juridisk bindende. 

 

Buseth har opplyst om at utvidelsen av uthuset er gjort på gamle pilarer, og at utvidelsen er en 

gjenoppbygging av det som tidligere har blitt revet grunnet råte. Han mener dermed at han har 

rett på å bygge opp det som tidligere har vært der. 

 

Rådmannen presiserer først at det ikke foreligger noen rett til å bygge opp igjen uthuset på 

bakgrunn av at det tidligere har stått bygningsmasse der. Forbudet mot tiltak i LNF-områder 

gjelder også bygging på gamle fundamenter. Det er likevel et positivt moment at tilbygget er 

bygget på gamle fundamenter. Tiltaket vil dermed ikke medføre økt privatisering av et tidligere 

ubebygget område, og vil bidra til å bevare eiendommens opprinnelige uttrykk. Uthuset med 

forlengelse er en del av det etablerte hyttetunet. 

 

Rådmannen kan etter dette ikke se at hensynene bak byggeforbudet i LNF-området eller lovens 

formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt som følge av dispensasjonen. 

 

Det andre vilkåret for å innvilge dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må være 

klart større enn ulempene.  

 

I dette tilfellet vil utvidelsen gi bedre lagringsplass på eiendommen, noe som kan bidra til at 

eiendommen opprettholder et ryddig uttrykk uten rot. Videre kan utvidelsen av boden bidra til 

at eiendommen i noe grad tilbakeføres til sitt opprinnelige tuninntrykk. På den andre siden er 

det en ulempe at det føres opp ytterligere bebyggelse i et LNF-område. 

 

Rådmannen finner at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene i dette 

tilfellet. 

 

Det er ikke innhentet uttalelse fra Tyristrand Vannverk i forbindelse med utvidelsen av uthuset. 

Dispensasjon kan ikke innvilges i dette området dersom Tyristrand Vannverk stiller seg 

negative.  

 

Rådmannen mener at dispensasjon bør innvilges under forutsetning av at Tyristrand Vannverk 

ikke går imot tiltaket.  

 

4. Grillhytte (gnr/bnr 244/407) 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for å få godkjent grillhytte 

som tidligere eier oppførte. Grillhytten har BYA på 12 m2 og er bygget på gamle fundamenter, 

hvor det tidligere har stått et annet større bygg.  
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Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Det er derfor viktig å unngå økt 

privatisering av LNF-områdene. 

 

Veiledningen til kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er det uttalt at dersom det skal gis 

dispensasjon for utvidelse av hytter i nedbørens nedslagsfelt for vannkilden Væleren skal samlet 

størrelse på hytte være 50 m2 T-BYA, samt et frittliggende uthus på 10 m2 T-BYA. 

 

I dette tilfellet har grillhytta et BYA på 12 m2, i tillegg til at det allerede står et annet uthus på 

eiendommen.  Både grillhytta i seg selv og størrelsen er dermed utenfor hva retningslinjene sier 

at det bør kunne gis dispensasjon for. Disse retningslinjene er imidlertid ikke juridisk bindende. 

 

Grillhytten er bygget på et større betongfundament hvor det tidligere har stått en annen 

bygning. Det er usikkert hvilken størrelse denne bygningen hadde, og hva slags bygning det 

var, men betongfundamentet er større enn dagens grillhytte. Grillhytta er også plassert på det 

gamle tunet på eiendommen, og blir dermed en naturlig del av hyttetunet. Rådmannen vurderer 

det til at grillhytta ikke vil øke den private sonen rundt hytta.  

 

Rådmannen vurderer at hensynet bak byggeforbudet i LNF-området eller lovens 

formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt som følge av dispensasjonen for grillhytta. 

 

Videre er det et vilkår at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Buseth skriver i dispensasjonssøknaden at grillhytten utgjør an naturlig del av deres hyttetun, 

og at han ikke kan se at den medfører noen ulemper. Rådmannen peker også på at det er et 

betongfundament på bakken etter tidligere bebyggelse i dag, og vurderer det til at grillhytta gir 

tomta et bedre helhetsinntrykk enn dersom det gamle betongfundamentet skal bli stående 

ubebygd. 

 

Rådmannen finner dermed at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Det er ikke innhentet uttalelse fra Tyristrand Vannverk i forbindelse med grillhytta. 

Dispensasjon kan ikke innvilges i dette området dersom Tyristrand Vannverk stiller seg 

negative.  

 

Rådmannen mener at dispensasjon bør innvilges under forutsetning av at Tyristrand Vannverk 

ikke går imot tiltaket.  
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Vedlegg 

- Oversiktskart 

- Situasjonskart 

- Kart som viser omsøkte tiltak 

 

- Bod, Ringerike kommune, jan 2016 

- Uttalelse Grytingsvolden (Tyristrand vannverk) 

- Meldingstekst (tilbakemelding på nabovarsel fra Midtstykket og Flaget skog) 

- Forespørsel om tiltak 

- Meldingstekst (Midstykket og Flaget skog) 

- Referat etter befaring 30.05.2018 

- Informasjon i etterkant av befaring på Grytingsvollen den 30-05-2018 

o Skjøte til Otto Krogstad, 02 jul 1924 

- Søknad om tiltak og dispensasjon 

o Søknad om redskapsbod 

o Søknad om dispensasjon (redskapsbod) 

o Tegning 

o Bilder 

o Søknad om utedo 

o Søknad om dispensasjon (utedo) 

o Tegning utedo 

o Bilde utedo 

o Søknad om dispnsasjon (uthus) 

o Bilder uthus 

o Søknad om dispensasjon (grillhytte 

o Bilde av hyttetun og grillhytte 

- Tilbakemelding til kommunen i forhold til nabovarsel 

- Kommentarer til naboanmerkninger, sep 2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 18/3716-10   Arkiv: 140  

 

Dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel E-16 Eggemoen-Olum  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

82/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018 

/ Strategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Søknad om dispensasjon fra krav om regulering i kommunedelplan for E16 Eggemoen-

Olum, for de aktuelle 19 daa på Eggemoen, innvilges. 

  

2. Kommunen vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, plankrav i 

kommunedelplanen, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet 

vurdering er klart større enn ulempene. 

 

3. Det forutsettes at de aktuelle arealene medtas i neste reguleringplan som skal følge opp 

alternativ C-redusert i kommunedelplan for Eggemoen-Nymoen.  

 

  

Sammendrag 

Statens vegvesen (SVV), region øst, søker kommunen om dispensasjon fra kommunedelplan 

E16 Eggemoen-Olum.  

Det er vedtatt reguleringsplan for veistrekningen innenfor kommunedelplan E16 Eggemoen-

Olum. Men noe av arealet som må brukes til rundkjøring ligger utenfor reguleringsplanen. 

Hensikten er å tilpasse ny vei til eksisterende vei over Eggemoen og deretter til alternativ C-

redusert i kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen.  

Utbygging av Åsbygda-Eggemoen, etter vedtatt reguleringsplan, starter på nyåret, SVV ønsker 

dermed å få tilgang til arealene som ligger utenfor gjeldende reguleringsplan på Eggemoen. 

Arealet det dispenseres for er på ca 19 daa. En samlet vurdering av omsøkt areal tilsier at 

kommunen godkjenner dispensasjonssøknaden. 

 

Beskrivelse av saken og forholdet til overordnede planer 

Dispensasjonssøknaden dreier seg om ca 19 daa skogsareal som inngår i kommunedelplan for 

E16 Eggemoen-Kleggerud, men det inngår ikke i vedtatt reguleringsplan for området. Det 

omsøkte arealet er dermed ikke regulert på nåværende tidspunkt, men det skal inngå i neste 

regulering som skal utarbeides etter alternativ C-redusert i vedtatt kommunedelplan for E16 

Eggemoen-Nymoen. 

Det er inngått avtale med grunneieren for det aktuelle arealet og det er ingen nære naboer.  
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Juridiske forhold  

Alternativet til dispensasjon er endring av plan iht plan- og bygningsloven (pbl) § 12-14. 

Det er krav om nabovarsling etter pbl § 21-3. Unntak fra nabovarsling kan gis når søknaden 

åpenbart ikke berører naboens interesser. Dispensasjonssøknaden unntas nabovarsling.   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud, vedtatt av kommunestyrene i Ringerike og 

Jevnaker henholdsvis 31.01.2013 og 05.02.2013. I kommunedelplanen er det vist en linje som 

kommer skrått inn på eksisterende veg ved Eggemoen.  

 

Detaljregulering 388 og 389 for E16 Eggemoen-Olum ble vedtatt i sak 49/15 i kommunestyret 

26.03. 2015. Detaljreguleringen var en oppfølging av kommunedelplan for E16 Eggemoen-

Kleggerud. Detaljreguleringen legger opp til en rundkjøring på Eggemoen, i påvente av 

avklaringer knytta til videreføring mot Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor 

planavgrensninga (korridoren). Linja som er vist i kommunedelplanen er bare et eksempel på 

en trase. Med bakgrunn i dette er vedtatt reguleringsplan i tråd med kommunedelplanen.  

 

Kommunedelplan E16 Nymoen-Eggemoen ble i sak 112/18 vedtatt i kommunestyret 11.10. 

2018. Her vedtok kommunen alternativ C-redusert med en del tilleggspunkter.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Generelt i dispensasjonssaker skal naboer varseles. I det aktuelle området er det en grunneier 

som eier store arealer på begge sider av tiltaket. Det er inngått kjøpskontrakt med grunneier 

for det aktuelle arealet. Det vurderes at søknaden ikke berører naboens interesser, slik at 

nabovarsling ikke er nødvendig i denne saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativet til å gi dispensasjon er endring av vedtatt reguleringsplan iht plan- og 

bygningsloven (pbl) § 12-14. 

Alternativt vedtak kan være å avslå dispensajonsøknaden med begrunnelse i at arealene må 

inngå i reguleringsplan før det kan gjøres tiltak.  

 

Rådmannens vurdering 

Saken omhandler dispensasjon for 19 daa areal på Eggemoen som faller utenfor kravet i 

kommunedlplanens bestemmelse om regulering. Hensynet bak kravet om regulering er å følge 

opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommunedelplanen og det legger klare 

føringer for utbyggingsprosjektet. 

 

Vedtatt detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum legger opp til en rundkjøring på Eggemoen, 

i påvente av avklaringer knytta til videreføring mot Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor 

planavgrensninga (korridoren) for kommunedelplanen. Statens vegvesen har i neste 

kommunedelplan anbefalt trase C-redusert som fortsettelse på E16 over Eggemoen mot 

Nymoen og kommunen har vedtatt samme alternativ. For området på Eggemoen faller 

alternative C og C-redusert sammen. 

 

Det er behov for å etablere en midlertidig rundkjøring mot eksisterende E16 og tilpasset 

alternativ C-redusert. Dette resulterer i at det vil være nødvendig å gå utenfor arealene som er 

vedtatt regulert til vegformål i gjeldende reguleringsplan med ca 19 daa. 
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Siden det er snakk om bare omkring 19 daa areal som ønskes omdisponert og 8 av disse 

dekarene er midlertidig beslag som skal tilbakeføres, så oppfatter rådmannen at dette er lite 

konfliktfylt i dette området. Evt. dispensert areal vil så innreguleres i neste reguleringsplan, 

som vil løse vegforbindelsen i trase C-redusert. 

Rådmannen vurderer etter dette at dispensasjon fra krav om detaljregulering ikke fører til en 

vesentlig tilsidesetting av hensynene bak krav om regulering. 

 

Grunneier har store arealer i området på begge sider av tiltaket. Det vurderes at søknaden ikke 

berører naboens interesser. Dispensasjonssøknaden har fått unntak fra nabovarsling. 

 

Et alternativ til dispensasjon er endring av plan. Endring av reguleringsplan vil i denne saken 

skje på et senere tidspunkt når trase for lenken av E16 over Eggemoen mot 

Hensmoen/Nymoen skal regulers. Rådmannen vurderer at dette er godt nok for dette arealet. 

 

Fordelene med å gi dispensasjon må videre være klart større enn ulempene. Rådmannen 

presiserer at dispensasjonssøknaden gjelder kravet om regulering av ca 19 daa areal som er 

vurdert til lite konfliktfyllt. Rådmannen vurderer det som fornuftig å anlegge en rundkjøring på 

Eggemoen som både kan fungere ved å knytte på eksisterende E16, men som også vil kunne 

være et tiltak som kan knyttes direkte på ny E16 i trase C-redusert etter påføgende regulering 

av alternativ C-redusert. Ulempen ved å fravike krav om detaljregulering er dermed betraktelig  

mindre enn fordelene i denne saken. 

Rådmannen vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 

tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

Etter en samlet vurdering tilrår rådmannen at søknad om dispensasjon fra krav om 

detaljregulering for de aktuelle 19 daa på Eggemoen innvilges.  

 

 

Vedlegg 

1. Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan E16 Eggemoen-Olum 

2. Svar på spørsmål vedr. søknad om dispensasjon 

3. Bilde som viser vedtatt reguleringsplan lagt oppå kommunedelplanen 

4. Bilder som viser vedtatt kommunedelplan og ny kommunedelplan alternativ C-redusert 

 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal-og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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Arkivsaksnr.: 18/1036-22   Arkiv: GNR 39/55  

 

Saksframlegg - Riving av garasje, fradeling og dispensasjon Gnr/bnr 

39/55 - Harald Hardrådes gate 13 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

ny boligtomt gnr/bnr 39/55, saksframlegg angående søknad om fradeling og dispensasjon for 

ny boligtomt datert 15.06.2018, behandling 28.06.2018 i hovedutvalget sak 51/18, klage 

25.08.2018 fra tiltakshaver Kilemoen Invest AS, kommentar 17.09.2018 fra naboer, 

supplerende informasjon til klagen 20.09.2018 fra Kilemoen Invest AS og til rådmannens 

saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 

opprettholder avslaget i hovedutvalgets sak 51/18. 

 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

  

 

Utskrift sendes til 

Kilemoen Invest AS, Postboks 1337 Flattum, 3503 HØNEFOSS 

Halvor Moland og Åse Torill Torjul, Harald Hardrådes gate 15 B, 3511 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 28.06.2018 sak 51/18. Det ble 

her gitt avslag på søknad om fradeling og dispensasjon for ny boligtomt for gnr/bnr 39/55, 

Harald Hardrådes gate 13. Tiltakshaver har klaget på kommunens vedtak. Rådmannen 

anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for 

endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok 14.03.2018 søknad om riving av garasje, fradeling og dispensasjon 

for ny boligtomt i Harald Hardrådes gate 13, gnr/bnr 39/55. Saken ble lagt fram for politisk 

behandling til møte i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018. Hovedutvalget 
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avslo søknaden om fradeling og dispensasjon for ny boligtomt, da hovedutvalget anså at 

hensynene bak kommuneplanbestemmelsen § 1.1.2 ble vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved 

å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

 

Beskrivelse av saken 

For beskrivelse av saken viser rådmannen til saksframlegg med arkivsaksnummer 18/1036-5. 

Det foreligger en nabomerknad i saken fra Halvor Moland og Åse Torill Torjul, 

hjemmelshavere til gnr/bnr 39/175, Harald Hardrådes gate 15B. Nabo har også kommet med 

kommentar til klagen i saken. 

 

På situasjonsplan datert 12.04.2018 er ny matrikkelenhet opplyst å skulle bli 418,5 m² og 

avgivende eiendom 423,4 m². 

 

Klagen, mottatt 29.08.2018, er sendt inn av tiltakshaver Kilemoen Invest AS ved Geir 

Edvardsen. 

 

I klagen er flere forhold i saksframlegget påpekt. 

 

Klager mener at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra utnyttelsesgrad er oppfylt. I klagen 

påpekes det at fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene med bakgrunn i at 

man vil få en sentral boenhet, og bidra til fortetting i området.  

 

I klagen vises det til at det vil bli tilstrekkelig med uteareal på eiendommen og luft mellom 

eiendommene, og at omsøkte tiltak vil ha dette i større grad enn det plan- og bygningsloven 

krever. Klager påpeker at det må være opp til eksisterende eier å avgjøre hva tomta skal 

benyttes til, og at det ikke er nødvendig å avsette areal til ytterligere bebyggelse ved senere 

anledning. Det er vist til at parkering for den nye boenheten vil kunne bli etablert i underetasjen 

på boligen, og areal til parkering vil dermed ikke gå til fradrag på ny boenhet. Videre mener 

klager at det er mulig å oppføre bolig på ny boenhet med avstand på 5 meter til nabogrense. 

Klager skriver også at overvann og flom ikke vil bli problematisk på eiendommen. 

 

Klager viser til hensynet til likebehandling, og skriver at flere områder i Hønefoss har mindre 

tomter enn omsøkte, blant annet ned mot Schjongslunden. I tillegg vises det til eiendommer i 

nærområdet hvor utnyttelsesgraden er oversteget, gnr/bnr 39/60 og gnr/bnr 39/53, samt Alf 

Western gate nr. 10 hvor klager skriver at tomta er 450 m². 

 

Nabo, Halvor Moland og Åse Torill Torjul, som har kommet med nabomerknad til søknaden, 

har kommentert klagen. De opprettholder i hovedsak sine synspunkter som fremkommer av 

nabomerknaden. 

 

Det ble sendt inn ytterligere opplysninger til klagen 20.09.2018 fra klager. Klager opplyser her 

at de ønsker å legge parkeringsareal på både eksisterende og ny matrikkelenhet i 

underetasjen/kjeller på boligene, slik at det ikke lenger er behov for dispensasjon fra maksimalt 

tillatt utnyttelse. Det ble også sendt inn en ny situasjonsplan, datert 11.09.2018, som viser 

innkjøring til parkeringsarealene i kjeller på boligene. Videre viser klager til at reguleringsplan 

nr. 62-03 «Eikli Område B», med utnyttelsesgrad 0,30, må kunne benyttes på eiendommen da 

områdene er sammenlignbare. 
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I brev, datert 25.09.2018, etterspurte kommunen ytterligere dokumentasjon for hvordan 

parkeringsareal i kjeller skulle løses for både eksisterende og ny bolig, samt presiserte 

gjeldende regler i reguleringsplanen og plan- og bygningsloven. 

 

Klager sendte svar på dette ved brev, datert 27.09.2018, hvor det vises til hvor innkjøring til 

parkeringsarealene vil bli, og begrunnelse til hvorfor klager mener dette er gjennomførbart på 

tomta. Det er i tillegg lagt ved en skisse som viser snitt av parkeringsarealene i underetasje på 

boligene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

vestlige deler», vedtatt 25.09.1947. 

 

For denne reguleringsplanen skal de til enhver tids gjeldende kommuneplanbestemmelser gjelde 

foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen, da denne reguleringsplanen er av eldre 

dato, og bestemmelsene anses å være mangelfulle/upresise. 

 

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

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

utnyttelsesgrad på inntil 25 % BYA. 

 

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

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

 

Juridiske forhold  

Det følger av forvaltningsloven § 28 at enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken. Avslaget på søknaden om fradeling og dispensasjon for ny 

boligtomt er et enkeltvedtak, og Kilemoen Invest AS ved Geir Edvardsen er tiltakshaver, og 

dermed part i saken. 

 

Etter forvaltningsloven § 29 er klagefristen «3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket 

er kommet frem til vedkommende part». Det er fremmet midlertidig klage 19.07.2018, med 

beskjed om at en endelig klage ville komme innen 30.08.2018. 

 

Klageorganet er Fylkesmannen i Buskerud, og dersom Ringerike kommune opprettholder sitt 

avslag, sendes klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er behandlet politisk i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018 som sak 

51/18, arkivsaksnummer 18/1036-16. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et påklaget vedtak gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at han har rett på 

«dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket».  

 

Dersom vedtaket blir omgjort til gunst for Kilemoen Invest AS, kan det komme krav om at 

kommunen må dekke eventuelle kostnader Kilemoen Invest AS har hatt for å få omgjort 

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

tas saksbehandlingsgebyr for vedtaket i sak 51/18, gebyrene kommer som inntekt til 

kommunen. Det tas ikke gebyr for behandling av klagen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen vurderte søknaden om fradeling og dispensasjon til ny boligtomt å være av lokal 

karakter før behandling av saken. Det ble derfor ikke innhentet uttalelser. Rådmannen kan ikke 

se at dette har endret seg som følge av klagen, og ser ikke behov for å innhente uttalelser for 

behandling av klagesaken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ: 

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

ny boligtomt gnr/bnr 39/55, saksframlegg angående søknad om fradeling og dispensasjon for 

ny boligtomt datert 15.06.2018, behandling 28.06.2018 i hovedutvalget sak 51/18, klage 

25.08.2018 fra tiltakshaver Kilemoen Invest AS, kommentar 17.09.2018 fra naboer, 

supplerende informasjon til klagen 20.09.2018 fra Kilemoen Invest AS og til rådmannens 

saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

1. Etter en samlet vurdering finner hovedutvalget at klagen bør tas til følge. Vedtak av 

28.06.2018 omgjøres, jfr. forvaltningsloven § 33, andre ledd. 

 

2. Hovedutvalget godkjenner søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse etter 

kommuneplanen § 1.1.2, og delegerer viderebehandling av søknaden om fradeling til 

rådmannen. 

 

3. Vedtaket kan påklages. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

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

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

 

Rådmannens vurdering 

Klagefrist 

Fristen for å klage er etter forvaltningsloven § 29 «3 uker fra det tidspunkt underretning om 

vedtaket er kommet frem til vedkommende part». Det ble fremmet midlertidig klage 

19.07.2018, med beskjed om at en endelig klage ville komme innen 30.08.2018. Den 

midlertidige klagen oppfylte ikke vilkårene for klagens innhold, jfr. fvl. § 32. Ringerike 

kommune mottok endelig klage 29.08.2018. Klagen er i utgangspunktet fremmet for sent. 

 

Byggesaksavdelingen ga tiltakshaver tilbakemelding om at klagen kunne fremsettes innen 

30.08.2018. Ettersom byggesaksavdelingen har gitt slike signaler, kan klagen tas under 

behandling siden tiltakshaver «ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med 

klage etterpå», jfr. fvl. § 31, første ledd, bokstav a. 
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Klagen tas derfor til behandling. 

 

Klagen 

Rådmannen kan ikke se at klagen tilfører saken vesentlig nye opplysninger eller endrer sakens 

karakter på en slik måte at klagen bør tas til følge og vedtaket bør omgjøres. Rådmannen viser 

til vurderingen av om det skulle innvilges dispensasjon som ble gjort i saksframlegget til søknad 

om fradeling og dispensasjon til ny boligtomt. I tillegg vises det til punktet som omhandlet 

fradeling etter pbl. § 26-1. Saksframlegget er vedlegg til denne saken, og blir derfor ikke tatt 

med på nytt i dette saksframlegget. Nedenfor vil forhold tatt opp i klagen og 

tilleggsdokumentasjon til klagen bli nærmere kommentert. 

 

Klager har bedt om at hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kommer på befaring i 

forbindelse med klagesaken. Det er avklart med hovedutvalgsleder at det ikke er behov for slik 

befaring. 

 

Reguleringsplanen i området 

Klager har vist til at saken må behandles etter reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli område B» da 

omsøkte tomt ligger på Eikli, og at reguleringsplan nr. 15 er av eldre dato og derfor ikke er 

gjeldende. Det er reguleringsplan nr. 15 som er gjeldende for omsøkte eiendom, og ikke 

reguleringsplan nr. 62-03. Reguleringsplan nr. 62-03 grenser til reguleringsplan nr. 15 på Eikli, 

og det er flere andre reguleringsplaner i nærheten. Vedlagt følger kartutsnitt som viser grensa 

mellom reguleringsplan nr. 15 og nr. 62-03. Søknaden må behandles etter gjeldende 

reguelringsplan på eiendommen, altså plan nr. 15. 

 

Behovet for dispensasjon 

Klager har sendt inn situasjonsplan som viser parkeringsareal i underetasjen på eksisterende 

bolig på eiendom gnr/bnr 39/55 og ny bolig på ny matrikkelenhet. I følge klager er det da ikke 

lenger nødvendig med dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse. Klager viser til at han vil 

legge parkering i underetasjen i bolig på ny matrikkelenhet, og har sendt inn situasjonsplan, 

datert 11.09.2018, som viser at utnyttelsesgrad på ny matrikkelenhet blir innenfor maksimalt 

tillatt utnyttelse på 25 %. Videre viser klager til at etablering av parkeringsplasser i kjeller på 

eksisterende bolig må komme i etterkant av et bindende vedtak hvor fradeling av tomt blir 

godkjent. Rådmannen vurderer at det foreligger behov for dispensasjon fra maksimalt tillatt 

utnyttelse på fradelingstidspunktet for avgivende eiendom, da klager faktisk ikke holder seg 

innenfor utnyttelsesgraden på fradelingstidspunktet. Dersom søknaden blir behandlet med 

forutsetning om at parkeringsareal vil bli lagt i underetasjen på eksisterende bolig, vil det være 

krevende å følge opp i ettertid at tiltaket blir gjennomført. Tidligere innsendte situasjonsplan, 

datert 12.04.2018, må legges til grunn for dette, og utnyttelsesgrad er da oppgitt å være 33 % 

BYA. 

 

Rådmannen kan ikke se at behovet for dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse for 

avgivende eiendom i forbindelse med fradelingssøknaden har falt bort.  

 

Vilkår for dispensasjon – avgivende eiendom 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av plan- og bygningsloven § 19-2, andre ledd. For 

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

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

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering».  
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Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det normalt ikke vil være anledning til 

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2, andre ledd er oppfylt, følger det av § 

19-2, første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å gi 

dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 

dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av myndighetsmisbrukslæren, 

som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på utenforliggende 

hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres innenfor 

rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge dispensasjoner. En utstrakt 

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte reguleringsplaner, og dispensasjon bør bare gis 

i særlige tilfeller. 

 

Klager mener at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra utnyttelsesgrad er oppfylt. I klagen 

påpekes det at fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene med bakgrunn i at 

man vil få en sentral boenhet, og bidra til fortetting i området. Rådmannen viser til at dette var 

kjent også i den opprinnelige saken, sak 51/18, hvor det ble konkludert med at vilkårene for å 

innvilge dispensasjon ikke var oppfylt. Kommunen har derfor ikke hjemmel til å innvilge 

dispensasjon. Klagen bør ikke tas til følge, og avslaget opprettholdes. 

 

Fradeling 

Det vises til vurderingen av fradeling i saksframlegget til søknad om fradeling og dispensasjon 

til ny boligtomt. Rådmannen vurderer det slik at vilkårene for fradeling ikke vil være oppfylt. 

Det må ikke gjennomføres fradeling av eiendom slik at det «dannes tomter som er uegnet til 

bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering», jf. pbl. § 26-1. Kommunen skal ha 

en oppfatning om framtidig husplassering på tomta og størrelsen på framtidig bebyggelse, og 

det må foretas en konkret vurdering av om tomta er egnet, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 

338. 

 

På situasjonsplan, datert 11.09.2018, er det vist at eksisterende bolig på avgivende eiendom vil 

bli liggende 4,6 meter fra ny eiendomsgrense. Det er da nødvendig å søke dispensasjon fra 

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

nabogrense enn 5 meter».  Det er ikke søkt om dispensasjon fra denne bestemmelsen i 

forbindelse med fradelingssøknaden. Rådmannen finner likevel å kunne legge klagesaken fram 

til behandling. 

 

I tillegg vurderer rådmannen at tomtene vil bli uegnet på grunn av sin størrelse, form og 

plassering. Ny matrikkelenhet vil bli liggende med boligtomter rundt seg på alle kanter, og for 

å komme seg inn og ut på eiendommen, må man ta seg over avgivende matrikkelenhet. Det vil 

kunne oppleves som trangt, og ikke ta hensyn til behovet for luft, lys og uteareal for verken 

eiendommen eller omkringliggende tomter. Tomtene blir også av liten størrelse på ca. 420 m² 

hver, og mye av arealet på begge eiendommene vil gå med til trafikkareal. 
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Klager viser til at forslagene til ny kommuneplan om at eneboligtomter skal ha areal på minst 

700 m² ikke er vedtatt enda, og at bestemmelsene ikke kan være ment for sentrumsnære 

områder. Forslagene er enda ikke vedtatt, men det gir signaler på hvilke tanker kommunen har 

om størrelse på tomter i framtiden og det vil være naturlig å se på det som et moment i 

vurderingen. 

 

Etter rådmannens vurdering vil tomta være uegnet uavhengig av om det kreves dispensasjon 

fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad, jf. pbl. § 26-1. 

 

Tomta 

Det er i klagen vist til at tiden med store tomter i utkanten av byene er forbi, og at hensynene 

til hager med plass til potetåker ikke lenger er aktuelle. Videre påpeker klager at det vil bli 

tilstrekkelig med uteareal på eiendommen og luft mellom eiendommene, og at omsøkte tiltak 

vil ha dette i større grad enn det plan- og bygningsloven krever. Etter rådmannens vurdering er 

det flere grunner til å beholde en viss størrelse på tomtene. Rådmannen viser til saksframlegget 

til sak 51/18 hvor hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelse ble drøftet. Det 

ble her nevnt at rådmannen vurderer at hensynene er å sikre luft og lys mellom bebyggelse i 

området, og å hindre at tomter blir bygd ned. I tillegg skal bestemmelsen ivareta hensynet til 

naboene, og bygningsmiljøet, slik at byggets uttrykk ikke blir for dominerende. Rådmannen 

vurderte da at hensynene bak maksimalt tillatt utnyttelse for boligtomter vil bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Klager viser til at parkering for den nye boenheten vil kunne bli etablert i underetasjen på 

boligen, og at arealet dermed ikke vil gå til fradrag på ny matrikkelenhet. Kommunen har 

mottatt nytt kartgrunnlag vedrørende dette, datert 11.09.2018. Fradeling vil uansett medføre at 

eksisterende eiendom vil få en utnyttelsesgrad på 33 % BYA på fradelingstidspunktet, da ny 

garasjeløsning i kjeller på avgivende tomt ikke er etablert. Rådmannen kan ikke se at endret 

parkering på ny matrikkelenhet vil medføre at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra 

utnyttelsesgrad er oppfylt. 

 

Videre viser klager til at det er mulig å plassere bolig på tomta med en avstand til nabogrense 

på 5 meter, men at plan- og bygningsloven i lang tid har benyttet 4 meter avstand til 

nabogrense. På nyeste innsendte situasjonsplan, datert 11.09.2018, er det vist 5 meter avstand 

fra ny bolig på ny matrikkelenhet og til nabogrensene. Fra eksisterende bolig på avgivende 

eiendom er det vist en avstand på 4,6 meter. Det vil da i forbindelse med fradelingssaken være 

nødvendig med dispensasjon fra avstand til nabogrense. Til tross for at plan- og bygningsloven 

har 4 meter avstand til nabogrense som utgangspunkt, er det reguleringsplan som er gjeldende 

for eiendommen. Reguleringsplanen angir 5 meter avstand til nabogrense, og det er da denne 

bestemmelsen man må forholde seg til. 

 

Nabomerknad 

Klager viser til at nabomerknad ikke ble mottatt før saksbehandler kontaktet Halvor Moland. 

Saksbehandler har opplyst at Halvor Moland kontaktet byggesaksavdelingen da han ikke hadde 

mottatt nabovarsel i saken. Etter en gjennomgang av nabovarslingen som hadde blitt 

gjennomført, ble det oppdaget at Halvor Moland ikke hadde blitt nabovarslet. Ansvarlig søker 

fikk da beskjed ved e-post, datert 06.06.2018, at det måtte gjennomføres ytterligere 

nabovarsling. 
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Åse Torill Torjul er også hjemmelshaver til gnr/bnr 39/175 og 39/53. Hun mottok nabovarsel i 

saken i februar. Det stilles krav til at samtlige hjemmelshavere for en eiendom skal varsles, og 

det anses derfor ikke tilstrekkelig å kun varsle en hjemmelshaver til en eiendom med flere 

hjemmelshavere. 

 

I klagen er det vist til at nabomerknaden er innkommet for sent, da Åse Torill Torjul også har 

signert merknaden. Rådmannen anser det ikke nødvendig å ta stilling til om merknaden fra Åse 

Torill Torjul har innkommet i rett tid, da nabomerknaden for Halvor Moland sin del anses å 

være innkommet innen 2-ukersfristen. At de begge har signert merknaden sammen, endrer ikke 

disse forholdene. 

 

Likebehandling 

Videre viser klager til hensynet til likebehandling. Det vises til at flere områder i Hønefoss har 

mindre tomter enn omsøkte, blant annet ned mot Schjongslunden. I tillegg vises det til 

eiendommer i nærområdet hvor utnyttelsesgraden er oversteget, Harald Hardrådes gate 4, 

Harald Hardrådes gate 15A, samt Alf Western gate nr. 10 hvor tomta er 450 m². 

 

Klager har vist til at Harald Hardrådes gate 18 har et areal på 450 m². Rådmannen kan ikke 

finne denne adressen i kartet, og det er da vanskelig å kommentere denne saken. Som en 

generell vurdering kan det sies at flere av eiendommene i området har en annen reguleringsplan 

enn omsøkte tiltak, og det er da andre bestemmelser som gjelder for disse eiendommene. 

 

For Harald Hardrådes gate 4 er det reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli område B», vedtatt 

21.01.1971, som er gjeldende. Av denne reguleringsplanen fremgår det at maksimalt tillatt 

utnyttelse for boligområde er 0,30. Det er en annen reguleringsplan og utnyttelsesgrad som er 

gjeldende enn for omsøkte tiltak. Det fremgår heller ikke særlige avstandskrav til nabogrense 

av denne planen. 

 

Harald Hardrådes gate 15A ligger i et område hvor reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på 

Benterud», vedtatt 04.05.2006, er gjeldende. Fradeling og bygging av tomta ble gjort før denne 

reguleringsplanen var gjeldende. Tomta er større enn omsøkte eiendom, ca. 553 m², og 

fradeling ble godkjent ved vedtak datert 09.06.1982. Klager har kommentert at eiendom 

gnr/bnr 39/53 har tomtegrense som går gjennom garasje som er sammenbygget med bolig på 

eiendom gnr/bnr 39/175. Denne garasjen ble godkjent oppført ved vedtak datert 08.07.1996. 

 

I Alf Western gate nr. 10 er det ved vedtak datert 06.03.2018 i delegasjonssak 77/18 tillatt 

fradelt en tomt på ca. 596 m². I kartet er det opplyst at eiendommen i Alf Western gate nr. 10 

er 466 m². Dette er blitt slik i forbindelse med oppmålingsforretningen. Det ble også innvilget 

dispensasjon fra avstand til nabogrense på 5 meter, med bakgrunn i at oppføring av bolig på ny 

matrikkelenhet ble liggende 8 meter fra eksisterende bolig. Tomtestørrelsen som ble tillatt her 

er større enn omsøkte tiltak, og det var andre spesielle forhold ved saken som gjorde at den ble 

innvilget. Fradelte eiendom i Alf Western gate nr. 10 har vei på to av fire sider, og det er i 

tillegg ingen bebyggelse på disse to sidene som grenser mot vei. Omsøkte tiltak ligger omringet 

av andre boligtomter, og må kjøre over avgivende eiendom for å komme til Harald Hardrådes 

vei.  
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Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet frem nye momenter i klagesaken som tilsier at 

klagen bør tas til følge. Om det skal gis dispensasjon eller ikke beror på en konkret 

helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle, og det vil være individuelle forhold i hver sak som 

påvirker utfallet. Rådmannen vurderer at en eventuell tillatelse bør skje gjennom 

reguleringsendring, slik at man får frem helheten av området og eiendommene, før en eventuell 

fradeling gjennomføres. 

 

Rådmannen viser til at hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelse av 

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

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

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

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

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

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

 

Tiltaket vil medføre at utnyttelsesgraden på avgivende eiendom blir ca. 33 %, jf. situasjonskart 

datert 12.04.2018. Dette er ca. 8 prosentpoeng mer enn hva som er tillatt etter bestemmelsen i 

kommuneplanen. Tomtene i området varierer noe i størrelse, men ved en eventuell fradeling vil 

avgivende eiendom gnr/bnr 39/55 og ny matrikkelenhet bli unormalt små sammenlignet med 

øvrige tomter i området. Strøkets karakter vil bli endret ved at det bygges så mye tettere. Det 

vil blant annet gå utover luft og lys mellom bebyggelsen i området, og på denne måten påvirke 

hensynet til naboer. 

 

Tillatt bebyggelsesareal på eksisterende eiendom vil allerede ved gjennomføring av fradelingen 

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

på begge eiendommene bli benyttet til parkeringsareal, adkomstvei og innkjøring til 

parkeringskjeller. 

 

Rådmannen mener dermed at hensynene bak bestemmelsen i kommuneplanen § 1.1.2 blir 

vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen innvilges. 

 

Videre kan ikke rådmannen se at fordelene ved å gi dispensasjon er vesentlig større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. I klagen er det påpekt at fordelene med dispensasjonen vil 

være å få en sentral boenhet og fortetting. Rådmannen viser til sin vurdering i saksframlegget 

til behandling av fradeling og dispensasjon i sak 51/18, hvor disse fordelene som klager 

påpeker ble vurdert. 

 

Tiltaket vil medføre en økning utover maksimalt tillatt utnyttelse, og en eventuell dispensasjon 

vil medføre små tomter med mindre uteområder og luft mellom eiendommene. Rådmannen 

vurderer at dispensasjonen vil endre karakteren av området gjennom en fortetting. På 

avgivende eiendom vil mye av utearealet bli benyttet til atkomstvei for begge eiendommene, og 

parkeringsareal for egen eiendom. Tilsvarende vil mye av uteoppholdsarealet på ny 

matrikkelenhet bli benyttet til innkjøring til parkeringskjeller på denne eiendommen. I tillegg vil 

en fradeling medføre at ingen av eiendommene i utgangspunktet kan bebygges med noe mer, 

da maksimalt tillatt utnyttelse allerede er overskredet. 
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I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag om at tomter for 

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

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

vegetasjon og godt uteoppholdsareal. 

 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er ikke oppfylt, jfr. pbl. § 19-2.  

 

I tillegg vurderer rådmannen at vilkårene for fradeling ikke er oppfylt, da tomtene blir uegnet 

til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form og plassering, jf. pbl. § 26-1. Fradelingssøknaden 

er avhengig av dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse og for plassering nærmere 

nabogrense enn 5 meter, jf. kommuneplan § 1.1.2 og reguleringsplan nr. 15 § 7. Uavhengig av 

disse dispensasjonene, vil fradeling medføre at det opprettes små tomter. Ny matrikkelenhet vil 

bli liggende midt inni et område med boligtomter rundt seg, og ikke grense vei. Innkjøring til 

ny matrikkelenhet vil bli over avgivende eiendom.   

 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, men oversendes Fylkesmannen i Buskerud for 

endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart over reguleringsplaner i området 

2. 18/1036-29 – Ytterligere opplysninger fra tiltakshaver, mottatt 03.10.2018. 

3. 18/1036-27 – Forespørsel om opplysninger angående parkeringskjeller, datert 

25.09.2018. 

4. 18/1036-25 – Ytterligere opplysninger til klage fra tiltakshaver, mottatt 20.09.2018. 

5. 18/1036-24 – Kommentar 17.09.2018 fra Halvor Moland og Åse Torill Torjul til 

klagen. 

6. 18/1036-23 – E-post 17.09.2018 fra kommunen til naboer med info om klage og for 

eventuell kommentar. 

7. 18/1036-20 – Klage, datert 25.08.2018 – riving av garasje - fradeling og dispensasjon. 

8. 18/1036-18 – Søknad, mottatt 19.07.2018, om forlenget svarfrist til 30.08.2018. 

9. 18/1036-17 – Melding, datert 03.07.2018, om politisk vedtak - Riving av garasje - 

fradeling og dispensasjon. 

a. Saksprotokoll - Riving av garasje - fradeling og dispensasjon. 

b. Saksframlegg, Riving av garasje - fradeling og dispensasjon 

c. Oversiktskart 

d. Svar på nabomerknad 

e. Nabomerknad 

f. E-post med informasjon om nabovarsling til nabo 

g. Forespørsel om ytterligere nabovarsling til søker 

h. Videre saksgang - fradeling av boligtomt 

i. Svar fra søker om at saken ønskes lagt fram til politisk behandling 

j. A10-05 Situasjonsplan fradeling alternativ 2 

k. Foreløpig svar på "Søknad om riving av garasje, fradeling og dispensasjon" 

l. Søknad om riving av garasje, fradeling og dispensasjon 

m. Søknad 

n. Kvittering for nabovarsel 

o. Situasjonsplan 

p. Rekvisisjon av oppmålingsforretning 

q. Kvittering for nabovarsel 2 



  Sak 83/18 

 

 Side 40 av 52   

 

r. Opplysninger gitt i nabovarsel 

s. Flomkart 

10. 18/1036-15 – E-post sendt fra søker 19.06.2018 med manglende nabovarsling. 

a. Kvittering for nabovarsel Moland signert 

b. Kvittering Posten nabovarsel Moland 

c. Opplysninger gitt i nabovarsel signert 

d. A10-01 Situasjonsplan fradeling 

11. 18/1036-14 – E-post, sendt 20.06.2018, med informasjon om politisk behandling til 

nabo 

12. 18/1036-13 – E-post, sendt 19.06.2018, med informasjon om politisk behandling og 

forespørsel om opplysninger gitt i nabovarsel 

13. 18/1036-9 – E-post, sendt 06.06.2018, med informasjon til nabo om hvor merknad 

sendes 

14. 18/1036-6 – Dokumentasjon på nabovarsling, Kvittering Posten rekommandert sending 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 18/2575-28   Arkiv: GNR 318/429  

 

Bruksendring Gnr/bnr 318/429 - Søndre Torg 2 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

84/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og bruksendring 

fra dagligvarebutikk til kafe/bar/pub for deler av bygning på eiendom gnr/bnr 318/429, 

nabomerknader fra styret i Bryggerigården boligsameie og rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsbestemmelsene i § 2 i 

reguleringsplan 64 Kvartal 16 Hønefoss sentrum ikke blir vesentlig tilsidesatt og at det 

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

 

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

 

3. Søknad om bruksendring godkjennes i prinsippet. 

 

4. Det tillates ikke lyd-, bildeanlegg eller lignende ute. 

 

5. Videre behandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

  

 

Utskrift sendes 

Bygg og Anlegg Tekniske Consulent AS, Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS 

City-Gården AS, Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS 

Bryggerigården Boligsameie, Søndre Torv 2 B, 3510 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for bruksendring fra dagligvareforretning til kafe/bar/pub i City-

gården. Formålet for eiendom gnr/bnr 318/429 er i reguleringsplan 64 angitt å være 

Forretnings- og kontorbebyggelse. Serveringssted omfattes ikke, men det omfatter blant annet 

hotell (som ofte har kafe/bar/pub) og lettere industri. Det er kommet en nabomerknad fra styret 

i Bryggerigården boligsameie som er bekymret for støy. 
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 Rådmannen vurderer at kafe/bar/pub ikke genererer støy som er særlig annerledes enn støy fra 

virksomheter som omfattes av formålet, for eksempel lettere industri og hotell som kan ha 

bar/utested. Videre mener rådmannen at man må kunne forvente at det i sentrumsområder 

foregår variert aktivitet både på dag, kveld og natt. 

 

Rådmannen anbefaler at dispensasjonssøknaden godkjennes og at nabomerknaden ikke tas til 

følge.  

 

Innledning / bakgrunn 

City-gården består av kjelleren til det gamle bryggeriet med ølhaller, og to nyere etasjer. 

Bygget har opp gjennom tiden, inneholdt mange ulike virksomheter som slakter, renseri, 

bakeri/konditori, rørlegger, optiker, sportsbutikk, elektro/hvitevarer, utested og restaurant osv. 

Det som i dag kalles Bryggerigården, eiendom gnr/bnr 318/430, er oppført delvis der 

bryggeriet blant annet hadde sitt ølutsalg. Bygningene har vært del av samme virksomhet og 

har altså felles historie. Mellom bygningene er det i følge reguleringsplanen en offentlig gang- 

og sykkelvei.  

 

I 2005 startet prosessen som førte til at Bryggerigården, som ligger mellom Søndre torg og 

City-gården, ble bygget om/rehabilitert, og det var i forbindelse med dette at de utvendige 

altangangene, som vi i dag ser ut mot Citygården, kom til. Tidligere var det en innvendig 

midtkorridor i bygget. Leilighetene i 2, 3, 4 og 5. etasje lå da ut mot både torget og City-

gården. Leilighetene har i dag hovedsakelig soverom mot City-gården.  

 

Beskrivelse av saken 

Formannskapet vedtok enstemmig i sak 100/18 i møte 19.06.18, å gi alminnelig 

skjenkebevilling for The Rock, Søndre Torg 2B i City-gården.   

 

Det søkes nå om bruksendring av deler av lokalet i 1. etasje fra dagligvareforretning til 

kafe/bar/pub for Søndre torv 2B, eiendom gnr/bnr 318/429. Dette inkluderer uteservering 

under eksisterende baldakin.  

 

I følge beskrivelsen vedlagt søknaden, skal kafeen/baren The Rock tilby «enkel og god 

servering, og et godt utvalg av øl og cocktails». Videre opplyses det at lydnivået på musikk 

inne skal være på et nivå så det er mulig å prate sammen. Det skal ikke være lyd- eller 

bildeanlegg ute. Både gårdeier og driver ønsker et tett samarbeid med sameiet i 

Bryggerigården, særlig med tanke på utearealene. Det har tidligere vært problemer med blant 

annet forsøpling og urinering i passasjen mellom gårdene. Med en virksomhet i lokalene i City-

gården også på kveldstid, mener driver at det vil hjelpe på denne situasjonen. 

 

Det har kommet inn nabomerknad til tiltaket fra styret i Bryggerigården boligsameie. Styret 

mener at bruksendringen vil medføre store støyplager for de som bor i Bryggerigården. Alle 

leilighetene har, etter ombyggingen som var ferdig i 2011, nå soverom mot City-gården. De 

mener at lokalet ikke er egnet til å huse en virksomhet som har lengre åpningstid enn til kl 23. I 

sine merknader viser styret til en pub som lå i Kirkegata der Sko deg er i dag, og til utestedet 

Oz, som inntil nylig holdt til i Bryggerikjelleren i City-gården. Begge virksomhetene har i følge 

styret, i helgene generert mye bråk som blant annet høy musikk og slåsskamper.  

 

Ansvarlig søker kommenterer nabomerknaden med at det er forståelse for styret i 

boligsameiets betenkeligheter mot etableringen av en kafe/bar/pub i sitt nabolag.  
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Samtidig nevner ansvarlig søker at når man bor så sentralt, så må man regne med at det 

etableres virksomheter som skaper liv i sentrum. I byplanen som nå er under arbeid, legges det 

til rette for mer byliv og aktivitet i sentrum. Videre opplyser ansvarlig søker: 

«Ingen andre naboer har merknader til etableringen, men ønsker virksomheten velkommen 

som en berikelse av bylivet». 

 

Kommunen ba styret i boligsameiet, i sitt foreløpige svar datert 19.07.18, om tilbakemelding på 

om opplysningene som hadde kommet fram i kommentarene til nabomerknaden, gjorde at 

styret kunne trekke merknaden. Videre ble ansvarlig søker oppfordret til å få i stand et 

møte/befaring med naboene. I tilleggsinformasjon mottatt fra ansvarlig søker 08.08.18, 

kommer det fram at styret i Bryggerigården boligsameie ikke vil møte ansvarlig søker, eier eller 

driver av The Rock. Ansvarlig søker forklarer at de gjerne vil komme i dialog med styret for å 

legge forholdene så godt som mulig til rette for at The Rock og boligsameiet kan eksistere side 

om side.  

 

Administrasjonen kalte partene inn til en befaring 11.09. Her møtte representanter for ansvarlig 

søker, tiltakshaver, leietaker/driver av The Rock og Bryggerigården boligsameie. Under 

befaringen kom det fram at tiltakshaver var villig til å utføre støydempende tiltak og ønsket 

innspill velkommen. Ansvarlig søker skulle sende inn en oversikt over støyreduserende tiltak 

etter befaringen. Dette ble mottatt 04.10.18. Styret i Boligsameiet holdt på befaringen fast på 

at de ikke ønsket kafe/bar/pub i City-gården.  

 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 64-16 Hønefoss sentrum Kvartal 16, og er avsatt til 

Forretnings- og kontorbebyggelse. I reguleringsbestemmelsene § 2 står det: 

«Bebyggelsen kan nyttes til butikker med tilhørende lager- og verkstedrom nødvendig for 

driften, til kontorer, hoteller, lettere industri o.l. samt til boliger» Etter en ny gjennomgang av 

saken kom administrasjonen fram til at formål serveringssted ikke faller inn under formål 

forretnings- og kontorbebyggelse. Søknad om dispensasjon ble mottatt 20.09.18. I sin søknad 

om dispensasjon viser ansvarlig søker blant annet til at en serveringsvirksomhet ikke er så 

annerledes enn andre formål som listes opp i § 2 i reguleringsbestemmelsene. Det kom inn 

nabomerknad fra styret i Bryggerigården boligsameie. 

 

Kommunen mottok 04.10.18 oversikt over mulige støyreduserende tiltak. Dette omfattet blant 

annet: 

- Engasjere konsulent med akustikk-kompetanse 

- Oppføring av vindfang/lydsluse inn til lokalet 

- Akustikkdempende plater i himlingen på eksisterende baldakin (som uteserveringen er 

planlagt under) 

 

I denne saken tar både representanter for City-gården og Bryggerigården boligsameie opp flere 

privatrettslige forhold som ikke er relevant for bygningsmyndighetens behandling av saken, 

blant annet vaktmestertjenester, snørydding, rensing av takrenner, parkering i passasjen, 

kloakkledninger, og vifter som Vardar har montert. Disse forholdene tas ikke opp i 

rådmannens saksframlegg.  
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Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 64-16 Hønefoss sentrum Kvartal 16, og er avsatt til 

Forretnings- og kontorbebyggelse. I reguleringsbestemmelsene § 2 står det: 

«Bebyggelsen kan nyttes til butikker med tilhørende lager- og verkstedrom nødvendig for 

driften, til kontorer, hoteller, lettere industri o.l. samt til boliger» 

 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra formålet Forretnings- og kontorbebyggelse. Plan- og 

bygningsloven § 19-2 andre ledd angir vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket. For å gi 

dispensasjon kreves det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir vesentlig 

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

etter en samlet vurdering». 

 

Det 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. 

 

Søksmålsadgang: 

Søksmål om gyldigheten av Ringerike kommunes vedtak eller krav om erstatning som følge av 

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

vedtaket, og at klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen. Søksmål kan 

likevel i alle tilfelle kunne reises når det er gått 6 måneder fra klage første gang ble framsatt, og 

det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger, i 

henhold til forvaltningsloven § 27 b. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok enstemmig i sak 100/18 i møte 19.06.18, å gi alminnelig 

skjenkebevilling for The Rock, Søndre Torg 2B.   

 

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.  

 

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

selvkostprinsippet). 
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Behov for informasjon og høringer 

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

behov for innhenting av informasjon eller høringer.  

 

Rådmannen forutsetter at en etablering av en virksomhet med lokaler som skal være åpne for 

allmennheten, må vurderes av miljørettet helsevern.  

 

Alternative løsninger 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og bruksendring 

fra dagligvarebutikk til kafe/bar/pub for deler av bygning på eiendom gnr/bnr 318/429 og 

rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsbestemmelsene i § 2 i 

reguleringsplan 64 Kvartal 16 Hønefoss sentrum blir vesentlig tilsidesatt og at det ikke 

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

 

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

reguleringsbestemmelsene § 2. 

 

3. Søknad om bruksendring godkjennes ikke. 

 

4. 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 hva det gis dispensasjons for i sentrum. 

 

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

fra likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om dispensasjon for bruksendring fra dagligvareforretning til kafe/bar/pub. 

Formålet for eiendom gnr/bnr 318/429 er i reguleringsplan 64 angitt å være Forretnings- og 

kontorbebyggelse. Serveringssted omfattes ikke, men det omfatter blant annet hotell (som ofte 

har kafe/bar/pub) og lettere industri. Rådmannen vurderer at en kafe/bar/pub ikke er vesentlig 

annerledes enn virksomhetene som er listet opp i reguleringsbestemmelsene § 2. Videre 

vurderer rådmannen at kafe/bar/pub ikke genererer støy som er særlig annerledes enn støy fra 

virksomheter som omfattes av formålet, for eksempel lettere industri og hotell med bar/utested. 

I sentrumsområder må man kunne forvente at det gjennomføres tiltak som skaper aktivitet og 

kan medføre lyd/støy på dag-, kvelds- og nattestid. Det er en påregnelig utvikling i Hønefoss 

sentrum. Det er anledning, blant annet fordi det kreves dispensasjon, til å sette vilkår for 

eksempel om støyreduserende tiltak i vedtaket og vilkår om at det ikke skal være musikkanlegg 

ute.  
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Styret i Bryggerigården boligsameie hevder at City-gården ligger i deres bakgård, bygningens 

stille side, og at det derfor ikke bør gis dispensasjon. Rådmannen vurderer at på bakgrunn av 

bygningenes felles historie, er det unaturlig å anse det ene som plassert i bakgården til det 

andre. Det gjenspeiles også i den opprinnelige rominndelingen i Bryggerigården; soverom var 

plassert både mot torget og City-gården. En bakgård er typisk et lukket gårdsrom bak en 

bygning som er avgrenset av for eksempel andre bygninger og hvor beboerne har spesielle 

rettigheter og/eller allmenheten ikke har tilgang. Arealet mellom City-gården og 

Bryggerigården er offentlig gang- og sykkelvei. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt og mener 

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

finner rådmannen at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt. 

Rådmannen anbefaler Hovedutvalget om å godkjenne søknaden om dispensasjon.   

 

Alternativ vurdering for avslag/rådmannens alternative forslag til vedtak 

Det er mulig å argumentere med at en konsekvens av ombyggingen av bryggerigården, når alle 

soverommene ble lagt mot City-gården, ble at siden ut mot City-gården ble å anse som en stille 

side av Bryggerigården. Med en slik vurdering er det uheldig med etablering av en kafe/bar/pub 

i en bakgård. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Plankart reguleringsplan 64 

Oppsummering fra befaring – Journalpost 27 

 Desibelskalaen 

 Mailkorrespondanse 

Nabomerknad og kommentar Meldingstekst.html – Journalpost 23 

 Ba-tec AS_20180914_125127.pdf 

Søknad om dispensasjon – Journalpost 22 

 E-post 

 Situasjonsplan 

 Plantegning 

 Diverse nabovasel 

Tilleggsinformasjon - City-gården as Vedr Bakgården Brev til RK – Journalpost 19 

 E-post 

Tilleggsinformasjon – Journalpost 11  

 Meldingstekst.html 

 Notat vedr driftsopplegg og vaktmestertjenester.pdf 

 Vedlegg1-Invitasjon til dialogmøte.pdf 

 Vedlegg2-The Rock Norge As - driftsopplegg.pdf 

 Vedlegg3-Vaktmestertjenester.pdf 

Foreløpig svar – Bruksendring – Journalpost 7 

Ettrinns (§ 20-1) - Søknad om bruksendring – Journalpost 2 

 Søknad om bruksendring 

 Følgeskriv 

 E-post 

 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon 

 Situasjonsplan 
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 Nabovarsel med diverse vedlegg 

 Erklæring om ansvarsrett - Ba-tec as 

 Samsvarserklæring - Ba-tec as 

 Gjennomføringsplan 

 Plantegning 

 Saksframlegg 

 Saksprotokoll 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

kommunalsjef samfunn: Gunn Edvardsen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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Arkivsaksnr.: 18/1379-8   Arkiv: L32  

 

Anmodning om ny navnesak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

85/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

HMA avslår Tronrud Eiendom sin anmodning om å fremme ny navnesak på adressenavnet 

Benterudbredden. Vedtaket i møte 09.04.2018 i sak 24/18 blir stående. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) sitt møte 09.04.2018, sak. 24/18, ble 

Benterudbredden vedtatt som adressenavn for vei til og inn i det nye boligfeltet på Benterud 

sørvest for den nye barneskolen. 

 

I etterkant har Tronrud Eiendom uttrykt at de ikke syntes noe om det valgte adressenavnet. I 

brev til kommunen datert 31.08.2018 ber derfor Tronrud Eiendom v/Ellen Grønlund at 

navnsettingen tas opp til ny vurdering ved at det fremmes ny navnesak (se vedlegg Anmodning 

om vegnavn). Jeg presiserer at dette ikke er en klage på adressenavnet, men en anmodning om 

at HMA vurderer navnesaken på nytt. 

 

Beskrivelse av saken 

Til HMA sin sak 24/18 ble det fremlagt et saksframlegg. Saksframleggets innhold vedrørende 

adressenavnet Benterudbredden følger under: 

«2. Benterudbredden Adresseparsellen tar av fra Gigstads vei og går ned og inn i det nye 

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

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

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

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

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

Benterudplassen gis som navn. Sistnevnte navn er et kjent navn på folkemunne som det vil 

være fint å bevare for fremtiden gjennom adressenavnet. Tronrud eiendom foreslår i brev 

datert 11.09.2017 (17/3157-4) navnet Benterudstranda. De begrunner det med at 

intensjonen er å knytte boligprosjektet mot elven, og at det er en liten badeplass ved elva i 

nordvestre del av byggeområdet. Stedsnavntjenesten har i brev datert 20.09.2017 (17/3157-

6) ingen merknader til skrivemåten av navnene Benterudplassen, Benterudstranda og 

Benterudbredden, som Oppmålingsavdelingen ba de vurdere. Oppmålingsavdelingen 

anbefaler Benterudbredden som adressenavn siden boligene ligger til Storelvas elvebredd, 
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og det er derfor naturlig å bruke «-bredd» i stedet for «–strand». Benterudplassen er også et 

godt navn, men det blir å flytte navnet bort fra der det egentlig ble brukt, ved den nye 

barneskolen. Det er heller ikke ønskelig at veien blir en sidevei til Gigstads vei, siden 

boligprosjektet er samlet og homogent med en felles vei inn til boligfeltet.  

 
 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Benterudbredden.» 

 

Tronrud Eiendom skriver i brevet at de ikke er gitt anledning til å kommentere forslaget. Det 

er riktig at kommunen ikke sender ut nytt brev til aktuelle partene for å få synspunkt på valg av 

forslag til adressenavn. Det er ikke krav til, og kommunen finner det heller ikke 

hensiktsmessig, å sende ut nytt brev eller henvende seg til forslagsstillerne på telefon eller e-

post for å få ytterligere kommentarer til navneforslaget. Saksbehandlingen for 

adressenavnsakene er slik at de berørte får mulighet til å uttale seg i fremkant og komme med 

forslag til navn. Deretter gjør kommunen ved Oppmålingsavdelingen en vurdering av 

forslagene, og ber om uttale fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene til 

navneforslag. De kan uttale seg både om skrivemåten og valg av navn. Etter tilbakemelding fra 

Stedsnavntjenesten lages et saksframlegg der alle innspill refereres med en begrunnelse for 

rådmannens valg og innstilling til HMA.  
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Rådmannen mener det er tre alternative løsninger til anmodningen. 

 

1. HMA avslår anmodningen om å ta opp navnesaken på nytt, og vedtaket i møte 

09.04.2018 i sak 24/18 blir stående. 

2. HMA sender navnesaken tilbake til Oppmålingsavdelingen og ber de gjennomføre en ny 

høring. Deretter legges saken frem for ny politisk behandling i HMA. 

3. HMA behandler saken i dette møtet og vedtar navnet Benterudstranda eller Elveparken 

Vedtaket gjøres uten ny høring og fremleggelse av ny sak for HMA.    

 

Rådmannen vil gi noen kommentarer til alternativ 1 og 3. Lovgiver har sagt at det ikke er 

klagerett på valg av adressenavn (matrikkelforskriften § 22). Navnet blir politisk bestemt etter 

en forutgående saksbehandling der alle parter skal være ivaretatt, og en skal unngå 

«omkamper» om navnevalget på veien/området. Velges alternativ 3 og navnet Elveparken, må 

dette navnet oversendes Stedsnavntjenesten for uttalelse siden det ikke var med som et 

alternativ til sak 24/18. Elveparken er et prospektnavn, og slike navn prøver en helst å unngå. 

Språkrådet har sagt mer om dette i en brosjyre om navnsetting av gater og veier 

https://www.sprakradet.no/upload/Brosjyrer/Navnsetting%20av%20gater%20og%20veier%20

1.pdf. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen går inn for at HMA avslår Tronrud Eiendom sin anmodning om å fremme ny 

navnesak for adressenavnet Benterudbredden. Vedtaket i møte 09.04.2018 i sak 24/18 blir 

stående. 

 

Vedlegg 

Anmodning om vegnavn 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Arkivsaksnr.: 18/3089-2   Arkiv: GNR 9/1/9  

 

Søknad om kjøring med graver fram til hytte for drenering 

Gnr/bnr/fnr 9/1/9 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

86/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis 

det tillatelse til kjøring med graver fra Gaupeskardveien og fram til hytte gnr 9 bnr 1 fnr 9, med 

formål å utføre drenering rundt hytta. Kjøringen skal skje så skånsomt som mulig, og 

eventuelle kjøreskader skal rettes opp fortløpende. Administrasjonen gis fullmakt av HMA til å 

skrive ut kjøretillatelse når dato for omsøkt kjøring er fastlagt. 

Det gis dispensasjon fra motorferdselforbudet i Markalovens § 10 for samme formål, jfr 

Markalovens § 15. 

 

  

 

Sammendrag 

Geir Hågvar søker om å få kjøre en liten gravemaskin fram til sin hytte sørøst for Hukenseter 

ved Kapiteltjern inne i Nordmarka. Formålet med kjøringen er å få drenert rundt hytta, samt få 

gravd til nye pilarer. I følge byggesaksavdelingen, er dette snakk om så små tiltak, at det ikke 

er nødvendig med tillatelse etter Plan- og bygningsloven. Det er eksisterende traseer i form av 

traktorveier og stier i området, slik at det ikke skal være nødvendig å kjøre i urørt skogsmark. 

Kjøring av liten beltegående graver har relativt lite marktrykk og etterlater ikke dype spor. En 

graver kan dessuten fortløpende utbedre eventuelle spor som måtte oppstå. Rådmannen er 

derfor av den oppfatning at omsøkt ferdsel ikke vil ha uforholdsmessig store negative 

konsekvenser på naturmangfoldet og miljøet. Rådmannen anbefaler derfor at tillatelse til 

omsøkt kjøring gis. 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres av Motorferdselloven med forskrifter. Etter som omsøkt 

kjøring er innenfor Marka, kommer også Markaloven §§ 10 og 15 til anvendelse.  

 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativt vedtak kan lyde slik: «HMA gir ikke dispensasjon fra det generelle 

motorferdselforbudet i utmark i denne saken».  
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser å bruke en liten gravemaskin som den mest rasjonelle måten å utføre 

drenering rundt hytte på. Det er relativt lite marktrykk på en liten beltegraver, noe som skulle 

tilsi ubetydelige sporskader i terrenget. Da omsøkt kjøring følger eksisterende trase i form av 

traktorvei/sti, vil det ikke bli snakk om kjøring ute i skogsmark. Behovet for kjøring vil 

begrense seg til en tur frem og tilbake. Om det skulle oppstå sporskader, pålegges det å 

utbedre disse fortløpende. Rådmannen vurderer omsøkt kjøring til å være av såpass avgrenset 

art, og med så liten belastning på naturmiljøet at tillatelse bør gis, både med bakgrunn i 

motorferdsellovgivningen og i Markaloven. 

 

Vedlegg 

Søknad om kjøring 

Kart 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/3350 28.09.2018 DS  442/18 R/TEK/ELILUN GNR 47/87 

  

Riving av carport - ny garasje - ny inngang/vindfang Gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 

 

18/2791 01.10.2018 DS  443/18 R/TEK/KRIGRO GNR 248/38 

Ove Ring  

Dispensasjon Gnr/bnr 248/38 

 

18/3811 01.10.2018 DS  444/18 R/TEK/HALA GNR 303/13 

  

Oppsetting av skilt og prismast Gnr/bnr 303/13 - Ådalsveien 1161 

 

18/3757 01.10.2018 DS  445/18 R/TEK/AEMYH GNR 295/1 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 295/1 - Vikersetra hyttefelt - tomt 11 

 

18/3099 01.10.2018 DS  446/18 R/TEK/ELILUN GNR 317/478 

Iver Gjin Rimås  

Fasadeendring Gnr/bnr 317/478 - Jørgen Thons vei 14 

 

17/890 01.10.2018 DS  447/18 R/TEK/HALA GNR 18/97 

  

Bygging av anneks og garasje Gnr/bnr 18/97 

 

18/3412 01.10.2018 DS  448/18 R/TEK/HALA GNR 108/3 

  

Enebolig, riving og bruksendring Gnr/bnr 108/3 - Honerudveien 16 

 

18/3903 02.10.2018 DS  449/18 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 - Moltelia 27 - tomt 270 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/3718 02.10.2018 DS  450/18 R/TEK/BERLE GNR 262/185 

Henning Sveen  

Garasje Gnr/bnr 262/185 - Nakkerudgata 59 

 

18/3446 02.10.2018 DS  451/18 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 

Ole Ringerud  

Bygging av påbygg/nybygg Gnr/bnr 298/1 - Ringerudseter skitrekk 

 

18/2092 03.10.2018 DS  452/18 R/TEK/HALA GNR 103/109 

  

Bolig Gnr/bnr 103/109 (fradelt) 

 

18/3595 03.10.2018 DS  453/18 R/TEK/KRIGRO GNR 148/357 

  

Pumpestasjon Gnr/bnr 148/357 - Permobakken Nord 

 

17/2239 03.10.2018 DS  454/18 R/TEK/AEMYH GNR 95/106 

  

Bygging av påbygg Gnr/bnr 95/106 - Slettveien 2 

 

18/3914 03.10.2018 DS  455/18 R/TEK/HALA GNR 27/71 

Ole Johan Ekeli Klingan  

Bygging av garasje Gnr/bnr 27/71 - Tjyruhellen 

 

18/3041 03.10.2018 DS  456/18 R/TEK/ELILUN GNR 92/82 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 92/82 - Sørflatveien 11B og 11A 

 

18/3866 04.10.2018 DS  457/18 R/TEK/HALA GNR 318/375 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/375 - Stabells gate 2 

 

18/3877 04.10.2018 DS  458/18 R/TEK/ELIPAU GNR 285/8 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 285/8 - Ådalsveien 

 

18/3827 05.10.2018 DS  459/18 R/TEK/KRIGRO GNR 37/9 

  

Oppsetting av skilt Gnr/bnr 37/9 - Osloveien 12 

 

18/3072 05.10.2018 DS  460/18 R/TEK/KRIGRO GNR 86/510 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Elci Berivan  

Vedrørende bruk av eiendom Gnr/bnr 86/510 - Tverrveien 5 

 

18/4043 05.10.2018 DS  461/18 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Tillatelse til handel med fyrverkeri Coop ekstra Klekken 

 

18/3549 05.10.2018 DS  462/18 R/TEK/KRIGRO GNR 2156/1 

  

Snuplass for buss - Åsa Gnr/bnr 19/1- Fleskerudveien 22 

 

18/3893 05.10.2018 DS  463/18 R/TEK/BERLE GNR 318/427 

  

Oppsetting av informasjonssøyler Gnr/bnr 318/427 - Kvernberggata 

 

18/1434 08.10.2018 DS  464/18 R/TEK/HALA GNR 18/98 

  

Oppføring enebolig, plassering av fremtidig  dobbelgarasje og anneks Gnr/bnr 

18/98 - Småbråtalia 26 

 

18/3853 08.10.2018 DS  465/18 R/TEK/HALA GNR 55/13 

  

Riving av eksisterende bolig og garasje samt oppføring av ny bolig Gnr/bnr 55/13 - 

Heradsbygdveien 30 

 

18/4041 08.10.2018 DS  466/18 R/TEK/BERLE GNR 22/66 

Vegard Elviken  

Bygging av garasje Gnr/bnr 22/66 - Pålsrudveien 22 

 

18/3530 09.10.2018 DS  467/18 R/TEK/HALA GNR 244/465 

  

Garasje Gnr/bnr 244/465 - Øvre Fegrihellinga 20 

 

18/3376 09.10.2018 DS  468/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/452 

Byggmax Norge  

Skilt/reklame Gnr/bnr 318/452 - Arnemannsveien 7 

 

18/3278 09.10.2018 DS  469/18 R/TEK/KRIGRO GNR 139/13, 139/76 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/13, 139/76 - Nordmoveien 26 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/3024 10.10.2018 DS  470/18 R/TEK/ANEWEB GNR 271/283, 271/312 

  

Bruksendring Gnr/bnr 271/283, 271/312 - Hensmoveien 26 

 

18/3448 10.10.2018 DS  471/18 R/TEK/KRIGRO GNR 139/76, 139/13 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/76, 139/13 - Nordmoveien 48 

 

18/3776 10.10.2018 DS  472/18 R/TEK/KARGRA GNR 317/279 

Heron Eiendom AS  

Bruksendring Gnr/bnr 317/279 - Tordenskioldsgate 

 

18/4156 10.10.2018 DS  473/18 R/TEK/ELIPAU GNR 89/205 

Tronrud Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 89/205 - Tørrjulfaret 

 

18/2422 10.10.2018 DS  474/18 R/TEK/HALA GNR 89/205 

  

Tre vertikaldelte tomannsboliger i to plan og to eneboliger i to plan Gnr/bnr 

89/205 - Almemoen BKS10 

 

18/3993 10.10.2018 DS  475/18 R/TEK/INGRIS GNR 255/29 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 255/29 - Haga bru 71 

 

18/4131 11.10.2018 DS  476/18 R/TEK/AEMYH GNR 83/1 

  

Reparasjon av pipe Gnr/bnr 83/1 - Breien gårdsvei 6 

 

18/3225 11.10.2018 DS  477/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/493 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/493 - Sundgata 7 

 

18/3511 11.10.2018 DS  478/18 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Utslippstillatelse - Vikerfjell Gnr/bnr 298/1 - Ringerudseter 

 

18/3518 11.10.2018 DS  479/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/414 

  

Riving av verksted Gnr/bnr - 318/414 - St Olavs gate 7 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/3490 11.10.2018 DS  480/18 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 298/1 - Ringerud gård 

 

16/958 11.10.2018 DS  482/18 R/TEK/KRIGRO GNR 94/1 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 94/1 - Viulveien 292 

 

17/2173 15.10.2018 DS  483/18 R/TEK/KRIGRO GNR 45/121 

Gunnar Bjånes  

Bygging av bolig med garasje Gnr/bnr 45/121 - Askveien 28 

 

18/3512 15.10.2018 DS  484/18 R/TEK/KARSPI GNR 297/9 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/9 - Vestre Ådal 708 

 

18/2249 16.10.2018 DS  485/18 R/TEK/HALA GNR 86/373 

  

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

 

18/4036 16.10.2018 DS  486/18 R/TEK/BERLE GNR 102/166 

Dag Olav Teigland  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 102/166 - Nedre Klekkenvei 21 

 

18/3024 16.10.2018 DS  487/18 R/TEK/ANEWEB GNR 271/283, 271/312 

  

Bruksendring Gnr/bnr 271/283, 271/312 - Hensmoveien 26 

 

15/6176 17.10.2018 DS  489/18 R/TEK/HALFIS PLN 362 

  

362 detaljregulering for Setertjern  

 

18/4040 17.10.2018 DS  490/18 R/TEK/ELIPAU GNR 261/31 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 261/31 - Nakkerudgata 6 

 

18/726 17.10.2018 DS  491/18 R/TEK/BERLE GNR 50/355 

Sigurd Christiansen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/355 - Øvre Begnamoen 5 

 

18/2967 17.10.2018 DS  492/18 R/TEK/KRIGRO GNR 132/321 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Christine og Odd Arild Ottersen  

Redegjørelse for gjennomførte tiltak Gnr/bnr 132/321 - Haga terrasse 2 

 

18/4135 17.10.2018 DS  493/18 R/TEK/HALA GNR 18/92 

  

Bygging av svømmebasseng Gnr/bnr 18/92 - Småbråtalia 30 

 

18/3709 17.10.2018 DS  494/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/189 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/189 - Killingtjern tomt 121 

 

18/3701 17.10.2018 DS  496/18 R/TEK/OLEMOS GNR 297/125 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/125 - Tosseviksetra tomt 127 B 

 

18/4293 18.10.2018 DS  497/18 R/TEK/KRIGRO GNR 271/324 

Eivind Lindstrand  

Oppføring av lagerhall Gnr/bnr 271/324 - Elvefaret 

 

18/4209 19.10.2018 DS  498/18 R/TEK/BERLE GNR 55/129 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 55/129 - Ramsrudveien 44 

 

18/4129 19.10.2018 DS  499/18 R/TEK/KARGRA GNR 297/125 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 297/125 - Tosseviksetermyrene 

 

18/4289 19.10.2018 DS  500/18 R/TEK/HALA GNR 38/151 

  

Skilting på eiendom Gnr/bnr 38/151 - Kartverksveien 2 

 

18/3882 22.10.2018 DS  502/18 R/TEK/BERLE GNR 38/129 

Morten Urn  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 38/129 - Konglefaret 44 

 

18/4256 22.10.2018 DS  503/18 R/TEK/HALA GNR 45/9 

  

Ombygging av scene Gnr/bnr 45/9 - Askveien 26 B 

 

18/4211 22.10.2018 DS  504/18 R/TEK/KARGRA GNR 89/160 

Fredrik Waagaard  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Bygging av garasje Gnr/bnr 89/160 - Almemoen 71 

 

18/4208 22.10.2018 DS  505/18 R/TEK/HALA GNR 273/130 

  

Bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 273/130 - Dølerudjordet 

16 

 

18/4222 22.10.2018 DS  506/18 R/TEK/KARGRA GNR 266/3 

Rune Myhre  

Bruksendring Gnr/bnr 266/3 - Parken 39 

 

18/3339 24.10.2018 DS  507/18 R/TEK/ELIPAU GNR 52/4 

Asle Oppen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 52/4 - Oppen gård 

 

18/4015 24.10.2018 DS  508/18 R/TEK/ELIPAU GNR 80/48 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 80/48 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/3350 28.09.2018 DS  442/18 R/TEK/ELILUN GNR 47/87 

  

Riving av carport - ny garasje - ny inngang/vindfang Gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 

 

18/2791 01.10.2018 DS  443/18 R/TEK/KRIGRO GNR 248/38 

Ove Ring  

Dispensasjon Gnr/bnr 248/38 

 

18/3811 01.10.2018 DS  444/18 R/TEK/HALA GNR 303/13 

  

Oppsetting av skilt og prismast Gnr/bnr 303/13 - Ådalsveien 1161 

 

18/3757 01.10.2018 DS  445/18 R/TEK/AEMYH GNR 295/1 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 295/1 - Vikersetra hyttefelt - tomt 11 

 

18/3099 01.10.2018 DS  446/18 R/TEK/ELILUN GNR 317/478 

Iver Gjin Rimås  

Fasadeendring Gnr/bnr 317/478 - Jørgen Thons vei 14 

 

17/890 01.10.2018 DS  447/18 R/TEK/HALA GNR 18/97 

  

Bygging av anneks og garasje Gnr/bnr 18/97 

 

18/3412 01.10.2018 DS  448/18 R/TEK/HALA GNR 108/3 

  

Enebolig, riving og bruksendring Gnr/bnr 108/3 - Honerudveien 16 

 

18/3903 02.10.2018 DS  449/18 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/1 - Moltelia 27 - tomt 270 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/3718 02.10.2018 DS  450/18 R/TEK/BERLE GNR 262/185 

Henning Sveen  

Garasje Gnr/bnr 262/185 - Nakkerudgata 59 

 

18/3446 02.10.2018 DS  451/18 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 

Ole Ringerud  

Bygging av påbygg/nybygg Gnr/bnr 298/1 - Ringerudseter skitrekk 

 

18/2092 03.10.2018 DS  452/18 R/TEK/HALA GNR 103/109 

  

Bolig Gnr/bnr 103/109 (fradelt) 

 

18/3595 03.10.2018 DS  453/18 R/TEK/KRIGRO GNR 148/357 

  

Pumpestasjon Gnr/bnr 148/357 - Permobakken Nord 

 

17/2239 03.10.2018 DS  454/18 R/TEK/AEMYH GNR 95/106 

  

Bygging av påbygg Gnr/bnr 95/106 - Slettveien 2 

 

18/3914 03.10.2018 DS  455/18 R/TEK/HALA GNR 27/71 

Ole Johan Ekeli Klingan  

Bygging av garasje Gnr/bnr 27/71 - Tjyruhellen 

 

18/3041 03.10.2018 DS  456/18 R/TEK/ELILUN GNR 92/82 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 92/82 - Sørflatveien 11B og 11A 

 

18/3866 04.10.2018 DS  457/18 R/TEK/HALA GNR 318/375 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/375 - Stabells gate 2 

 

18/3877 04.10.2018 DS  458/18 R/TEK/ELIPAU GNR 285/8 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 285/8 - Ådalsveien 

 

18/3827 05.10.2018 DS  459/18 R/TEK/KRIGRO GNR 37/9 

  

Oppsetting av skilt Gnr/bnr 37/9 - Osloveien 12 

 

18/3072 05.10.2018 DS  460/18 R/TEK/KRIGRO GNR 86/510 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Elci Berivan  

Vedrørende bruk av eiendom Gnr/bnr 86/510 - Tverrveien 5 

 

18/4043 05.10.2018 DS  461/18 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Tillatelse til handel med fyrverkeri Coop ekstra Klekken 

 

18/3549 05.10.2018 DS  462/18 R/TEK/KRIGRO GNR 2156/1 

  

Snuplass for buss - Åsa Gnr/bnr 19/1- Fleskerudveien 22 

 

18/3893 05.10.2018 DS  463/18 R/TEK/BERLE GNR 318/427 

  

Oppsetting av informasjonssøyler Gnr/bnr 318/427 - Kvernberggata 

 

18/1434 08.10.2018 DS  464/18 R/TEK/HALA GNR 18/98 

  

Oppføring enebolig, plassering av fremtidig  dobbelgarasje og anneks Gnr/bnr 

18/98 - Småbråtalia 26 

 

18/3853 08.10.2018 DS  465/18 R/TEK/HALA GNR 55/13 

  

Riving av eksisterende bolig og garasje samt oppføring av ny bolig Gnr/bnr 55/13 - 

Heradsbygdveien 30 

 

18/4041 08.10.2018 DS  466/18 R/TEK/BERLE GNR 22/66 

Vegard Elviken  

Bygging av garasje Gnr/bnr 22/66 - Pålsrudveien 22 

 

18/3530 09.10.2018 DS  467/18 R/TEK/HALA GNR 244/465 

  

Garasje Gnr/bnr 244/465 - Øvre Fegrihellinga 20 

 

18/3376 09.10.2018 DS  468/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/452 

Byggmax Norge  

Skilt/reklame Gnr/bnr 318/452 - Arnemannsveien 7 

 

18/3278 09.10.2018 DS  469/18 R/TEK/KRIGRO GNR 139/13, 139/76 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/13, 139/76 - Nordmoveien 26 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/3024 10.10.2018 DS  470/18 R/TEK/ANEWEB GNR 271/283, 271/312 

  

Bruksendring Gnr/bnr 271/283, 271/312 - Hensmoveien 26 

 

18/3448 10.10.2018 DS  471/18 R/TEK/KRIGRO GNR 139/76, 139/13 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 139/76, 139/13 - Nordmoveien 48 

 

18/3776 10.10.2018 DS  472/18 R/TEK/KARGRA GNR 317/279 

Heron Eiendom AS  

Bruksendring Gnr/bnr 317/279 - Tordenskioldsgate 

 

18/4156 10.10.2018 DS  473/18 R/TEK/ELIPAU GNR 89/205 

Tronrud Eiendom AS  

Deling av eiendom Gnr/bnr 89/205 - Tørrjulfaret 

 

18/2422 10.10.2018 DS  474/18 R/TEK/HALA GNR 89/205 

  

Tre vertikaldelte tomannsboliger i to plan og to eneboliger i to plan Gnr/bnr 

89/205 - Almemoen BKS10 

 

18/3993 10.10.2018 DS  475/18 R/TEK/INGRIS GNR 255/29 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 255/29 - Haga bru 71 

 

18/4131 11.10.2018 DS  476/18 R/TEK/AEMYH GNR 83/1 

  

Reparasjon av pipe Gnr/bnr 83/1 - Breien gårdsvei 6 

 

18/3225 11.10.2018 DS  477/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/493 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/493 - Sundgata 7 

 

18/3511 11.10.2018 DS  478/18 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Utslippstillatelse - Vikerfjell Gnr/bnr 298/1 - Ringerudseter 

 

18/3518 11.10.2018 DS  479/18 R/TEK/KARGRA GNR 318/414 

  

Riving av verksted Gnr/bnr - 318/414 - St Olavs gate 7 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/3490 11.10.2018 DS  480/18 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 298/1 - Ringerud gård 

 

16/958 11.10.2018 DS  482/18 R/TEK/KRIGRO GNR 94/1 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 94/1 - Viulveien 292 

 

17/2173 15.10.2018 DS  483/18 R/TEK/KRIGRO GNR 45/121 

Gunnar Bjånes  

Bygging av bolig med garasje Gnr/bnr 45/121 - Askveien 28 

 

18/3512 15.10.2018 DS  484/18 R/TEK/KARSPI GNR 297/9 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/9 - Vestre Ådal 708 

 

18/2249 16.10.2018 DS  485/18 R/TEK/HALA GNR 86/373 

  

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

 

18/4036 16.10.2018 DS  486/18 R/TEK/BERLE GNR 102/166 

Dag Olav Teigland  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 102/166 - Nedre Klekkenvei 21 

 

18/3024 16.10.2018 DS  487/18 R/TEK/ANEWEB GNR 271/283, 271/312 

  

Bruksendring Gnr/bnr 271/283, 271/312 - Hensmoveien 26 

 

15/6176 17.10.2018 DS  489/18 R/TEK/HALFIS PLN 362 

  

362 detaljregulering for Setertjern  

 

18/4040 17.10.2018 DS  490/18 R/TEK/ELIPAU GNR 261/31 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 261/31 - Nakkerudgata 6 

 

18/726 17.10.2018 DS  491/18 R/TEK/BERLE GNR 50/355 

Sigurd Christiansen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/355 - Øvre Begnamoen 5 

 

18/2967 17.10.2018 DS  492/18 R/TEK/KRIGRO GNR 132/321 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Christine og Odd Arild Ottersen  

Redegjørelse for gjennomførte tiltak Gnr/bnr 132/321 - Haga terrasse 2 

 

18/4135 17.10.2018 DS  493/18 R/TEK/HALA GNR 18/92 

  

Bygging av svømmebasseng Gnr/bnr 18/92 - Småbråtalia 30 

 

18/3709 17.10.2018 DS  494/18 R/TEK/OLEMOS GNR 293/189 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 293/189 - Killingtjern tomt 121 

 

18/3701 17.10.2018 DS  496/18 R/TEK/OLEMOS GNR 297/125 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/125 - Tosseviksetra tomt 127 B 

 

18/4293 18.10.2018 DS  497/18 R/TEK/KRIGRO GNR 271/324 

Eivind Lindstrand  

Oppføring av lagerhall Gnr/bnr 271/324 - Elvefaret 

 

18/4209 19.10.2018 DS  498/18 R/TEK/BERLE GNR 55/129 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 55/129 - Ramsrudveien 44 

 

18/4129 19.10.2018 DS  499/18 R/TEK/KARGRA GNR 297/125 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 297/125 - Tosseviksetermyrene 

 

18/4289 19.10.2018 DS  500/18 R/TEK/HALA GNR 38/151 

  

Skilting på eiendom Gnr/bnr 38/151 - Kartverksveien 2 

 

18/3882 22.10.2018 DS  502/18 R/TEK/BERLE GNR 38/129 

Morten Urn  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 38/129 - Konglefaret 44 

 

18/4256 22.10.2018 DS  503/18 R/TEK/HALA GNR 45/9 

  

Ombygging av scene Gnr/bnr 45/9 - Askveien 26 B 

 

18/4211 22.10.2018 DS  504/18 R/TEK/KARGRA GNR 89/160 

Fredrik Waagaard  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Bygging av garasje Gnr/bnr 89/160 - Almemoen 71 

 

18/4208 22.10.2018 DS  505/18 R/TEK/HALA GNR 273/130 

  

Bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 273/130 - Dølerudjordet 

16 

 

18/4222 22.10.2018 DS  506/18 R/TEK/KARGRA GNR 266/3 

Rune Myhre  

Bruksendring Gnr/bnr 266/3 - Parken 39 

 

18/3339 24.10.2018 DS  507/18 R/TEK/ELIPAU GNR 52/4 

Asle Oppen  

Deling av eiendom Gnr/bnr 52/4 - Oppen gård 

 

18/4015 24.10.2018 DS  508/18 R/TEK/ELIPAU GNR 80/48 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 80/48 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 14/884-42   Arkiv: PLN 393  

 

393 Detaljregulering Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan 

Svartes gate – Dronning Ragnhilds vei - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Plan 393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate 

– Dronning Ragnhilds vei» vedtas. 

 

2. Plan 25-02 «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate – Dronning 

Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.1988, oppheves. 

 

 

Sammendrag 

Planområdet befinner seg i nordre del av Hønefoss, øst for Hønengata, midt mellom 

jernbanen og Hvalsmoveien (E16). Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av 

garasjeanlegg for Hov borettslag, opparbeiding av lekeplass samt bedre trafikksikkerhet innen 

planområdet. Planen er en detaljregulering. 

 

Etter høring av planforslaget er det blitt gjennomført en støyvurdering som viser at 

støypåvirkning på lekeplassen ikke overskrider anbefalte grenseverdier. Videre er det lagt inn 

krav som sikrer at lekeplassen blir opparbeidet, og det er stilt krav om at utearealet ved 

inngangspartiet til blokka skal opparbeides i henhold til illustrasjonsplan. Det er også lagt inn 

krav om fartsreduserende trafikksikkerhetstiltak i Hønen allé. 

 

Området der det er planlagt garasjeanlegg består i dag av et grusbelagt, flatt areal. Det 

forventes ikke at området inneholder viktige eller sårbare arter, og antas at planen ikke vil 

medføre vesentlig skade for naturmangfoldet. Planen utløser trolig ingen økonomiske 

belastninger for Ringerike kommune. Hov borettslag får ansvaret for å opparbeide, drifte og 

vedlikeholde lekeplassen, samt å etablere fartsreduserende tiltak Hønen allé. 

 

Rådmannen ser positivt på det foreliggende planforslaget som legger til rette for opparbeiding 

av lekeplass samt bedre trafikksikkerhet innen planområdet. Dette er i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel, der Ringerike kommune tar mål av seg om å være en attraktiv 



bokommune, spesielt med fokus på barn. Planforslaget er videre godt bearbeidet etter høring, 

både ved kvalitetssikring og med justeringer som er gjort for å imøtekomme høringsuttalelser. 

Rådmannen anbefaler at planen vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for garasjeanlegg og opparbeiding av lekeplass, samt 

bedre trafikksikkerhet innen planområdet. Samtidig oppgraderes en gammel reguleringsplan 

som ikke er i tråd med dagens situasjon i området. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

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

og vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 13.10.2014, sak 105/14. 

 

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 15. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringene etter 1.gangsbehandling er: 

 

 Det er utarbeidet støyanalyse for lekeplassen, gjeldende støypåvirkning fra vei og 

jernbane. Støynivået overstiger ikke grenseverdiene for støy på uteplass. Det er derfor 

ikke nødvendig å etablere avbøtende tiltak. 

 Det er lagt inn krav som sikrer at lekeplassen blir opparbeidet  

 Det er stilt krav om at utearealet ved inngangspartiet til blokka skal opparbeides i  

henhold til vedlagte illustrasjonsplan, vedlegg 5, før brukstillatelse for garasjeanlegget 

kan gis 

 Hensynssone kulturmiljø er lagt inn i plankartet for sveitservilla i felt for 

næringsbebyggelse 

 Krav om universell utforming er lagt inn i forhold til HC-parkering for bil og sykkel 

samt til allergivennlig beplantning 

 Det er lagt inn krav om fartsreduserende trafikksikkerhetstiltak i Hønen allé 

 I plankartet er det lagt inn frisiktsoner, hensynssone for fjernvarmerør samt 

byggegrense mot Hønen allé 

 

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 27.10.2014 – 08.12.2014. I samme 

periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 



tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt seks uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 7.  

 

Innsigelser 

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

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i plan 25-02 «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan 

Svartes gate – Dronning Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.1988, (se planbeskrivelse s. 5-6). 

Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, blokkbebyggelse, forretning, 

lekeområde, garasje/parkering og veiformål. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I følge samfunnsdelen skal Ringerike kommune være en attraktiv bokommune, spesielt med 

fokus på barn. Planforslaget legger opp til bedrede forhold for barn ved at lekeplassen, som i 

dag er i dårlig forfatning, settes i stand. Videre vil trafikksikkerheten bedres ved at det blir 

mer struktur på området foran blokka, med lavere risiko for uheldig situasjoner ved inn- og 

utkjøring. Det vil også anlegges fartsreduserende tiltak i Hønen allé. Garasjeanlegget 

medfører ikke økt trafikk til eller fra området, men sørger for bedrede trafikkforhold 

sammenlignet med dagens parkeringsløsning. Dermed blir området sikrere for blant annet 

myke trafikanter. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål og 

sentrumsformål. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnet plan.  

 

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. 

 

Området der det er planlagt garasjeanlegg består i dag av et grusbelagt, flatt areal. Det 

forventes ikke at området inneholder viktige eller sårbare arter, og antas at planen ikke vil 

medføre vesentlig skade for naturmangfoldet. Dette område ville eventuelt kunne bli brukt til 

å opparbeide mer grøntstruktur, men her er hensynet til en sikker trafikksituasjon vektet 

tyngre, i tillegg til at noe grøntstruktur blir tatt vare på i lekeplassområdet. 

 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Hov borettslag 

får ansvaret for å opparbeide, drifte og vedlikeholde lekeplassen, samt å etablere 

fartsreduserende tiltak Hønen allé. 



 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser fremgår av vedlegg 7. 

 

Trafikksikkerhet 

Rådmannen er godt tilfreds med at planforslaget legger opp til en mer trafikksikker situasjon i 

området enn hva tilfellet er i dag. Hoveddelen av borettslagets biler vil parkeres i 

garasjeanlegget, og dermed redusere inn- og utkjøringsaktiviteten ved inngangspartiet til 

blokka. I tillegg vil uteområdet ved inngangspartiet bli mer strukturert, med definerte p-

plasser for et mindre antall biler samt HC-parkering for bil og sykkel. Området vil får fysisk 

skille mot Hønen allé, med avgrensede punkter for inn- og utkjøring.  

 

Videre er det lagt inn krav om opparbeiding av fartsreduserende trafikksikkerhetstiltak i 

Hønen allé. Dette er basert på innsamlede trafikkdata som viser et relativt stort antall 

passerende kjøretøy i Hønen allé, hvor mange av disse også kjører med for høy hastighet. 

Med tanke på at det skal opparbeides lekeplass for de minste barna like ved blokka, samt at 

Hønen allé vil være en del av skoleveien for myke trafikanter til Ullerål skole, mener 

Rådmannen det er riktig å kreve at det etableres trafikksikkerhetstiltak i Hønen allé. 

 

Støyforhold 

Etter 1. gangsbehandling av planforslaget er det blitt utført støyvurdering av 

lekeplassområdet. Dette er i tråd med Fylkesmannens høringsuttalelse. Vurderingen viser at 

støypåvirkningen på lekeplassen ikke overskrider anbefalte grenseverdier. 

 

ROS-analyse 

Rådmannen anbefalte nærmere vurderinger av risikoforhold før sluttbehandling av 

planforslaget. Dette er blitt gjort gjennom ny vurdering av trafikkforholdene samt utarbeiding 

av støyvurdering.  

 

Det er ikke blitt stilt krav om grunnundersøkelser, da tiltaket garasjeanlegg som planen legger 

opp til, må sees på som et relativt begrenset tiltak med liten belastning på grunnen. For 

boligbebyggelsen er det ikke planlagt nye tiltak på bygningsmassen. Rådmannen mener det vil 

være urimelig å kreve grunnundersøkelser for det tiltaket som planlegges. Med den 

kunnskapen kommunen har tilgjengelig om de geologiske forholdene i området, er det ikke 

noe som tilsier at tiltaket skulle utgjøre noen fare for sine omgivelser med tanke på 

grunnstabilitet. De topografiske forholdene tilsier at området er lite utsatt for skredfare. 

 

Barns interesser 

I forhold til barns interesser ser Rådmannen at planforslaget regulerer et mindre område til 

lekeplass enn det som er tilfelle i gjeldende plan. Dagens situasjon er ikke i tråd med 

gjeldende regulering, da store deler av det regulerte lekeplassområdet inngår i private 

eiendommer. Lekeplassen består ellers av en grusplass og få lekeapparater i dårlig forfatning. 

Foreliggende planforslag sikrer at lekeplassen vil bli opparbeidet og vedlikeholdt av 

borettslaget, samtidig som den vil være offentlig tilgjengelig til glede for hele området.  

 

Når det gjelder lekeområder for større barn enn dem lekeplassen er rettet mot, finnes det 

innenfor en radius på 300 meter øst for planområdet to friområder som kan benyttes til fri lek 



og andre aktiviteter. I tillegg kommer lekeområdene som etableres ved Ullerål skole ca. 200 

meter fra planområdet, vest for Fv. 35, Hønengata. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen ser positivt på det foreliggende planforslaget som legger til rette for opparbeiding 

av lekeplass samt bedre trafikksikkerhet innen planområdet. Dette er i tråd med 

kommuneplanens samfunnsdel, der Ringerike kommune tar mål av seg om å være en attraktiv 

bokommune, spesielt med fokus på barn. Planforslaget er videre godt bearbeidet etter høring, 

både ved kvalitetssikring og med justeringer som er gjort for å imøtekomme høringsuttalelser.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planen vedtas. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Illustrasjonsplan inngangsparti 

6. Støyvurdering 

7. Oppsummering uttalelser, med kommentarer  

8. Uttalelse, Ringerike kommune, Utbygging/Teknisk drift 

9. Uttalelse, Kjell Arne Hunstad 

10. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

11. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

12. Uttalelse, Ringerike kommune, Byggesak 

13. Uttalelse, Statens vegvesen 

14. Avtale om lekeplass  

15. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

16. Plankartet slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

17. Planbestemmelsene slik de var ved høring og offentlig ettersyn 

18.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

19. Gjeldende reguleringsplan  

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Assisterende rådmann:   Terje Dahlen 

Enhetsleder areal- og byplan:   Knut Kjennerud 

Saksbehandler:   Ingrid Liseth 

 







1 av 5

RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret

2. gangsbehandling

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605 - 393 Detaljregulering f or K vartalet Hønengata – Hønen A llé – Halvdan

S vartes gate – Dronning Ragnhilds vei

Utarbeidet av Ringerike kommune/ COWI AS , 18.09.2014
Sist revidert 08 . 10 .201 8

1. gangsbehandling i Hovedkomité en for miljø - og arealforvaltning 13.10.2014 , sak 105/14
Høring og offentlig ettersyn 27 .10.2014 – 08.12.2014 .
2. gangs behandling i Hovedkomité en for miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
Formannskapet DATO, sak SAKNR
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR

Endringsliste:
Nr Endring Dato S ign .
01 Endringer etter offentlig ettersyn 2 7 .10.2017 SAHS
02 Endret § 2.2 pkt 3, § 2.3 pkt 2, og § 5 01.07.2018 SAHS
03 "Område" endret til "felt" flere steder. BLK endret til f_BLK.

Endret ordlyd i § 2.2, § 2.5 , § 3.1, § 5.1, og § 5.3
08.10 .2018 SAHS

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. Etter vedtak brukes
endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan - både ordinære og «mindre endringer».

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrensen som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. P bl § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg,
Boligbebyggelse - f rittliggende småhusbebyggelse (BFS )
Boligbebyggelse - b lokkbebyggelse (BB B )
Garasjeanlegg for boligbebyggelse (BG 1 - 2 )
Næringsbebyggelse (BN)
Energianlegg (BE)
Lekeplass ( f_ BLK)

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Kjøreveg ( S K V 1 - 2 )
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Hensynssoner
Innenfor planområdet er det regulert følgende hensynssoner, jf. pbl § 12 - 6:

Frisikt (H140)
Andre sikringssoner (H190)
Bevaring kulturmiljø (H570)

§ 1. Fellesbestemmelser

1. Byggesøknad
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert :
Husplassering og tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5
meter, utnyttelse av ubebygd are al, grunnforhold, utomhusplan.
Ved søknad om nye tiltak skal det utarbeides en situasjonsplan.

2. Varslingsplikt
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner
må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf.
k ulturminnelovens § 8, 2. ledd .

3. Universell utforming
Innenfor planområdet skal det ikke plantes allergifremkallende arter som bjørk, hassel
og liknende.

4. Overvannnshåndtering
Lokal overvannshåndtering skal finne sted på egen eiendom .

§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (B FS )

1. Formål
I feltene er det tillatt å oppføre eneboliger med utleiedel / sekundærleilighet
(frittligge nde bygning som er beregnet på é n husstand, men som også inneholder en
del som kan benyttes som en selvstendig enhet med alle nødvendige romfunksjoner),
med tilhørende garasje .

2. Høyder og utnyttelsesgrad
Bolighus kan oppføres med maksimal mønehøyde på 10 meter over gjennomsnittlig
planert terreng. Ma ksimal utnyttelsesgrad er 3 0 % - BYA .

3. Utforming
Bygningene skal ha saltak. Takvinkelen skal være mellom 35 og 40 .
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Bebyggelsen skal ha en god form og materialbehandling, og bygninger i samme
byggefelt skal ha en harmonisk utforming.

4. Garasjer
Garasje kan plasseres frittliggende eller inntil huset. Plassering av garasje skal være
vist på situasjo nsplan som følger byggesøknaden , selv om garasje ikke skal oppføres
samtidig med dette. Maksimal byggehøyde for frittliggende garasje er 4 m over
gjennomsnittl ig planert terreng.

5. Gjerder
Gjerder skal ikke være høyere enn 1 meter inklusive sokkel. Gjerders utførelse og
far ge skal vises ved byggesøknad.

6. Fradeling
Fradeling av boligtomter tillates dersom forholdene ligger til rette for det blant annet
med hensyn til terrengforhold, naboforhold, tomtestørrelse og teknisk infrastruktur.

§ 2.2 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (B B B)

1. Formål
I feltet er det tillatt å oppføre boligblokker.

2. Høyder og utnyttingsgrad
Blokkbebyggelsen kan oppføres maksimal mønehøyde på 14 meter over
gjennomsnittlig planert terreng. Ma ksimal utnyttelsesgrad er 45 % - BYA inkl.
overflateparkering .

3. Parkering
Parkering for feltet BBB kan etableres både på feltet BBB og feltet BG1.

4. Universell utforming
Det skal etableres minimum én HC - parkeringsplass for bil og én for HC - eller
transportsykkel i nnen felt B BB .

§ 2.3 Garasjeanlegg for bolig bebyggelse (BG 1 - 2 )

1. Formål
Feltet er avsatt t il parkering for boligbebyggelsen i felt BBB . I feltet er det tillatt å
oppføre garasjer. Garasjene kan plasseres i rekke for bedre utnyttelse.

2. Høyder og utforming
Maksimal byggehøyde er 4 m eter over gjennomsnittlig planert terreng.
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Garasjer skal tilpasses omkri ngliggende bebyggelse i farge .
Garasjene kan plasseres inntil 1 m eter fra eiendomsgrense såfremt det ikke er i
konflikt med sikkerhetshensyn og såfremt det ordnes forskriftsmessig brannteknisk
skille slik at det på naboeiendom kan bygges inntil 4 m eter fra grensen uten
brannteknisk skille.

3. Utnyttingsgrad
Maksimal utnyttelsesgrad er 50 % - BYA .

§ 2. 4 Næringsbebyggelse (BN)
I feltet regulert til næringsbebyggelse tillates det oppført bygnin ger med maksimal
mønehøyde på 11 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal utnyttelsesgrad er
35 % - BYA inkl. overflateparkering.

§ 2. 5 Lekeplass ( f_ BLK)
Innenfor feltet regulert til lekeplass skal det opparbeides lekeapparater og sittegrupper. Feltet
skal fungere som lekeplass for de minste barna. L ekeplassen skal være offentlig tilgjengelig
og kun ne brukes av alle.

Lekeplassen skal sikres med gjerde mot Hønen allé og garasjeområdet i felt BG1 . Det kan
også føres opp gjerde rundt plassen forøvrig. I gjerdet skal de t være porter som sikrer enkel
gangforbindelse mellom feltene BB B og BG1.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Kjørev eg ( S KV 1 - 2)

1. Avkjørsler
Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker.

2. T rafikksikkerhetstiltak
Det skal etableres fartsdempende trafikksikkerhetstiltak som eksempelvis fartshump i
Hønen allé . Tiltaket skal prosjekteres av fagkyndig og godkjennes av veimyndigheten .

3. Bevaring av trær i Hønen allé
Eksisterende trær i Hønen allé skal bevares så langt det er mulig. Planmyndigheten
skal kontaktes for nærmere vurdering dersom det som følge av eventuelle planlagte
tiltak innen felt o_ SKV2 bli r behov for å fjerne ett eller flere av trærne.

§ 3. 2 Energianlegg ( B E )
Feltet kan brukes til transformatork iosk. Bygninger og anlegg skal ha en estetisk god
utforming tilpasset omgivelsene.
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§ 4. Hensynssoner

§ 4.1 Frisikt (H140)
I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og
gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m eter over tilstøtende
vegers nivå.

§ 4.2 Andre sikringssoner (H190)
Sone H190 er sikringssone rundt fjernvarmerør. Det skal ikke plasseres bygninger i denne
sonen. Dispensasjon kan gis for mindre bygg og konstruksjoner under forutsetning at tilgang
til rørene sikres. Ved graving innenfor sikringssonen skal fjernvarmeselskapet kontaktes og
deres sikkerhetsinstruks skal følges.

§ 4.3 Bevaring kulturmiljø (H570)
Hensynssone H570 omfatter Dronning Ragnhilds vei 6, som er en sveit serstilvilla med høy
verneverdi. Bygningen skal bevares og eventuell ny bebyggelse på eiendommen må tilpasses
villaen.

Det er ikke tillatt å rive sveitserstilvillaen med mindre forfall/skader dokumentert i et slik
omfang at bygningen må regnes som tapt. Ved rivning av verneverdige bygninger skal
bygningen dokumenteres fagmessig ved oppmåling og grundig beskrivelse av konstruksjon,
rominndeling og overflater.
Ved planlagt fasadeendring skal originale/eldre bygningsdeler i fasade som vinduer, dører og
andr e fasadeelementer bevares så langt det lar seg gjøre.

V ed tilbakeføring av bygningen eller deler av denne til en tidligere fase i bygningens historie
bør gjøres på dokumentert grunnlag.

Alle saker som gjelder tiltak på verneverdig bebyggelse må sendes fylkeskommunen til
uttalelse før vedtak fattes.

§ 5. Rekkefølgebestemmelser

§ 5.1 Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak som berører kommunal veg eller kommunens
tekniske anlegg, skal tekniske planer være godkjent og det skal foreligge avtale mell om
utbygger og kommunen. Avtale vedrørende ansvar for opparbeiding og vedlikehold av
lekeplass skal tinglyses.

§ 5. 2 Før det gis brukstillatelse for garasjeanlegget i felt BG1 skal lekeplassen ( f_ BLK) være
ferdig opparbeidet. Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal lekeplassen
opparbeides så snart som mulig påfølgende sommerhalvår. Dokumentasjon for ferdigstilt
lekeplass skal da sendes byg n ingsmyndigh e ten innen 1. september den aktuelle sesongen.
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§ 5.3 Før det gis brukstillatelse for gar asjeanlegget i felt BG 1 skal fartsdempende
trafikksikkerhetstiltak i Hønen allé , eksempelvis fartshump, være ferdig opparbeidet.

§ 5.4 Før det gis brukstillatelse for garasjeanlegget i felt BG1 skal uteområde t mellom
boligblokk i felt BBB og Hønen allé være ferdigstilt i henhold til illustrasjonsplan L - 100 rev .
04, datert 08.10 .2018. Sykkelparkering kan etablereres med overbygg. Det fysiske skillet mot
Hønen allé vist i illustrasjonsplan skal etableres som gjerde og/ eller skjermende beplantning.
Trær me d lav vekst samt busker kan benyttes. Eventuell vegetasjon skal etableres på en slik
måte at den ikke hindrer fri sikt for inn - og utkjøring til uteområdet.
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1 I N N LE D NIN G

1.1 Bakgrunn

Forslagsstiller er Hov Borettslag, planlegger er COWI AS, og garasjene er tegnet av OCF Prosj ekt AS.

Bakgrunnen for planarbeidet er å tilrettelegge for garasje anlegg og lekeplass i et eksisterende
boligområde nord i sentrum av Hønefoss.

Planen vil i hovedsak beholde arealformål som ligger inne i gjeldene plan for området , men justere
formålslinje r etter dagens situasjon, basert på gjeldende reguleringsplan.

1.2 Prosess og medvirkning

I forkant av oppstartsvarselet ble det avholdt oppstartsmøte mellom kommunen, tiltakshaver og
konsulent. I møtet ble det avklart at tiltaket krever en reguleringsplanprosess, men at det ikke utløser
krav om konsekvensutredning.

Igangsetting av planarbeidet ble varslet med brev, datert 19.3.2014, og sendt til:

› Offentlige myndigheter
› Naboer
› Andre interessenter

I tillegg ble det varslet oppstart av planarb eid i Ringerikes blad den 29.3 .2014. Varslingsområdet ses
på varslingskartet under. Varslingsgrensen forholder seg til gjeldende planer og eiendomsgrenser i
området.

Varslet planavgrensning.

Planforslaget ble 1. gangs behandlet 13.10.2014 og lagt ut t il offentlig ettersyn fra 27.10.2014 til
8.12.2014. Med utgangspunkt i innkomne merknader er planforslaget bearbeidet etter offentlig
ettersyn . Innkomne merknader ved offentlig ettersyn er oppsummert og kommentert i eget vedlegg.
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2 Planområdet

2.1 Beliggenhet og avgrensning

Planområdet ligger nord i Hønefoss sentrum. Se lve planområdet er på omtrent 18,5 daa og er
avgrenset av øvrige gjeldende planer i området.

Planområdets beliggenhet nord i Hønefoss sentrum.

2.2 Eierforhold

Planområdet består av hele og deler av flere eiendommer. Den aktuelle eiendommen for garasjebygg
(gnr/bnr 86/251) eies av Ringerike kommune.

2.3 Gjeldende planer og føringer

Hønengata – Hønen Allé, 30.6.1988
I gjeldende reguleringsplan for området er området regulert til boligformål, lekeplass, parkeringsareal
og forretn ing, samt tilhørende vegareal. Gjeldende plan er ikke i samsvar med dagens situasjon . Feltet
som opprinnelig er avsatt til lekeplass (grønn skravur) inngår i dag i private eiendommer.
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Gjelden de reguleringsplan for området.

Kommuneplanens arealdel, 2007 - 2019

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til boligformål. Formålet med planen er å tilrettelegge
for parkeringsanlegg og lekeplass. Dette anses som å være i tråd med kommuneplanen, da
reguleringsformålet utgjør en del av tilhørende anlegg for bolig.

2.4 Planområdet i dag

Planområdet består av eksisterende bebyggelse, både eneboliger og blokkbebyggelse. Deler av
området er regulert til parkeringsformål i gjeldende plan, men fremstår i hoved sak som en større
grusbane/ubrukt areal. Det er også noe forretningsbruk innenfor planområdet.

Bildet viser eksisterende forretningsarealer og bolig i planområdets sørvestre del.

Det eksisterer en mindre lekeplass innenfor planområdet, med få lekeappara ter som er i dårlig stand.
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Bildet viser leke plassen sett i sammenheng med eksisterende blokkbebyggelse.

Det er etablert trase for fjernvarme innenfor planområdet. Fjernvarmen er lagt lags Hønen a llé, og har
en byggeforbudssone på 4 meter.

Formålet med planen er å legge til rette for garasjeanlegg på det grusete området . Lekeplassen vil
dermed få en ny plassering, mellom boligblokka og nye garasjeanlegg.

Bildet viser eksisterende garasjeanlegg øst for planlagt nytt parkerings anlegg og trafo.

I dag ben ytter beboere ved blokka parkeringsplassene ved inngangspartiet. Som bildet under viser så
er ikke denne plasseringen spesielt gunstig. Parkeringsløsningen tilsier at bilistene må ry gg e ut i gata
hvor det ferdes skolebarn og andre trafikanter . Spesielt ved snøbrøyting kan siktforholdene være
vanskelige. Det er omtrent 20 parkeringsplasser der i dag, mot 30 boenheter i blokka. Dette samsvarer
ikke med kommuneplanens bestemmelser om 1,5 parkeringsplasser per boenhet.
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Dagens parkeringsløsning foran blokka .
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3 P lanforslaget

3.1 Arealformål

Planforslaget er vist under. Se vedlagt plankart for full versjon med tegnforklaring .

Planforslaget er vist med ulike formål med tilhørende arealer.

Innenfor planområdet er det regulert med følgende arealformål:

Arealformål Areal (daa.)

Bebyggelse og anlegg:

Boligbebyggelse Blokkbebyggelse 3,2

Boligbebyggelse Frittliggende småhusbebyggelse 8,2

Garasjeanlegg for boligbebyggelse 1 ,9

Næringsbebyggelse 1,7
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Lekeplass 0,5

Samferdsel og teknisk infrastruktur:

Kjørev eg 2,9

Energianlegg 0,1

3.2 Garasje anlegg

Formålet med planen er å legge til rette for garasjeanlegg i tilknytn ing til eksisterende boligblokk,
feltet er merket med BG1 på plankartet. Garasje anlegget er regulert med et areal på 1,5 daa. Innenfor
dette feltet kan d et etableres garasjer. Under vises en skisse for hvordan feltet kan bli seende ut.
Skissen er ikke juridisk bindende.

Skissen viser et forslag til hvordan garasjeanlegget kan bli seende ut. Det er vist 20 garasjer , som et
første byggetrinn. Det er plass til ytterligere 10 garasjer i venstre del av illustrasjonen, slik at det kan
bli en garasje til hver av de 30 boenhetene i Hov borettslag . Ill: OCF Prosjekt AS.

Parkeringsanlegget vil bli etablert i et felt som i dag består av et større grusområde og noen
lekeapparater i dårlig forfatning . Tiltaket medfører ikke økt trafikk til eller fra området, men sørger for
bedrede trafikk forhold sammenlignet med dagens parkeringsløsning. Tiltaket medfører dermed at
området blir sikrere for blant annet myke trafikanter .

Både BG1 og BG2 er tidligere regulert til parkering. BG2 er et eksisterende garasjeanlegg.
Planforslaget har dermed lagt opp til en regulering som samsvarer med den faktiske situasjonen for
BG2 . Arealet er på 0,4 daa og ligger på hjørne t Halvdan Svartes gate / Hønen allé nordøst i
planområdet.
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Illustrasjon av garasjer. Ill: OCF Prosjekt AS.

3.3 Lekeplass

I gjeldende reguleri ngsplan er det regulert inn et felt til offentlig lekeplass. Dette feltet er ikke
opparbeidet og den største delen av det regulerte fe l t et er benyttet som privat bolig eiendom .
Eiendomsgrensene indikerer også at det ikke er tatt hensyn til reguleringsplanen ved utskilling av
eiendommene.

I planforslaget er derfor lekeplassen blitt litt redusert sammenlignet med gjeldende plan. Lekeplassen
har et areal på 0,5 daa og er lokalis ert mot BBB . Lekeplassen er med det avgrenset av uteområdet til
BBB og garasjeanlegget i øst. Lekeplassen er ikke i konflikt med inn/ut - kjøring av garasjeanlegget.

Lekeplassen vil overgå fra å være kommunalt (offentlig) eid, til å være privat eid av borettslaget. D et
er inngått avtale med kommunen om at borettslaget skal opparbeide og drifte l ekeplassen som fortsatt
sk al være offentlig tilgjengelig og kunne brukes av alle.

Fra boligblokken i BBB er det direkte adkomst til lekeplassen uten at man må gå ut i Hønen allé .
Lekeplassen skal sikres med gjerde mot gaten og garasje feltet . I gjerdet skal det være porter som sikrer
enkel gangforbindelse mellom blokken og garasjene ( B B B og BG1 ) .

3.4 Bolig

Planforslaget er vist med to ulike bo ligformål; blokkbebyggelse (BBB ) og frittliggende
småhusbebyggelse (BFS1).

Avgrensningen av BBB er lik dage ns eiendomsgrense øst for blokka . Videre er formålsgrensene fra
gjeldende plan beholdt. Vedlegg 4 Illustrasjonsplan viser forslag til ny utforming foran blokka, der det
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i dag er parkeringsplasser for beboerne. Det foreslås blant annet gjesteparkering, sykk elparkering og
areal for renovasjon på dette arealet.

Når det gjelder feltet for BFS så er dette arealet blitt større sammenlignet med gjeldende plan. Dette
bunner i at planforslaget er regulert i henhold til den faktiske situasjonen .

Planforslaget legger ikke opp til endring av boligformålene. Bestemmelsene fra gjeldende plan er i
hovedsak videreført . %BYA for BBB er tilpasset til bebygd situasjon for tomta til blokka.
Byggehøyder er i nye bestemmelser oppgitt til meter, og ikke antall etasjer.

3.5 Næring

Felt BN er regulert til næringsbebyggelse med tilhørende bestemmelser. Feltet er i henhold til
gjeldende plan og faktisk situasjon.

3.6 Kulturminner og kulturmiljø

Etter innspill fra Buskerud fylkeskommune er felt BN omfattet av hensynssone bevaring kulturmil jø
(H570) med tilhørende bestemmelser. Hensynssonen omfatter Dronning Ragnhilds vei 6, som er en
sveitserstilvilla med høy verneverdi.

Det er ikke andre kjent kulturverdier eller automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.

3.7 Veg

Avgrensningen av ve ganlegg er i hovedsak i tråd med gjeldende reguleringsplan. Det er imidlertid
gjort en liten justering av gjeldende plan ved at gang - og sykkelformålet i Hønen allé er regulert til
veg. Dette er i samsvar med den faktiske situasjonen i området.

Avkjørsel fra gnr/bnr 86/586 mot Hønengata stenges. Dette i følge plan 0605_335 «FV 35 Hønengata»,
vedtatt 30.08.12, som slår fast at denne avkjøringen skal stenges. Eiendommen får da tilkomst over
gn r /bn r 86/25.

I Hønen allé forutsettes det etablert en fartshump el ler tilsvarende trafikksikkerhetstiltak , dette etter
krav fra Ringerike kommune.

3.8 Fjernvarme

Innenfor planområdet eksisterer det en fjernvarmeledning. Denne strekker seg langs vegen ( o_ S K V2)
og inn på feltet for BBB . Ledningen er lagt i nyere tid, etter at bebyggelsen ble etablert. Planforslaget
legger opp til garasjeanlegg og lekeplass der fjernevarmeledningen ligger. Det er skissert en løsning
for garasjeanlegget som er forenelig med fjernvarmeledningen.

Hensynet til fjernvarmeledningen er sikret gjennom en egen sikringssone med tilhørende
bestemmelser. Det skal ikke plasseres bygninger i denne sonen. Dispensasjon kan gis for mindre bygg
og konstruksjoner under forutsetning at tilgang til rørene sikres. Ve d graving innenfor sikringssonen
skal fjernvarmeselskapet kontaktes og deres sikkerhetsinstruks skal følges.
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3.9 Universell utforming

Planområdet er tilnærmet flatt. Dette gjør universell utforming av uteområder mindre utfordrende.
Hovedstrukturen i området e r enkel og lett lesbar , noe som gir god orienterbarhet.

Illustrasjonsplanen viser forslag til plassering av HC - parkering for bil og sykkel. Parkeringsdekning
skal være i henhold til gjeldende overordnede retningslinjer i kommunen. Dette hjemles i
kommuneplanbestemmelsene.

Det er i reguleringsbestemmelsene stilt krav om at det ikke skal plantes allergifremkallende arter som
bjørk, hassel og liknende innenfor planområdet.
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4 ROS - analyse

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering
Nei Ja

Naturgitte forhold Er området utsatt for snø - eller
steinskred?

x

Er det fare for utglidning (er området
geoteknisk ustabilt)?

x

Er området utsatt for springflo/flom i
sjø/vann?

x

Er området utsatt for flom fra elv/bekk,
herunder lukket bekk?

x

Er det radon i grunnen? x
Annet (angi) x

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser
som kan inntreffe på nær liggende
transportårer, utgjøre en risiko for
området?
- hendelser på veg x

- hendelser på jernbane x
- hendelser på sjø/vann/elv x
- hendelser i luften x

Støypåvirkning

- Vil område støypåvirke
omkringliggende bebyggelse?

x

- Er området utsatt for støy? Det stilles ikke krav til
støyvurdering for
garasjeanlegg. For
lekeplassen er denne gitt en
plassering lengst mulig unna
Hønengata, som er den
største støykilden for
området. Lekeplassen har
dermed en bedre plassering
i dette planforslaget
sammenlignet med
gjeldende plan. Se også
vedlagt støyvurdering.

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser
som kan inntreffe i nær liggende
virksomheter (industriforetak etc.),
utgjøre en risiko for området?

x

- utslipp av giftige gasser/væsker x

- utslipp av
eksplosjonsfarlige/brennbare
gasser/væsker

x

Medfører bortfall av tilgang på
følgende tjenester spesielle ulemper

x
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for området:
- elektrisitet x
- teletjenester x

- vannforsyning x
- renovasjon/spillvann x

Dersom det går høyspentlinjer
ved/gjennom området:

x

- påvirkes området av magnetisk felt fra
el.linjer?

x

- er det spesiell klatrefare i forbindelse
med master?

x

Er det spesielle farer forbundet med
bruk av transportnett for gående,
syklende og kjørende innenfor
området:

x

- til skole/barnehage? x
- til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? x
- til forretning etc.? x

- til busstopp? x

Brannberedskap x
- omfatter området spesielt farlige
anlegg?

x

- har området utilstrekkelig
brannvannforsyning (mengde og
trykk)?

x

- har området bare en mulig
atkomstrute for brannbil?

x

Tidligere bruk Er det mistanke om forurensning i
grunnen fra tidligere virksomheter?

x

bensinstajsjon /bilverksted/tankanlegg x
- mekanisk verksted/skipsverft x

- galvaniseringsverksted x
- impregneringsverk x
- avfallshåndtering/deponi x

- gjentatte rivingsarbeider /rehabilitering
av bygninger fra 1950 - 1980

x

- byjord: sentrale og eldre bydeler x

- gruver: åpne sjakter, steintipper etc. x

- militære anlegg: fjellanlegg,
piggtrådsperringer etc.

x

- annet (angi) x

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i
nærheten, med spesiell fare for usikker
is?

x
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Finnes det naturlige
terrengformasjoner som utgjør spesiell
fare (stup etc.)

x

Annet (angi) x

Ulovlig virksomhet Sabotasje og terrorhandlinger x

- er tiltaket i seg selv et sabotasje -
/terrormål?

x

- finnes det potensielle sabotasje -
/terrormål i nærheten?

x
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5 Merknader

Merknader ved oppstart av planarbeidet er oppsummert og kommentert nedenfor.
Merknader ved offentlig ettersyn av planforslaget er oppsummert og kommentert i eget vedlegg.

Fylkesmannen i Buskerud, 23.3.2014

Det ses på som positivt at det legges opp til å innarbeide en lekeplass i området. Det må legges vekt
på trafikksikre løsninger. Lekeplassen må også sikres støyforhold i tråd med anbefalte grenseverdier.
Dersom planen skal åpne for nye boligenheter må stø yforhold ivaretas for nye boliger med
uteoppholdsareal.

Planarbeidet må ivareta bygningsmiljø og estetikk. I den grad det er relevant på det redegjøres for
hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 er vurdert og fulgt opp.

Dersom kommunen skal kun ne kreve at eventuelle nye bygg i planområdet skal knyttes til
fjernvarmenettet må dette være fastsatt i planen.

Prinsippene om universell utforming må være vektlagt i planen.

Kommentar:

Lekeplassen vil plasseres slik at den ikke ligger utsatt til i forhold til trafikksikkerhet. I gjeldende
reguleringsplan for området vises en lekeplass. Ny plan vil legge opp til en justering av plasseringen
av lekeplassen. I forhold til gjeldende plan så anses det ikke som nødvendig med støyberegninger for
planområde t. En mindre justering av plasseringen av lekeplassen vil ikke medføre endrede
konsekvenser for lekearealet.

Det vil ikke legges til rette for nye boliger, og støyvurderinger tilknyttet dette anses derfor ikke som
nødvendig.

Prinsippene i naturmangfoldlo ven og prinsippene om universell utforming vil bli vurdert i
planarbeidet.

Statens vegvesen, 3.4.2014

Området har atkomst ut til Hønengata – fv. 35. Det er nylig vedtatt en reguleringsplan for denne
delen av fylkesvegen. Områdeavgrensningen tilsier at det ikke er planer om å endre på
tilknytningspunktene til vårt vegnett. Etablering av lokal felles parkeringsplass vil etter vår vurdering
ikke medføre økt eller endre trafikk til området.

Vi viser til vårt standardsvar i forbindelse med oppstart av planarbei d, men kan ikke se at dette
planforslaget vil berøre vårt ansvarsområde i vesentlig grad.

Kommentar:

Merknaden er tatt til orientering.
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Buskerud Fylkeskommune, 22.4.2014

Det er ikke opplysninger om automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Det er derfor
ingen merknader til planen. Det bes likevel om at det tas hensyn til varslingsplikten i bestemmelsene.
Forslag til bestemmelse:

«Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner må arbeidet
straks stanses og utvikli ngsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens § 8, 2.
ledd».

Det anbefales at det settes krav til plassering, volum og utforming. Det bør vurderes fjernvirkning og
silhuettvirkninger av tiltaket, og at det stilles krav om at tiltaket sikr es god tilpasning til omgivelsene.

Kommentar:

Bestemmelsen om at varslingsplikten legges inn i planbestemmelse til planforslaget. Det er
utarbeidet et forslag til en situasjonsplan for parkeringsanlegget og lekeplassen. Denne vil ikke være
juridisk binden de, men vil kunne illustrere hvordan tiltaket er tenkt utformet og dermed
påvirkningen på omkring liggende miljøer.

Hønefoss Fjernvarme, 30.4.2014

Hønefoss Fjernvarme fikk oversendt varsel om oppstart den 30.4.2014 da de ikke var satt opp på
varslingslisten. Det ble sendt merknad til varselet samme dag.

Hønefoss Fjernvarme har som beskrevet ledninger i området (30 - mannsblokka er tilknyttet).

Det er etablert avtaler med grunneierne for å ha ledningene liggende på de aktuelle eiendommene.

I utg angspunktet aksepteres det ikke at det plasseres bygninger over fjernvarmeledningene. Det kan
gis disp. for dette i enkelte tilfeller (mindre bygg som boder, enkelt garasjer ol.), men det forutsetter
avbøtende tiltak som sikrer fremtidig drift og tilgang t il rørene.

Det ble også sendt instrukser til g r a ving nær fjernvarme.

Kommentar:

Merknaden er tatt til orientering.
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Sammendrag 

På oppdrag fra Hov borettslag har COWI AS utredet veitrafikkstøy som påvirker en 
lekeplass i Hønefoss.  

Resultatene viser at støynivå på lekeplassen tilfredsstiller grenseverdien for støy 
på uteplass både for veitrafikkstøy og for jernbanestøy. Det er ikke nødvendig å 
etablere avbøtende tiltak. 

1 Innledning 

På oppdrag fra Hov borettslag har COWI AS utført støyutredning for en lekeplass i 
Hønefoss. Situasjonskart er vist i Figur 1, der det vurderte arealet (lekeplassen) er 
vist i grønn farge som BLK. 

 

Figur 1: Utsnitt av situasjonsplanen, fra oppdragsgiver. 

2 Forskrifter og grenseverdier 

Som grunnlag for arbeidene anvendes Miljøverndepartementets Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Retningslinjen er ment som 
grunnlag for kommuner ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- 
og bygningsloven og angir blant annet grenseverdier for støy på utearealer. 
Kriterier for soneinndeling etter T-1442/2012 er gjengitt i Tabell 1. 
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Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå. 

Støykilde Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23–07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23–07 

Vei Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

Jernbane Lden 58 dB L5AF 75 dB Lden 68 dB L5AF 90 dB 

 
› Rød støysone er ikke egnet for støyfølsomme bruksformål, mens gul støysone 

er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle 
boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteoppholdsareal med 
tilfredsstillende støyforhold. 

› Lden er det ekvivalente støynivået for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 
10 dB og 5 dB ekstra tillegg på henholdsvis natt og kveld. 

› Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over et år, som 
angitt i definisjonen av Lden og Lnight i T-1442/2012. 

› Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte 
boenhet. 

› Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i 
tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og 
rekreasjonsformål, jfr. Definisjon i kap. 6 i T-1442/2012. 

› L5AF er statistisk maksimalt støynivå som forekommer i 5 % av hendelsene. 
Krav til maksimalnivå gjelder ikke for en enkel hendelse, men for flere, minst 
10 hendelser i løpet av nattperioden kl. 23 – 07.  
 

Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig støynivå 
åpenbart er dimensjonerende. 

Anbefalte grenseverdier for støy ved etablering av ny bebyggelse med støyfølsomt 
bruksformål eller etablering av ny støyende virksomhet er de samme som for gul 
sone fra Tabell 1. 

3 Beregninger av støy fra veitrafikk 

3.1 Underlag og metode 
Beregning av støy fra veitrafikk er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for 
veitrafikkstøy ved hjelp av støykartleggingsprogrammet CadnaA versjon 4.5. 
Prosjektet ble beregnet med andre ordens refleksjoner. Det er benyttet akustisk 
myk mark i beregningene, unntatt på veier og på forretningsområdet/ 
parkeringsplass, der det er benyttet harde overflater. Støysoner er beregnet i 1,5 
meters høyde, som representerer uteområde på bakkenivå og omtrentlig 
hodehøyde for lekende barn. Beregningspunktene er i 2 meters avstand fra 
hverandre. 
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Grunnlag for beregningene er digitalt kartgrunnlag fra 06.06.2014 samt 
situasjonsplan datert 12.09.2014.  

3.2 Veitrafikktall 
Veitrafikktall for Fv35 er hentet fra Statens Vegvesens nasjonale vegdatabase 
NVDB og fremskrevet med antatt 1,5 % årlig trafikkøkning til 2030. De andre 
tallene er estimert av COWI med bakgrunn i SVVs håndbok 146 
Trafikkberegninger. Tallene benyttet i beregningene er vist i Tabell 2.  

Tabell 2 Veitrafikktall fra trafikkrapport benyttet i beregningene 

Vei ÅDT2030 Andel tunge 

kjøretøy 

Hastighet 

Fv35 22 500 10 % 50 km/t 

Hønen alle (nord for 

planområdet)1 

175 3 % 30 km/t 

Dronning Ragnhilds vei (sør 

for planområdet)2 

510 20 % 30 - 50 km/t 

Halvdan Svartes gate (øst for 

planområdet)3 

75 3 % 30 km/t 

 

Det er alltid knyttet en viss usikkerhet til trafikkdataene og til andelen tunge 
kjøretøy. Imidlertid forutsetter det relativt store feil i trafikkmengdene for at det slår 
ut på de beregnede støyverdiene. For eksempel gir en fordobling/halvering av 
trafikkmengden en endring på +/- 3 dB på ekvivalent støynivå.  

For beregning av ekvivalentnivåer for forskjellige perioder av døgnet er det 
nødvendig med tidsfordeling av trafikken. Det er benyttet typisk tidsfordeling for 
riksveier iht. M-1284 for Fv35, og typisk fordeling for byveier for de andre veiene. 

Det er tatt hensyn til veienes helningsgradient i støyberegningene. 

 

                                                      
1 Veitrafikktall for Hønen alle baseres på at veien i hovedsak trafikkeres av beboere 
til/fra bolig 
2 Veitrafikktall for Dronning Ragnhilds vei baseres på at veien benyttes av beboere 
til/fra bolig, lastebiler til/fra Scania bilverksted og trafikanter til/fra 
parkeringsplassen til supermarkedet sør for veien. Det antas at 1/3 av de som 
parkerer på supermarkedsparkeringsplassen benytter veien. 
3 Veitrafikktall for Halvdan Svartes gate baseres på at veien i hovedsak trafikkeres 
av beboere til/fra bolig 
4 M-128: veilederen til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy 
i arealplanlegging T-1442/2012 
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3.3 Jernbanetrafikktall 
Jernbanetrafikktall er i hentet fra Jernbaneverkets database. Det er kun godstrafikk 
på den aktuelle strekningen (Hønefossbanen). Godstrafikken er fremskrevet med 
antatt 1,5 % årlig trafikkøkning til 2030. Tallene benyttet i beregningene er vist i 
Tabell 3. 

Tabell 3 Jernbanetrafikktall fra JBV benyttet i beregningene 

Bane Togmeter2030 – el. 

godstog 

Hastighet 

 Dag Kveld Natt  

Hønefossbanen 

Hval - Hønefoss 

2677 1962 2237 65 km/t 

 

4 Resultat 

Det er foretatt beregninger av støynivå på lekeplassen. Resultatene er gjengitt i 
støysonekart i vedlegg.  

Følgende beregninger er vist i tegninger i vedlegg:  

› Tegning X001: Støynivå Lden fra veitrafikk, uten støytiltak 
› Tegning X002: Støynivå Lden fra jernbanetrafikk, uten støytiltak 

 
Statistisk maksimalt støynivå L5AF anses ikke å kunne være dimensjonerende, da 
krav på L5AF kun gjelder for >10 hendelser per natt, se kapittel 2. Støy vurdert for 
nattetid anses ikke å være aktuelt på en lekeplass. 

4.1 Støy fra veitrafikk 
Resultatene for beregningene av Lden (se tegning X001) viser at støynivå fra 
veitrafikk tilfredsstiller grenseverdien på lekeplassen.  

4.2 Støy fra jernbanetrafikk 
Resultatene for beregningene av Lden (se tegning X002) viser at støynivå fra 
jernbanetrafikk tilfredsstiller grenseverdien på lekeplassen. Støybidraget fra 
jernbane er lavt (ca. Lden 45 – 46 dB på lekeplassen), og selv om man ser på 
energetiske summen av støy fra vei og jernbane vil grenseverdiene ikke være 
overskredet. 

4.3 Annen støy 
I tillegg til støy fra vei- og jernbanetrafikk, som ble beregnet, er det mulig at det 
forekommer støy fra andre kilder.  
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I nærheten til boligområdet og lekeplassen er det flere forretninger, lagerhaller, 
verksteder og en bensinstasjon. Det antas at Scania-verkstedet og supermarkedet 
sør for boligene har innflytelse på trafikken på Dronning Ragnhilds vei. Dette er tatt 
hensyn til i trafikktallene (se avsnitt 3.2). Støy fra selve forretningsområdene er ikke 
tatt med i beregningen. Det tas utgangspunkt i at det ikke er dominerende mye 
rangering og lastebiler i tomgang og flytting på Scania-området. For 
supermarkedet og bensinstasjonen antas det at støyen fra veiene (spesielt Fv35) 
dominerer. Disse er derfor ikke tatt med i beregningene. 

4.4 Avbøtende tiltak 
Med de gitte forutsetningene vil det ikke være behov for avbøtende tiltak mot støy 
for lekeplassen. 

5 Vedlegg 

› Tegning X001: Støynivå Lden fra veitrafikk, uten støytiltak 
› Tegning X002: Støynivå Lden fra jernbanetrafikk, uten støytiltak 
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Detaljregulering for kvartalet
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Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

1 Buskerud fylkeskommune, 8.12.2014

Automatisk fredete kulturminner

BFK har ikke kjennskap til
automatisk fredete kulturminner
innenfor planområdet og har derfor
ingen merknader til planen
angående automati sk fredete
kulturminner.

Nyere tids kulturminner

BFK bemerker at det innenfor
planområdet er én bygning som har
fått høy verneverdi i kommunens
kulturminneregistrering: Dronning
Ragnhilds vei 6 er en
halvannenetasjes sveitserstilvilla,
bygd rundt 1900. Er i tilnærmet
opprinnelig stand, et godt eksempel
på villaer fra denne perioden.

BFK anbefaler at eiendommen
avsettes som hensynssone c),
bevaring kulturmiljø.

Reguleringsbestemmelsene må
utformes slik at eventuell ny
bebyggelse på eiendommen tar
hensyn ti l villaen, men det må
komme fram at øvrig nyere
bebyggelse ikke er verneverdig.

OK.

Tatt til følge.

Hensynssone innarbeidet
på plankart (H570)

Bestemmelser gitt i § 4.3

Merknaden er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

Merknad en er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller .

2 Fylkesmannen i Buskerud, 8.12.2014

Miljømessige forhold

FMB bemerker at planforslaget
legger til rette for oppføring av nytt
garasjeanlegg som gir trafikkmessig
tryggere parkering. Ser positivt på
tilta k som bedrer trafikksikkerheten.

FMB bemerker at det i nytt
planforslag blir regulert et mye
mindre areal for lek (0,5 daa), enn
gjeldende reguleringsplan. Arealet
er allikevel noe større enn det som i
dag blir brukt til lek. Lekearealet i
planforslaget v il primært gi et tilbud

OK

Viderefører en gammel
plan, og regulerer bedre
forhold enn hva som er
dagens situasjon /
virkeligheten. Større
leke areal vil ikke gi
ønsket antall garas jer for
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til de minste barna, fylkesmannen
viser til pkt. 5b i RPR for barn og
unges interesser – om lekearealer
for barn i alle aldre. Fylkesmannen
anbefaler at det avsettes et noe
større lekeareal i planområdet, som
gir muligheter for ball spill og
aktiviteter også for større barn.

FMB ber om at det innarbeides en
rekkefølgebestemmelse som sikrer
at den regulerte lekeplassen blir
istandsatt og oppgradert i forhold til
dagens situasjon.

FMB bemerker at det ikke er
utarbeidet egne bestemmelser om
støyforhold for boliger og
uteoppholdsarealer. For evt. nye
boliger vil det være
kommuneplanens støybestemmelser
som gjelder. For lekeplassen står
det i kommunens vedtak at
støyforholdene må utredes nærmere
før 2. gangs behandling. Forutsetter
at lekep lassen sikres støyforhold i
tråd med anbefalte grenseverdier i
Klima og miljødept. retningslinje
for støy i arealplanlegging T -
1442/2012.

FMB har tidligere bedt om at
planarbeidet ivaretar hensynet til
landskap og estetikk i tråd med
overordnede føringer. Viser til at
det i planforslaget er foreslått
bestemmelser om tilpasning til
omkringliggende bebyggelse i farge
og materialbruk.

Det er ikke forventet at planområdet
inneholder viktige eller sårbare
arter.

Landbruks - og næringsmessige
forhold:

FMB kan i kke se at planforslaget
kommer i konflikt med
landbruksinteresser av nasjonal eller
regional karakter.

Juridiske forhold:

FMB bemerker at reguleringsplanen
ikke inneholder bestemmelser om

blokka.

Imøtekommet og
innarbeidet i
bestemmelsene § 5.1

Støyvurdering for
lekeplassen er
utarbeidet. Resultatet
viser at støynivå fra
veitrafikk tilfredsstiller
grenseverdier på
lekeplassen.

OK

OK

OK. Heller ikke lokale
landbruksinteresser
berøres.

Tatt til følge. Innarbeidet
i § 1 punkt 3.

Inne nfor en radius
på 300 meter øst for
planområdet finnes
to friområder som
kan benyttes til fri
lek og aktiviteter for
de større barna. I
tillegg kommer
lek e områdene som
etableres ved U llerål
skole ca. 200 meter
fra planområdet,
vest for Fv. 35,
Hønengata.

Punktet er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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universell utforming. Vises til Pbl. §
1 - 1,5. ledd. Oppfordrer komm unen
til å innta bestemmelser om
universell utforming.

Bestemmelsenes §§ 2.1, 2.2 og 2.3
viser kun til mønehøyde.
Oppfordrer kommunen til å vurdere
om også gesimshøyde skal angis i
bestemmelsene.

Bestemmelsenes § 2.1, pkt 4,
omhandler garasjer i tilknytn ing til
frittliggende småhusbebyggelse.
Best. omtaler ikke tillatt størrelse
eller høyde. For å bedre planens
styringsmuligheter bes kommunen
om å regulere garasjenes størrelse.

Bestemmelsenes § 3.2 regulerer
parkeringsanlegg, og inneholder
ikke angivelse av høyder, størrelse
eller utnyttingsgrad. Oppfordrer
kommunen til å revidere
bestemmelsen.

Ikke tatt til følge.

Bestemmelse om høyde
på frittstående garasje
lagt inn. Garasjeareal
inngår ved beregning av
utnyttelsesgrad.

Tatt til følge. Se § 2.3

Det er også lagt inn
krav om HC -
parkering i § 2.2 nr.
4.

Punktet er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

3 Statens vegvesen, 13.01.2015

Statens vegvesen bemerker at det i
uttalelse til planoppstart ble
konkludert med at planen var i
samsvar med planen for fv. 35,
Hønengata og at planforslaget ikke
berører SVV i vesentlig grad.

OK.

Merknaden er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

4 Ringerike kommune – Byggesak
(RKB) 05.11.2014

§ 2.1.1 Formål

RKB ber forslagsstiller definere
"eneboliger". Skal det bare være
tillatt med en boenhet. Kan det
tillates enebolig med f. eks. 65 m²
bileilighet? Evt. enebolig med f.
eks. 2 hybelleiligheter på hver f.
eks. 30 m²?

§ 2.1.3 U tforming

Bestemmelsene tillater 10 m
mønehøyde. Dette tilrettelegger for
4 plan. Det er da ikke interessant
hva som er tillatt takvinkel på 1 1/2 -

Tatt til følge. Innarbeidet
i § 2.1 punkt 1.

Tatt til følge.
Endret § 2.1 punkt 3.

Merknaden er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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etasjes hus. (1 1/2 - etasjes hus er for
øvrig ikke definert i byggereglene
(men i retningslinjene til
kommunepl anbestemmelsenes §
1.1.2).) RKB foreslår at det skrives:
".... 35 ° og 40 ° ellers".

§ 2.1.4 Garasjer:

RKB bemerker at i stedet for siste
setning bør det vises til kommunens
parkeringsforskrift/ parkeringsregler
i framtidig kommuneplan. Videre
mangler noe om byggehøyde (og
evt. maksimum størrelse).

Nytt punkt § 2.1.6:

RKB viser til samme bestemmelse §
2.1.6 i reguleringsplan nr. 261 for
Rabba Storløkka. Det må avklares
om det er lov til å dele opp
eiendommene. Angi gjerne
minimum tomtestørrelser, f. eks.
m inimum 700 m² for eiendommer
med 1 boenhet, og minimum 900
m² ellers.

§ 2.2

RKB spør om det kan stå at
avkjøring fra BBB1 til veien kun
skal foregå der det er vist avkjørsel,
og hvorvidt det skal ordnes fysisk
skille ellers langs veien der, før
parkeringsp lass på SPF1 tillates tatt
i bruk.

§ 3.2:

RKB bemerker at det mangler
byggegrense mot nord og øst for
SPH1. Da passer det dårlig at det i §
3.2.2 åpnes for 1 m avstand til
grensen. Medfører dårlig sikt i
veikryss og avkjørsler. RKB
foreslår følgende setni ng:
"Garasjene kan plasseres inntil 1 m
fra eiendomsgrense mot sørvest
såfremt det ikke er i konflikt med
sikkerhetshensyn og såfremt det
ordnes forskriftsmess i g
brannteknisk skille slik at det på
naboeiendommene kan bygges
inntil 4 m fra grensen uten
bran nteknisk skille."

Tatt til følge.
Bestemmelse endret for
å unngå motstrid.
Henvisning anses
unødvendig.
Byggehøyde angitt.

Tatt til følge.
Fradeling tillates.

Avkjørselen er vist med
pil. Dette gir litt
fleksibilitet, men
plasseringen er også
bundet opp i ny § 5.4,
ved henvisning til
illustrasjonsplan

Tatt til følge.
(SPH1 er end ret til BG1 ,
og 3.2.2 er 2.3.2 )

Byggegrenser er endret.
Frisiktsone innarbeidet.
Tekst innarbeidet i § 2.3
punkt 2.

Hensynssone langs
fjernvarmeledning
(H190) er lagt inn.
Hensynssonen avgrenser
også plassering av
garasjer mot nord.
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Fjernvarme

RKB etterspør bestemmelse om
tilknytning til Fjernvarme.

Ikke tatt til følge. Dette
styres ikke av
reguleringsplan.

Punktet er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

5 Ringerike kommune – Teknisk drift
(RKT) 05.11.2014

Tilkn ytning til VA:

RKT bemerker at tilknytning til
boligbebyggelse mot nord skal skje
på VL 150 og AF 300 i Hønen Allé.

Tilknytning til boligbebyggelse og
nærings - bebyggelse mot sør skal
skje på VL 150 og AF 300 i
Dronning Ragnhilds vei.

Tilknytning til bolig bebyggelse mot
øst skal skje på VL 100 og AF 300 i
Halvdan Svartes gate.

Alderen på noen av ledningene
tilsier at de kan være i dårlig
forfatning. Dette må undersøkes og
vurderes nærmere ved tilknytning.

Overvann skal håndteres på egen
eiendom.

Brannvann f or denne type
bebyggelse skal tilfredsstille kravet
50 l/s mot 2 bar.
(Viser til vedlagt kartutsnitt.)

Adkomst:

RKT bemerker at det bør utredes
universal adkomstplan som
tilfredsstiller adkomst for
varelevering, renovasjon, brann - og
redning.

Fotgjengerfe lt bør etableres der det
er naturlig å krysse gaten.

Parkering:

RKT bemerker at parkering ivaretas
på egen eiendom. Vi forbeholder
oss retten til å komme med innspill i
førstegangsbehandlingen av saken.

OK
Ikke innarbeidet i
planforslaget da dette
hån dteres i byggesak.

OK.
Adkomstforhold er
ivaretatt.

Naturlig plassering av
f otgjengerfelt er i kryss
med Hønengata, utenfor
plangrensen.

Parkering også på eget
areal regulert til
formålet.

Det er tatt inn en
fellesbestemmels e
om at lokal
overvanns -
håndterin g skal
finne sted på egen
eiendom.

Rekkefølge -
bestemmels ene
sikrer at det vil bli
etablert
fartsreduserende
tiltak i Hønen allé
før garasjene kan tas
i bruk.
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6 Kjell Arne Hunstad, 07.12.2014

Hunstad er opptatt av det det
fortsatt blir holdt av en god del areal
til lekeplass og en grønn lunge i
området. Det foregår et
generasjonsskifte i husene på
Hønenjordet, og Hunstad ønsker i
den sammenheng at kommunen skal
ruste opp denne lekeplassen. De
siste 15 årene har kommunen ikke
gjort vedlikehold der.

Hunstad spør om alle i 30
mannsblokken må ha garasjer?
Fores lår at i stedet for å ta areal fra
lekeplassen, kan man stenge nedre
del av Hønen Alle ut mot
Hønengata (eventuelt stenge for
innkjøring / utkjøring) for å sikre
trafikken. Dette for å sikre en
trafikksikker vei for lokale barn.

Det reguleres eget areal
t il lekeplass (BLK) og
rekkefølgekrav om
opparbeiding (§ 5.1).

Garasjeareal (BG1 +
BG2) er mindre enn
areal regulert til
parkering i tidligere
plan.

Punktet er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

Bedre
trafikksikkerhet for
barn i området
sikres ved
rekkefølgekrav om
opparbeiding av
strukturert område
foran blokka, samt
etablering av
fartsreduserende
tiltak i Hønen allé
før garasjene kan tas
i bruk.



 

Ringerike kommune 
Utbygging 

 

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

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

 

 

Ringerike kommune Miljø- og arealforvaltning  

PB 123 Sentrum 

 

3502 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/884-4 3254/14 PLN 393  05.11.2014 

 

Høringsutalelse -Detaljregulering «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes 

gt. – Dr. Ragnhilds vei» 

 

Viser til saknr. 14/884-2 der Teknisk drift bes om å utale seg vedr. detaljregulering for 

Kvartalet Hønengt.  

 

Tilknytning til VA: 

Tilknytning til boligbebyggelse mot nord skal skje på VL 150 og AF 300 i Hønen Allé. 

Tilknytning til boligbebyggelse og næringsbebyggelse mot sør skal skje på VL 150 og AF 300 

i Dronning Ragnhilds vei. Tilknytning til boligbebyggelse mot øst skal skje på VL 100 og AF 

300 i Halvdan Svartes gate.  

Alderen på noen av ledningene tilsier at de kan være i dårlig forfatning. Dette må undersøkes 

og vurderes nærmere ved tilknytning.  

 

Overvann skal håndteres på egen eiendom.  

 

Brannvann for denne type bebyggelse skal tilfredsstille kravet 50 l/s mot 2 bar.  

(Se vedlagt kartutsnitt). 

 

Adkomst: 

Det bør utredes universal adkomstplan som tilfredsstiller adkomst for varelevering, 

renovasjon, brann- og redning. Fotgjenger felt bør etableres der det er naturlig å krysse gaten. 

 

Parkering: 

Parkering ivaretas på egen eiendom.  

 

Vi forholder oss retten til å komme med innspill i førstegangsbehandlingen av saken.  

 

 

Med hilsen 

 

Jostein Nybråten 

Leder 

 

                   Hildegunn Østerbø Sørumshagen 

        Prosjektleder 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



Fra: Kjell Arne Hunstad [heephun@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 07.12.2014 13:44:04 

Emne: saksnr 14/884-3 

Vedlegg:  

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan 0605_393. Viser til brev av 24/10 2014 om merknader til 
planarbeid. 
 
Jeg er opptatt av det det fortsatt blir holdt av en god del til lekeplass og en grønn lunge i området. Slik 
det er i dag ser det ut for at det er ett generasjonsskifte i husene på Hønenjodet, ut fra det ønsker jeg at 
kommunen skal greie og få opprustet denne lekeplassen slik at unger kan bruke denne. Som det har vært 
de 15 siste årene har ikke kommunen gjort noe der. Håper dere tar dette med i planen. Mulig det er 
plass til garasjer og lekeplass der. MÅ alle i 30 mannsblokken ha garasjer? I stede for og ta noe areal av 
lekeplassen,  er det mulig og stenge nedre del av Hønen Alle ut mot Hønengata  ( eventuelt stenge for 
innkjøring / utkjøring ) for og sikre trafikken? Alt bør jo sikres på best mulig måte for barn som bruker 
denne veien. 
Mvh 
Kjell Arne Hunstad  
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate – Dr. 

Ragnhilds vei - Hønefoss - Ringerike kommune - detaljregulering -

offentlig ettersyn - uttalelse kulturminner

Det vises til oversendelse av 3.11.2014 angående høring av detaljreguleringsplan for kvartalet 
Hønengata, Hønen Allé, Halvdan Svartes gate og Dr. Ragnhilds vei i Hønefoss, Ringerike kommune. 
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 86 bnr. 433, 251, 481, 586, 25, 114, 26, 771, 752, 455, 453, 
639 og 370. Fylkeskommunen har tidligere uttalt seg til planen i forbindelse med varsel om oppstart av 
planarbeid i brev av 22.4.2014. Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet og har derfor ingen 
merknader til planen angående automatisk fredete kulturminner.

Nyere tids kulturminner
Innenfor planområdet er det én bygning som har fått høy verneverdi i kommunens 
kulturminneregistrering. Det er Dronning Ragnhilds vei 6, en halvannenetasjes sveitserstilvilla, bygd 
rundt 1900. Den står i tilnærmet opprinnelig stand, og er et godt eksempel på villaer fra denne 
perioden. Vi anbefaler at eiendommen avsettes som hensynssone c), bevaring kulturmiljø. 
Reguleringsbestemmelsene må utformes slik at eventuell ny bebyggelse på eiendommen tar hensyn til 
villaen, men det må komme fram at øvrig nyere bebyggelse ikke er verneverdig.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Ringerike kommune
Att. Ingrid Liseth
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 08.12.2014 Vår referanse: 2012/2576-3 Vår saksbehandler:
Deres dato: 03.11.2014 Deres referanse: Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen







Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 05.11.2014 07:42:51 

Emne: SV: Høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering for «Kvartalet 

Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei» 

Vedlegg:  
Hei, Ingrid! 
 
Jeg har sett raskt på forslag til plankart og bestemmelser.   Kan hende bygger bestemmelsene på 
bestemmelser som allerede er for området, men jeg prøver meg med noen forhåpentligvis fornuftige 
kommentarer: 
  
§ 2.1.1 Formål 
  
Vennligst definer "eneboliger".  Skal det bare være tillatt med en boenhet.  Kan det tillates enebolig 
med f. eks. 65 m² bileilighet?  Evt. enebolig med f. eks. 2 hybelleiligheter på hver f. eks. 30 m²? 
  
  
§ 2.1.3 Utforming 
  
Det skal altså tillates hele 10 m mønehøyde.  Da kan det være man klarer 4 plan: underetasje, 1. 
etasje, 2. etasje og loft.  Det kan bli 4 etasjer!  Da er det ikke interessant hva som er tillatt takvinkel 
på 1 1/2-etasjes hus.  (1 1/2-etasjes hus er for øvrig ikke definert i byggereglene (men i 
retningslinjene til kommuneplanbestemmelsenes § 1.1.2).)  Jeg forslår at det skrives:  ".... 35 °  og 40 
° ellers". 
  
§ 2.1.4 Garasjer: 
  
I stedet for siste setning bør det vises til kommunens parkeringsforskrift/parkeringsregler i framtidig 
kommuneplan! 
  
Det mangler noe om byggehøyde (og evt. maksimum størrelse ) 
  
  
Nytt punkt § 2.1.6:  Slik som § 2.1.6 i R nr. 261 for Rabba Storløkka.  Følgelig avklar om det er lov til 
å dele opp eiendommene.  Angir gjerne minimum tomtestørrelser, f. eks. minimum 700 m² for 
eiendommer med 1 boenhet, og minimum 900 m² ellers. 
  
  
§ 2.2 
  
Kan det stå at avkjøring fra BBB1 til veien kun skal foregå der det er vist avkjørsel, og hvorvidt det 
skal ordnes fysisk skille ellers langs veien der, før parkeringsplass på SPF1 tillates tatt i bruk? 
  
§ 3.2:  
  
Det mangler byggegrense mot nord og øst for SPH1.  Da passer det dårlig at det i § 3.2.2 åpnes for 1 
m avstand til grensen.  Da blir det dårlig sikt i veikryss og avkjørsler! 
  
Jeg tenker at stå:  "Garasjene kan plasseres inntil 1 m fra eiendomsgrense mot sørvest såfremt det 
ikke er i konflikt med sikkerhetshensyn og såfremt det ordnes forskriftsmesseg brannteknisk skille slik 
at det på naboeiendommene kan bygges inntil 4 m fra grensen uten brannteknisk skille. 
  
  
DIVERSE: 
  



Hva med tilknytning til fjernvarme? 
  
  
  
Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 32 11 74 80 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 
Fra: Ingrid Liseth 
Sendt: 3. november 2014 13:37 
Til: Arne Lange Hellum; Eiliv Kornkveen; Einar Gustav Brinch; Kari Astrid Ehrlinger; Jostein Nybråten; 
Roger Sørslett; Unni Suther; Geir Sverre Svingheim; Tollef Uppstad Buttingsrud 
Kopi: Grethe Tollefsen; Gunnar Hallsteinsen; Heidi Skagnæs 
Emne: Høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé 
- Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei» 

Hei! 
  
Vedlagt følger brev med varsel om høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering for 
«Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei». 
Planforslaget var til 1. gangs politisk behandling i Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 
13.10.14, sak 105/14. Planen ble enstemmig vedtatt. 
  
Saksdokumentene forøvrig er også vedlagt.  
Høringsfristen er satt til 08.12.14. 
  
  
Mvh 
  

Ingrid Liseth 

Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 
Ringerike kommune 
Tlf. 32 11 74 60 
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 
  
  



Fra: Tovslid Arne [arne.tovslid@vegvesen.no] 

Til: Ingrid Liseth [ingrid.liseth@ringerike.kommune.no]; Lien Hanne Lene 

[hanne.lien@vegvesen.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.01.2015 07:47:28 

Emne: SV: Vedr. saksnummer 2014135409 - Høring og offentlig ettersyn for 0605_393 

Detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. - Dr. Ragnhilds vei» 

(Hønefoss, Ringerike kommune) 

Vedlegg:  

Hei, 

 

Vi rakk ikke å svare før fristen, så saken er tatt til arkiv hos oss. 

I uttalelsen til planoppstart ble det konkludert med at planen var i samsvar med planen for fv. 

35 Hønengata og ikke berørte oss i vesentlig grad. 

 
 
 
 
Med hilsen 
Arne Tovslid 
 
Seksjon: Plan og forvaltning Buskerud 
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL 
Besøksadresse: Tollbugata 2, DRAMMEN 
Telefon: +47 32214332  Mobil: +47 97518020  e-post/Lync: arne.tovslid@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-sor@vegvesen.no 

 
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?  

 

 

Fra: Lien Hanne Lene  
Sendt: 13. januar 2015 00:00 
Til: Tovslid Arne 
Emne: VS: Vedr. saksnummer 2014135409 - Høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering 
for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. - Dr. Ragnhilds vei» (Hønefoss, Ringerike 
kommune) 

 

 

 

Fra: Ingrid Liseth [mailto:ingrid.liseth@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 6. januar 2015 14:48 
Til: Firmapost-Sør 
Emne: Vedr. saksnummer 2014135409 - Høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering for 
«Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. - Dr. Ragnhilds vei» (Hønefoss, Ringerike 
kommune) 

 
Hei, 
 



Viser til saksnummer 2014135409 - Varsel om høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering 
for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. - Dr. Ragnhilds vei», sendt 03.11.14. 
 
Vi kan ikke se å ha mottatt høringsuttalelse fra Vegvesenet i denne saken. Høringsfristen var 08.12.14. 
Er dette en forglemmelse? Vi imøteser gjerne en uttalelse fra dere. 
 
 
Mvh 

 

Ingrid Liseth 
Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 
Ringerike kommune 
Tlf. 32 11 74 60 
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 
 

 

Fra: Firmapost-Sør [mailto:firmapost-sor@vegvesen.no]  
Sendt: 3. november 2014 14:33 
Til: Ingrid Liseth 
Emne: SV: Høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen 
Allé - Halvdan Svartes gt. - Dr. Ragnhilds vei» (Hønefoss, Ringerike kommune) 

 

 

 
Hei. 
Mailen er mottatt og videresendt saksbehandler – saksnummer 2014135409. 
 
 
Med hilsen 
 
Dokumentasjonssenteret, Region sør 

 

 

 

Fra: Ingrid Liseth [mailto:ingrid.liseth@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 3. november 2014 14:12 
Til: fmbupost@fylkesmannen.no; postmottak@bfk.no; Firmapost-Sør; nve@nve.no; post@ringeriks-
kraft.no; kjetil.bockmann@vardar.no 
Emne: Høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - 
Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei» (Hønefoss, Ringerike kommune) 

 
Hei! 
 
Vedlagt følger brev med varsel om høring og offentlig ettersyn for 0605_393 Detaljregulering for 
«Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei». 
Planforslaget var til 1. gangs politisk behandling i Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning 13.10.14, 
sak 105/14. Planen ble enstemmig vedtatt. 
 



Saksdokumentene forøvrig er også vedlagt.  
Høringsfristen er satt til 08.12.14. 
 
 
Mvh 

 

Ingrid Liseth 
Arealplanlegger 
Areal - og byplankontoret 
Ringerike kommune 
Tlf. 32 11 74 60 
ingrid.liseth@ringerike.kommune.no 
 

 





SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/884-1   Arkiv:   

 

0605_393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei» 1. gangs behandling  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei» 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. Før 2. gangs 

behandling må støyforholdene ved lekeplassen utredes nærmere. Forslag til fysisk 

skjerming av inngangspartiet ved blokka mot Hønen Allé må beskrives før 2. gangs 

behandling. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 0605_25-02 «Kvartalet 

Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.88, 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av 

reguleringsplan nr. 0605_393 «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei». 

 

 

Sammendrag 
Kommunen ønsker at det utarbeides ny detaljreguleringsplan for hele kvartalet Hønengt.- 

Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei. Hensikten er å sikre trafikkmessig 

trygge parkeringsforhold og å sikre areal til lekeplass samt sørge for en plan som er 

oppdatert i forhold til dagens situasjon i planområdet. Situasjonen i dag er ikke i tråd med 

gjeldende plan. 

 

Dette er en privat detaljregulering som består av plankart, forslag til 

reguleringsbestemmelser samt planbeskrivelse. 

 

Dagens parkeringssituasjon foran inngangspartiet til blokka i Hønen Allé 1 er ikke gunstig. 

Den medfører rygging direkte ut i gata hvor det blant annet ferdes skolebarn. Her kan det 

lett oppstå farlige situasjoner. Borettslaget ønsker å regulere et areal til oppføring av 

garasjeanlegg. Rådmannen stiller seg positiv til bedrede parkeringsforhold i borettslaget.  

 

Det eksisterer en mindre lekeplass innenfor planområdet, med få lekeapparater i dårlig 

stand. I planforslaget reguleres det til lekeplass på dette området i tillegg til et noe større 



område umiddelbart rundt dette. Lekeplassen er tenkt for de minste barna. Det er ønskelig at 

det tas inn bestemmelser som sikrer opparbeidelse av den nye lekeplassen. 

 

Det forventes ikke at området inneholder viktige eller sårbare biologiske arter, og det  antas 

at planene ikke vil medføre vesentlig skade for naturmangfoldet. 

 

Dokumentasjon på konklusjonene i ROS-analysen skal foreligge til 2. gangs behandling. 

Dersom konsekvensene skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes ny 1. gangs 

behandling og nytt offentlig ettersyn. 

 

 

Innledning 
Hensikten med omreguleringen er følgende: 

Kommunen ønsker at det utarbeides ny detaljreguleringsplan for hele kvartalet. Hensikten er 

å sikre trafikkmessig trygge parkeringsforhold og å sikre areal til lekeplass samt sørge for en 

plan som er oppdatert i forhold til dagens situasjon i planområdet. Situasjonen i dag er ikke i 

tråd med gjeldende plan.  

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Dagens situasjon 

Planområdet består av eksisterende bebyggelse, både eneboliger og blokkbebyggelse. Deler 

av området er regulert til parkeringsformål i gjeldende plan, men dette området fremstår i 

hovedsak som en større grusbane/ubrukt areal. I dag benytter beboere ved blokkbebyggelsen 

parkeringsplassene ved inngangspartiet. Parkeringsløsningen tilsier at bilistene må rykke ut i 

gata hvor det ferdes skolebarn og andre trafikanter. Spesielt ved snøbrøyting kan 

siktforholdene være vanskelige. Det er omtrent 20 parkeringsplasser der i dag, mot 30 

boenheter i blokka. Dette samsvarer ikke med kommuneplanens bestemmelser om én 

parkeringsplass per boenhet.  

 

Det eksisterer en mindre lekeplass innenfor planområdet, med få lekeapparater i dårlig 

stand. Det er også noe forretningsdrift innenfor planområdet. 

 

Helt nord-øst i planområdet befinner det seg et garasjeanlegg som tilhører beboere i Halvdan 

Svartes gate. 

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei» er mottatt fra COWI AS på vegne av Hov borettslag. Borettslaget ønsker 

at det reguleres et areal til garasjeanlegg for deres beboere. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”Reguleringsplan 0605_393 Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan 

Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei” i målestokk 1:1000, datert 18.09.14 

- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 18.09.14 

- Planbeskrivelse, datert 18.09.14 

 



Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 0605_25-02 «Kvartalet Hønengt.- Hønen 

Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei» fra 30.06.88. Planområdet er i denne 

reguleringsplanen regulert til formålene byggeområder, trafikkområder, friområder og 

fellesområder.   

 
Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Hov borettslag er forslagstiller.  

 
Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter en rekke private eiendommer samt kommunale veier og en kommunal 

tomt, gb.nr 86/251. 

 

Innkomne innspill til planoppstart 

På vegne av forslagsstiller varslet COWI AS, i henhold til plan- og bygningslovens 

bestemmelser, oppstart av planarbeidet til berørte parter i brev 19.03.14 og kunngjorde det i 

Ringerikes Blad 29.03.14, samt på kommunens nettsider. Det kom inn fire uttalelser som 

respons på oppstartsvarselet. Disse følger saken som en del av planbeskrivelsen. 

Hovedtrekkene i innspillene er referert og kommentert under.  

 

I tillegg foreligger en tidligere uttalelse fra kommunens barnerepresentant. Dessuten ble det 

sendt en henvendelse fra beboere i Hov borettslag direkte til styret for borettslaget. Denne 

uttalelsen kom inn etter fristen som var satt i varselet. Begge disse uttalelsene er kommentert 

annets steds i saksfremlegget, henholdsvis under «Samlet vurdering» og «Alternative 

løsninger». 

 

Samtlige uttalelser følger som vedlegg til saken. 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, 23.03.14 

Det ses på som positivt at det legges opp til å innarbeide en lekeplass i området. Det må 

legges vekt på trafikksikre løsninger. Lekeplassen må også sikres støyforhold i tråd med 

anbefalte grenseverdier. Prinsippene om universell utforming må være vektlagt i planen. I 

den grad det er relevant må det redegjøres for hvordan prinsippene i naturmangfoldloven §§ 

8-12 er vurdert og fulgt opp. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Lekeplassen vil plasseres slik at den ikke ligger utsatt til i forhold til trafikksikkerhet. I 

gjeldende reguleringsplan for området vises en lekeplass. Ny plan vil legge opp til en 

justering av plasseringen av lekeplassen. I forhold til gjeldende plan så anses det ikke som 

nødvendig med støyberegninger for planområdet. En mindre justering av plasseringen av 

lekeplassen vil ikke medføre endrede konsekvenser for lekearealet. 

 

Prinsippene i naturmangfoldloven og prinsippene om universell utforming vil bli vurdert i 

planarbeidet. 

 

Rådmannens kommentar:  

Før 2. gangs behandling må støyforholdene ved lekeplassen utredes nærmere. 

  

 



Uttalelse fra Statens Vegvesen, 03.04.14: 

Området har atkomst ut til Hønengata – fv. 35. Det er nylig vedtatt en reguleringsplan for 

denne delen av fylkesvegen. Områdeavgrensningen tilsier at det ikke er planer om å endre 

på 

tilknytnings-punktene til vårt vegnett. Etablering av lokal felles parkeringsplass vil etter vår 

vurdering ikke medføre økt eller endre trafikk til området. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Merknaden er tatt til orientering. 

 

Rådmannens kommentar:  

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, 22.04.14: 

Det er ikke opplysninger om automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Det er 

derfor ingen merknader til planen. Det bes likevel om at det tas hensyn til varslingsplikten i 

bestemmelsene. 

 

Det anbefales at det settes krav til plassering, volum og utforming. Det bør vurderes 

fjernvirkning og silhuettvirkninger av tiltaket, og at det stilles krav om at tiltaket sikres god 

tilpasning til omgivelsene. 

 

Forslagstillers kommentar: 

Bestemmelsen om at varslingsplikten legges inn i planbestemmelsene til planforslaget. 

For parkeringsanlegget og lekeplassen er det utarbeidet forslag til situasjonsplan Denne vil 

ikke være juridisk bindende, men vil kunne illustrere hvordan tiltaket er tenkt utformet og 

dermed påvirkningen på omkringliggende miljøer. 

 

Rådmannens kommentar:  

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Uttalelse fra Hønefoss Fjernvarme, 30.04.14: 

Hønefoss Fjernvarme har ledninger i området (30-mannsblokka er tilknyttet). 

Det er etablert avtaler med grunneierne for å ha ledningene liggende på de aktuelle 

eiendommene. I utgangspunktet aksepteres det ikke at det plasseres bygninger over 

fjernvarmeledningene. Det kan gis dispensasjon for dette i enkelte tilfeller (mindre bygg 

som boder, enkelt garasjer ol.), men det forutsetter avbøtende tiltak som sikrer fremtidig 

drift og tilgang til rørene. 

 

Det ble også sendt instrukser til graving nær fjernvarme. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Merknaden er tatt til orientering. 

 

Rådmannens kommentar: 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 



 

 

Forholdet til overordnede planer 
I forhold til kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 ligger planområdet innenfor et 

område som er regulert til bolig. Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete plan. 

 

Deler av planområdet er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med stor verdi. Se 

nærmere redegjørelse under «Rådmannens vurderinger – Grøntstruktur og naturmangfold». 

 

Det aktuelle området omfattes ikke av Kommunedelplan for gående og syklende i 

Hønefossområdet. 

 

I folkehelsemeldingen regjeringen la frem 26.04.13 legges det vekt på at kommunen skal 

fremme trygge og helsefremmende boligmiljøer. Det bør planlegges så det sikres areal til 

fysisk aktivitet. Det er avgjørende for barn og unges oppvekst-vilkår at det finnes 

lekeplasser tilgjengelig. Det er viktig å hindre nedbygging av viktige områder for 

friluftsaktiviteter i nærheten av boligområder. 

 

 

Juridiske forhold 
Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av detaljreguleringer. Det er 

gjort nærmere greie for dette. Under «Rådmannens vurderinger – Grøntstruktur og 

naturmangfold». 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrket areal.  

 

Kulturlandskapet 

En omdisponering av arealet forventes ikke å kunne påvirke kulturlandskapet vesentlig. 

Arealet ligger innimellom veg og boligbebyggelse, og ligger i et område med tett bosetting. 

 

 

Økonomiske forhold 
 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at det faktureres 

saksbehandlingsgebyr iht. gjeldende betalingsreglement. I følge avtale med forslagsstiller 

skal kommunen vurdere gebyrsatsene spesielt i denne saken, da kommunen blant annet 

pålegger regulering av hele kvartalet. 

 

Det foreligger en avtale med forslagsstiller om at de av Ringerike kommune vil kjøpe den 

delen av gb.nr 86/251 som reguleres til parkeringsanlegg. Salget vil kunne gi en økonomisk 

gevinst for kommunen. Samtidig må det tas i betraktning at Ringerike kommune fortsatt vil 

stå som eier av den delen av gb.nr. 86/251 som reguleres til lekeplass, og vil også ha 

ansvaret for at denne opparbeides. Dette kan medføre utgifter for kommunen. 

 



Man vil også kunne anta at reguleringen muligens vil kunne gi økonomiske konsekvenser 

for Ringerike kommune i form av infrastruktur. 

 

 

Alternative løsninger 

 
I forkant av 1. gangs behandling er det vurdert en alternativ plassering av lekeplassen i 

forhold til den som fremgår av plankartet. I det første forslaget var lekeplassen plassert 

mellom arealet for nytt garasjeanlegg og det eksisterende garasjeområdet helt nord-øst i 

planområdet. Denne plasseringen var foreslått blant annet på grunnlag av at lekeplassen da 

ville få en lengre avstand til støy fra Hønengata. 

 

Dette forslaget anbefales ikke, da det ikke er i tråd med kommuneplanens retningslinjer om 

at sandlekeplass for barn i alderen 2-6 år ikke bør plasseres lenger unna enn 50 m fra 

boligens inngang. I tillegg vil man heller ikke kunne benytte den naturlige 

terrengforhøyningen det i dag er plassert en sklie på, som en del av lekearealet. Denne 

forhøyningen ville da blitt en del av garasjeområdet, eller helt forsvinne i forbindelse med 

bygging av garasjene.  

 

Det kom også en henvendelse til styret i Hov borettslag, der beboere klaget på forslaget om 

å legge lekeplassen lenger unna boligen. Denne henvendelsen har rådmannen sagt seg enig i. 

 

 

Rådmannens vurdering 
 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

Omfanget av merknader er beskjedent. 

 

Planene om bygging av garasjeanlegg 

Dagens parkeringssituasjon foran inngangspartiet til blokka i Hønen Allé 1 er ikke gunstig. 

Den medfører rygging direkte ut i gata hvor det blant annet ferdes skolebarn. Det eksisterer 

ikke noe fysisk skille mellom parkeringsarealet og Hønen Allé. Her kan det lett oppstå 

farlige situasjoner. Siktforholdene er heller ikke gode om vinteren, hvor hauger fra 

snøbrøyting sperrer endel av frisikten. Rådmannen stiller seg til positiv til bedrede 

parkeringsforhold i borettslaget. Forslag til fysisk skjerming av inngangspartiet ved blokka 

mot Hønen Allé må beskrives før 2. gangs behandling. 

 

Lekeplasser 

I gjeldende reguleringsplan er et større område avsatt til lekeplass. Det virker som denne 

reguleringen senere ikke er tatt hensyns til, da lekeplassområdet i dag inngår som hageareal 

ved privatboliger. Det eksisterer en mindre lekeplass innenfor planområdet, med få 

lekeapparater i dårlig stand. I planforslaget reguleres det til lekeplass på dette området i 

tillegg til et noe større område umiddelbart rundt dette; samlet areal for lekeplassen vil være 

0,5 daa. Lekeplassen blir noe mindre enn det området som var avsatt til dette i gjeldende 

plan, men samtidig vil det være en utvidelse av dagens faktiske situasjon.  

 

Lekeplassen er tenkt for de minste barna i aldersgruppen 2 – 6 år. 



 

Det er ønskelig at det tas inn bestemmelser som sikrer opparbeidelse av lekeplassen før 

brukstillatelse for garasjeanlegget gis. Dette skal vurderes nærmere før 2. gangs behandling. 

 

Infrastruktur 

I gjeldende reguleringsplan er Hønen Allés nord-vestlige ende mot tilknytningspunktet til 

Hønengata avsatt til gangvei. Dette veistykket ligger rett nord for blokka til Hov borettslag. 

Dagens situasjon er ikke i tråd med denne reguleringen. I dag er Hønen Allé et viktig 

tilknytningspunkt mot Hønengata for ferdsel med bil også til boligene som ligger øst for 

planområdet. Rådmannen vurderer at det vil bli for stor belastning på de omkringliggende 

sideveiene til Hønengata dersom man lukker tilknytningen fra Hønen Allé. Det anbefales 

derfor at den regulerte gangveien (som ikke eksisterer i dagens situasjon) omreguleres til 

kjørevei. Veien er kommunal. 

 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme, men det planlegges ikke nye 

boliger i denne planen, derfor faller prosjektet ikke innunder tilknytningsplikten. 

 

 

Grøntstruktur og naturmangfold  

Området som i planforslaget er avsatt til lekeplass, vil i tillegg til å opprettholde det 

eksisterende, begrensede området med grøntstruktur, muligvis også tilføre mer grøntareal til 

området.  

 

Området der det er planlagt garasjeanlegg består i dag av et grusbelagt, flatt areal. Det 

forventes ikke at området inneholder viktige eller sårbare arter, og antas at planene ikke vil 

medføre vesentlig skade for naturmangfoldet. Dette område ville eventuelt kunne bli brukt 

til å opparbeide mer grøntstruktur, men her er hensynet til en sikker trafikksituasjon vektet 

tyngre, i tillegg til at noe grøntstruktur blir tatt vare på i lekeplassområdet. 

 
Konsekvensutredning og ROS – analyse 

Planen faller ikke inn under slike som det kreves konsekvensutredning for.  

 

I forhold til støyvurdering av området er det i ROS- analysen slått fast at det ikke stilles ikke 

krav til støyvurdering for garasjeanlegg. Plasseringen av lekeplassen er flyttet noe i forhold 

til 1. alternativ for planen. Det vil være aktuelt å foreta en ny støyvurdering på grunn av 

dette. 

 

De andre temaene i ROS-analysen, som for eksempel skredfare, flomfare og forurensning er 

det ikke gjort nærmere rede for, utover at det er krysset av for «nei» til alle spørsmål rundt 

dem. Overvannshåndtering er ikke utredet i planforslaget. 

 

Rådmannen mener at disse vurderingene er noe mangelfullt dokumentert. 

Denne dokumentasjonen skal foreligge til 2. gangsbehandling. Dersom konsekvensene 

skulle vise seg å være alvorlige, må det vurderes ny 1. gangsbehandling og nytt offentlig 

ettersyn. 

 



Samlet vurdering: 

Rådmannen er positiv til reguleringen av «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan 

Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei». Planen sikrer gode trafikale forhold i området, samt sørger 

for at området for lekeplass nær bolig opprettholdes.  

 

Planene kan videre forventes å gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

at lekeplassen oppgraderes i forhold til dagens situasjon. 

 

Det foreligger interessemotsetning mellom hensynet til å bevare areal til mulig fremtidig 

grøntareal og ønsket om bedre og sikrer trafikkforhold i området. Trafikksikkerheten er lagt 

til grunn for forslaget til vedtak i saken. Konsekvensen av dette er at mulighetene til større 

lekeareal vanskeliggjøres. Samtidig blir det ivaretatt noe areal til lek, og dette vurderes som 

godt nok, om man veier disse hensynene opp mot hverandre.  

 

Rådmannen avventer innspill ved offentlig ettersyn i forhold til denne interessekonflikten. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 0605_393 

Detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds 

vei» fremmes og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

Saksdokumenter 
 

Vedlegg med stjerne (*) er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger 

på Ipad og kommunens nettsider. 

 

 

1.  Forslag til plankart, datert 18.09.14 

2.  Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 18.09.14 

3.  Planbeskrivelse med ROS-analyse, datert 18.09.14 

4.  Uttalelser fra samtlige som er kommet med innspill i saken 

 - Fylkesmannen i Buskerud 

 - Statens Vegvesen 

 - Buskerud Fylkeskommune 

 - Hønefoss Fjernvarme 

 - Barnerepresentant Geir Svingheim 

 - Johnny og Kari Ottersen, beboere i Hov borettslag 

5.  Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00*  

6.  Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95* 

7.  Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Hønefoss, vedtatt 30.08.2007, med 

tilhørende bestemmelser* 

8.  Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10* 

 

Vedlegg med stjerne er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De foreligger på 

Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for papirutskrift.  

 

 

 



Ringerike kommune, 30.09.2014 

 

 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder areal – og byplankontoret: Grethe Tollefsen 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605- 393: Detaljregulering for kvartalet Hønengata – Hønen alle – Halvdan 

svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei 
 
Utarbeidet av Ringerike kommune/ COWI AS, DATO 
Sist revidert DATO 
 

 
1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO. 
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 

 
Endringsliste: 

Nr  endring  dato  sign 

01    

    

 
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig godkjent / vedtatt. 
Etter vedtak brukes endringslisten til informasjon om endringer av godkjent plan - både ordinære og 
«mindre endringer». 
 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrensen som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

 
1. Bebyggelse og anlegg,   

Boligbebyggelse 
 Frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
 Blokkbebyggelse (BBB) 
Næringsbebyggelse (BN) 
Lekeplass (BLK) 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   
Veg (SV) 
Parkeringsanlegg (SPH) 
Tekniske bygninger/konstruksjoner (STB) 

 
 



§ 1. Fellesbestemmelser 
 

1. Byggesøknad 
Ved byggesøknad skal følgende være dokumentert: 
Husplassering og tilpasning til omgivelsene, planlagt gjerde med høyde over 0,5 
meter, utnyttelse av ubebygd areal, grunnforhold, utomhusplan. Ved søknad om nye 
tiltak skal det utarbeides en situasjonsplan. 
 

2. Varslingsplikt 
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner 
må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 
Kulturminnelovens § 8, 2. ledd 

 
§ 2. Bebyggelse og anlegg 
 

§ 2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
 

1. Formål 
I områdene er det tillatt å oppføre eneboliger.  
 

2. Høyder og utnyttelsesgrad 
Bolighus kan oppføres med maksimal mønehøyde på 10 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng. Maksimal utnyttelsesgrad er BYA: 30 %.  
 

3. Utforming 
Bygningene skal ha saltak. Takvinkelen skal være mellom 22 og 28 for 1-etasjes 
hus, og mellom 35 og 40 for 1,5-etasjes hus.  
 
Bebyggelsen skal ha en god form og materialbehandling, og bygninger i samme 
byggefelt skal ha en harmonisk utforming. 
 

4. Garasjer 
Garasjer kan plasseres frittliggende eller inntil huset. Plassering av garasje skal være 
vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen, selv om garasje ikke skal oppføres 
samtidig med dette. I tillegg til garasje skal hver tomt ha oppstillingsplass for 1 bil på 
egen grunn.  
 

5. Gjerder 
Gjerder skal ikke være høyere enn 1 meter inklusive sokkel. Gjerders utførelse og 
farge skal vises ved byggesøknad.   
 



 

§ 2.2 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB) 

1. Formål 
I området er det tillatt å oppføre boligblokker.  
 

2. Høyder og utnyttingsgrad 
Blokkbebyggelsen kan oppføres maksimal mønehøyde på 14 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal utnyttelsesgrad er BYA: 45 % inkl. 
overflateparkering. 
 

§ 2.3 Næringsformål (BN) 
I området regulert til næringsformål tillates det oppført bygninger med maksimal mønehøyde 
på 11 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal utnyttelsesgrad er BYA 35 % 
inkl. overflateparkering. 

 

§ 2.4 Lekeplass (BLK) 

Innenfor området regulert til lekeplass skal det opparbeides lekeapparater og sittegrupper. 
Området skal fungere som lekeplass for de minste barna.  

 
§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
§ 3.1 Veg, SV 
 

1. Avkjørsler 
Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker.  

 
 
§ 3.2 Parkeringsanlegg (SPH) 
 

1. Parkeringsdekning 
Parkeringsdekning skal være i henhold til kommunens krav. 

 
 

2. Høyder og utforming 
Det kan etableres enkle garasjeanlegg innenfor formålet. Garasjene kan plasseres i 
rekke for bedre utnyttelse.  
 
Det tillates etablert garasjeanlegg innenfor området. Anlegget skal tilpasses 
omkringliggende bebyggelse i farge og materialbruk. 



 
Garasjene kan plasseres inntil 1 m fra eiendomsgrense såfremt det ikke er i konflikt 
med sikkerhetshensyn. 
 

3. Tilhørighet 
Parkeringsanlegget merket SPH1 på plankartet er parkeringsdekning for BBB1.  

 

§ 3.3 Tekniske bygninger/konstruksjoner (STB) 

 
Området kan brukes til transformatorkiosk. Bygninger og anlegg skal ha en estetisk god 
utforming tilpasset omgivelsene. 
 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/884-2  Arkiv: PLN 0605_393  

 

Sak: 105/14 

 

0605_393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. 

Ragnhilds vei» 1. gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei» 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. Før 2. gangs 

behandling må støyforholdene ved lekeplassen utredes nærmere. Forslag til fysisk 

skjerming av inngangspartiet ved blokka mot Hønen Allé må beskrives før 2. gangs 

behandling. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 0605_25-02 «Kvartalet 

Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.88, 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av 

reguleringsplan nr. 0605_393 «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei». 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.10.2014: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 
 





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan - Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4696-8   Arkiv: L12  

 

 

Detaljregulering for Midtmoen 1 - førstegangsbehandling Saksframlegg 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Midtmoen 1 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 følgende gjeldende reguleringsplaner: 44 Sokna sentrum, vedtatt 

16.04.1963, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 44-09 Furuholtet Sokna, som 

overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_441 Midtmoen 1. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringsplanforslaget er å bebygge eiendommen på ca. 2 310 m2 med to 

firemannsboliger, parkeringsgarasjer, lekeareal og uteoppholdsareal. Området planforslaget 

omfatter er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Plan 44 Sokna sentrum er en 

gammel plan, og den har ikke et kart med arealformål slik plankart utarbeides etter dagens 

lovgivning. Det er opptegnet noen bygg i plankartet, blant annet «offentlig bygg», 

«småindustri» og «nyregulert hus». Disse bygningene ble enten ikke oppført, eller fjernet før 

1966 (eldste tilgjengelige flyfoto).  

 

Gjennomføring av planen vil føre til en moderat fortetting i dette området. Planen er i tråd med 

føringer i kommuneplanens arealdel når det gjelder boligbygging i prioriterte tettsteder, og i 

tråd med arealformål i både gjeldende arealdel og forslag til ny. Videre vil planforslaget sikre 

tilgjengelige uteområder og tilgjengelige leiligheter på grunnplan, og god tilknytning til trygg 

skolevei og gang- og sykkelvei mot Sokna sentrum.  

 

Statens vegvesen (SVV) har gitt signaler om at adkomstvei bør plasseres et annet sted enn det 

planforslaget legger opp til, men har ikke varsla innsigelse. Rådmannen og forslagsstiller 



- 

vurderer derimot forslaget slik det foreligger som mest formålstjenlig mtp. utnyttelse av arealet 

og plassering av bygninger, lekeareal og parkering. Rådmannen anbefaler derfor å legge 

forslaget ut på høring slik det foreligger, og avventer høringsinnspill fra SVV angående 

lokalisering av adkomst.  

 

Innledning / bakgrunn 

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om å regulere til boligformål på gnr/bnr 148/356. 

Eiendommen er i dag ubebygd. Forslagsstiller er Iris Eiendom v. Lars Holmboe Lie/Arild Berg, 

og fagkyndig er Trond Berntsen v. Berntsen Plan og Oppmåling AS.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Eiendommen er i dag ubebygd. Området er dekket av gress.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Trond Berntsen 14.08.2018.   

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse med konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger.  

- ROS-analyse 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Iris Eiendom AS er forslagsstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Hoveddelen av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 44 Sokna sentrum fra 

16.04.1963. En liten del av området er regulert i reguleringsplan 44-09 Furuholtet Sokna fra 

30.08.2001. Plan 44 Sokna sentrum er en gammel plan, og den har ikke et kart med 

arealformål slik plankart utarbeides etter dagens lovgivning. Det er opptegnet noen bygg i 

plankartet, blant annet «offentlig bygg», «småindustri» og «nyregulert hus». Disse bygningene 

ble enten ikke oppført, eller fjernet før 1966 (eldste tilgjengelige flyfoto). Ettersom 

bestemmelsene er gamle og til dels mangelfulle er det kommuneplanens bestemmelser som 

gjelder for utnyttelsesgrad, som er på 25% BYA. For byggehøyder er det plan- og 

bygningslovens § 29-4 som gjelder, med maksimum 8 meter gesimshøyde og 9 meter 

mønehøyde.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 148/356. 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

berørte parter i brev 14.03.2018 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 13.03.2018, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert 

og kommentert i vedlegg 5.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 
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Planforslaget er i tråd med overordna planer. Sokna er et prioritert satsningsområde i 

kommuneplanens samfunnsdel, og en fortetting i dette området er derfor helt i tråd med 

samfunnsdelen.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  Planarbeidet 

er dermed i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 

Juridiske forhold  

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

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

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

Utbygginga vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Basert på innkomne merknader er det ikke behov for et utvidet medvirkningsopplegg utover 

gjennomført høringsperiode ved varsel om oppstart, samt høring og offentlig ettersyn etter 

førstegangsbehandling. Planforslaget legger opp til en utbygging som er lite konfliktfylt og som 

ikke forringer særskilte kvaliteter slik eiendommen framstår i dag.  

 

Alternative løsninger 

Alternative løsninger kan være å legge adkomst fra Furuholtet, slik Statens vegvesen ønsker. 

Dette vil medføre at bygningenes og uteområdenes lokalisering må justeres nærmere kryss 

Midtmoen/Rv. 7, som igjen vil kunne påvirke støyforhold. Stigningen fra Furuholtet og ned til 

planområdet er bratt, slik at en vei ned fra Furuholtet krever oppfylling som vil ta noe areal fra 

bolig- og lekeareal, i tillegg til at det blir mer biltrafikk nærmere boligene og uteområder. 

Naboer har også gitt uttrykk for at de ikke ønsker adkomst fra Furuholtet.  

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Området er pr. dags dato ubebygd. Valg av boligtype sørger for et tilbud som er tilpasset de 

fleste aldersgrupper. Boligene skal utformes slik at de passer godt inn mtp. estetikk, og gir et 
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helhetlig uttrykk. Prinsipper om universell utforming legges til grunn for utforming av alle 

uteområder i planområdet. De samme prinsippene legges til grunn i utforming av boenhetenes 

1. etasje (inngangsplan), i tråd med kravene i TEK17. Det legges ikke opp til universell 

utforming i 2. etasje da bygget ikke har krav om heis. Planen vil gi liten effekt på 

landskapsbildet. Boligene vil utformes i tråd med omkringliggende bebyggelse, og vil framstå 

som en naturlig videreutvikling av bebyggelsen i området.  

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Omfanget er beskjedent, og 

innebærer ingen vesentlige endringer eller tilpasninger i planforslaget, med unntak av 

kommentarer fra Statens vegvesen som kan ha betydning for lokalisering av adkomst. 

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

derfor ikke innunder tilknytningsplikten. Planområdet ligger langs rv. 7 mot Hallingdalen, og 

har bussforbindelser både i retning Hønefoss og i retning Hallingdalen. Rv. 7 gjennom Sokna er 

utforma som ei miljøgate med lav fartsgrense, sykkelfelt, fartshumper og fortau. Det er enkelt 

og trygt å komme seg til Sokna sentrum fra planområdet. Skolevei til Sokna skole er trygg, og 

foregår på G/S-vei store deler av strekningen. Rv. 7 må krysses én gang for å nå G/S-vei mot 

skole, via eksisterende fotgjengerfelt i umiddelbar nærhet til planområdet. Fortau langs 

boligene vil tilknyttes fortau langs rv. 7 for å gi god fotgjengertilknytning til boligene. Adkomst 

er foreslått fra Midtmoen som er kommunal veg. Punktsymbol for avkjørsel vist i plankartet er 

veiledende – nøyaktig plassering avklares ved andregangsbehandling. Parkering er tenkt i 

garasjeanlegg sørøst i planområdet, samt renovasjon. Se plankart i vedlegg 2 for nøyaktig 

plassering av garasjer og renovasjon. Det er kommunalt vann- og avløpsnett i området, og 

boligene vil tilknyttes dette.  

 

Lekeplasser 

Forslagsstiller skisserer lekeareal i området mellom de to boligbyggene, som vist i 

planforslaget. Lekearealet sikres opparbeida før brukstillatelse av boligene gjennom 

rekkefølgebestemmelser til planen, se reguleringsbestemmelse §§ 2.1.8 og 4.2 pkt 3.  

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

På bakgrunn av områdets beskaffenhet i dag, samt fravær av sårbare eller truede naturtyper 

eller arter, anser rådmannen at det ikke er fare for skade på naturmangfold eller stor belastning 

på økosystemer. Området er i dag dekket av grass, men er ikke regulert som grøntareal. Det er 

heller ikke opparbeidet parkmessige funksjoner på eiendommen. Rådmannen framhever at 

etablering av en lekeplass og gode uteoppholdsarealer på eiendommen, slik det er angitt i 

forslag til plankart, dermed kan antas å tilføre området større verdi for allmennheten enn det 

eiendommen gjør i sin nåværende form.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Den viktigste risikoen som er identifisert i 

ROS-analysen er trafikksikkerhet og ulykker ved av- og påkjørsler til feltet. Risikoen er 

allikevel beskjeden, og det viktigste tiltak for å ivareta trafikksikkerhet i kryss vil være å sikre 

frisikt ved av- og påkjøring til planområdet. I tillegg skal ikke snø lagres slik at det hindrer 

frisikt i krysset. Frisikt skal vises i plankart når nøyaktig plassering av adkomst er avklart.  
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Rådmannen vurderer at planområdet er lite utsatt for flom. Avstanden til Soknaelva er ca. 100 

meter og høydeforskjell ned til elva er sju meter. Det er ikke behov for flomsikringstiltak.  

 

Støy er en utfordring pga. nærhet til rv. 7. Dette omtales ikke i ROS-analysen, men har vært 

behandlet i planarbeidet. Forslagsstiller har engasjet Mjøsplan AS for å utføre en støyanalyse, 

og rapporten, datert 27.09.2018 (vedlegg 7), viser at deler av planområdet vil ligge i gul 

støysone også etter gjennomførte støytiltak. Det vil derfor gjøres tiltak i fasadene på bygget for 

å ivareta krav til støynivå i tråd med gjeldende teknisk forskrift samt retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442). Dette ivaretas gjennom 

reguleringsbestemmelsene §§ 1.4.1 og 4.2 pkt. 1.  

 

Samlet vurdering 

Planforslaget innebærer en fortetting sentralt på Sokna, som er i tråd med føringene i 

kommuneplanens samfunnsdel, og arealformål i tråd med kommuneplanens arealdel. Prosjektet 

har videre en utforming som sikrer tilgjengelighet for folk med nedsatt funksjonsevne, gode 

muligheter for sykkel og gange, og som sikrer gode uteområder for barn. Prosjektet vil således 

legge til rette for boliger som passer alle aldersgrupper. Tilgangen på trygge skoleveier er god. 

 

Rådmannen er derfor positiv til utvikling av eiendommen som vil kunne gi sentrumsnære 

boliger og bidra til gode møteplasser. Signaleffekten av at også de mindre tettstedene i 

kommunen prioriteres er positiv.  

 

Det foreligger en interessemotsetning mellom hensyn til naboer og Statens vegvesens ønske om 

atkomst fra Furuholtet. Det er ikke varslet innsigelse fra Statens vegvesen når det gjelder 

adkomsten som rådmann og forslagsstiller ønsker. Adkomst fra Furuholtet vil kreve mye plass 

og gjøre arealet for utbygging vesentlig smalere. Det vil også føre til mer biltrafikk langs med 

boenhetene og kan således skape større risiko for trafikkuhell.  

 

Rådmannen anbefaler å sende planforslaget til høring og offentlig ettersyn med adkomst slik 

den er foreslått fra forslagsstillers side, og avventer høringssvar fra Statens vegvesen angående 

nøyaktig lokalisering av adkomst.  

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart m. planavgrensning 

2. Forslag til plankart m. avgrensning 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. ROS-analyse 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



- 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder, areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

Saksbehandler: Ole Sannes Riiser 
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RI N G E RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

REGU LERI N GSBESTEM MELSER
0605_ 441 Detaljregulering for

Midtmoen 1

Utarbeidet av Ringerike kommune / fagkyndig DATO
Sist revidert DATO

1 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
2. gangsbehandling i formannskapet 2 DATO , sak BHNR
Vedtak i kommunestyret DATO , sak BHNR

Endringsliste:
Nr. E ndring D ato S ign .
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:

(Tilføy underformål etter behov)

1. Bebyggelse og anlegg (§ 12 - 5 pkt 1)
- Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse (1112) (BKS1 og BKS2)

- Renovasjon (1550) (F_REN)

- Lekeplass (1610) (F_BLK1)

2. Samferdselsan legg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5 pkt 2)

- Annen veggrunn – Tekniske anlegg (2018) (F - SVT)

- Parkeringspla ss (2080) (F - SPA1)

- Gang/ sykkelvei (201 2 ) (F_ FOR )
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Formålsbestemmelser

§ 1 . Fellesbestemmelser

§ 1.1 Estetiske krav og bruk a v arealer (pbl. § 12 - 7, punkt.1)
Ny bebyggelse skal, når det gjelder volumer, materialbruk og farger, utformes på en slik måte at
området samlet fremstår med et godt helhetlig preg. Det skal legges vekt på høy kvalitet i
arkitektonisk utforming, detaljering og materialbruk.

§ 1.2 Vilkår for bruk a v arealer (pbl. § 12 - 7, punkt.2)
Den ubebygde delen av planområdet tillates ikke nyttet til la gring.

§ 1.3 Overvannshåndtering (pbl. § 12 - 7, punkt 10)
Nye utbyggingstiltak skal ha lokal overvannshåndtering (LOD). Ringerike kommune kan kreve
egne anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av overvann fra bebyggelse,
veier og andre arealer . Overvannshåndteringen innenfor planområdet skal primært ha
overflatebaserte løsninger. Takvann fordrøyes på egen tomt.

Ved byggesak skal det foreligge godkjent plan for overvannshåndtering før byggesaken
godkjennes.

§ 1.4 Funksjon og kvalitetskrav (pbl. § 12 - 7, punkt 12)

§ 1.4.1 Støy
Anbefalt støygrense i T - 1442 skal tilfredsstilles fullt ut før boligene tas i bruk. Ingen av
boligene skal ha støyverdier som overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade.
Øvrige rom med støyf ølsom bruk skal ha høyest Lden = 72 dBA utenfor vinduet. Uteareal
for lek og opphold skal ha gode sol og lysforhold og støynivået skal ikke overstige Lden =
55 dBA. Tiltak i hht . anbefalinger i støyrapport utarbeidet av Mjøsplan AS 27.09.2018 skal
legges til grunn.

§ 1.4.2 U tearealer, kjøring og parkering
Uteplass skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare, slik at den
kan brukes av alle aldersgrupper, og gir mulighet for samhandling mellom barn og voksne.

§ 1.4.3 Uteoppholdsareal
Utforming, bruk og behandling av ubebygd area l skal være dokumentert ved utomhusplan
som vedlegges rammesøknaden. Planer for sikring og bevaring av eksisterende
vegetasjon samt etablering av ny vegetasjon skal fremgå av utomhusplanen. Plantearter
som er allergiprovoserende skal ikke benyttes utendør s.

§ 1.4.4 Parkering
Det avsettes 1 parkeringsplass på 18 m2 pr. leilighet, samt 2 sykkelparkeringer pr.
leilighet.

§ 1.4.5 Universell utforming
Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn for utforming av uteområder. Det
skal legges vekt på størst mulig gr ad av tilgjengelighet for alle, herunder
bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede.

§ 1.5 Kulturminner (pbl. § 12 - 7 punkt 6, samt kulturminneloven §8, 2.ledd)
Dersom det i forbindelse med bygg - og anleggsarbeid blir funnet automatisk fredete
kultur minner, skal arbeid straks stanses og kulturminnemyndighetene i Buskerud
fylkeskommune skal varsles.



3

§ 2. Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse ( pbl. § 12. 7 . 5 )
Innenfor felt BKS1 og BKS2 tillates det oppføring av rekke - elle r kjedehus og flermannsboliger.

§ 2.1.1 Grad av utnytting, utforming, arealbruk , bygninger og anlegg (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Total utnyttelse skal ikke overskride 48% BYA , og areal pr. boenhet skal ikke overstige
80m2 BRA.

§ 2.1.2 Møne og gesimshøyde (jf. pbl. § 12 - 7, pk t. 1)
Maks mønehøyde skal ikke overskride 8.5m høyde over gjennomsnittlig planert terreng.
Maks gesimshøyde skal ikke overskride 6,5m høyde over gjennomsnittlig planert terreng.
For underordnede bygninger som garasjer og boder er maks gesimshøyde 3m og mak s
mønehøyde 4,5m over gjennomsnittlig planert terreng.

§ 2.1.3 Estetiske forhold (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Bygningene innenfor BKS1 og BKS2 skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 15
og 25 grader . Alle bygninger innen planområdet skal harmoniseres i en enhetlig arkitektur.

§ 2.1.4 Vilkår for bruk av arealer, bygni nger og anlegg eller forbud (pbl. § 12 - 7, punkt.2)
Det skal være minimum 15m avstand fra senterlinje Rv7/miljøgate til boligbebyggelse.
Byggelinje er vist i plan.

§ 2.1.5 Funksjons - og kvalitetskrav til bygn in ger, anlegg og utearealer (pbl. § 12 - 7,
punkt.4)

Utearealer skal utformes etter prinsippene om universell utforming. Bebyggelse utformes i
henhold til gjeldende teknisk forskrift til PBL.

§ 2.1.6 Radon (pbl. §12 - 7 punkt 4, samt teknisk forskrift)
Bygninger skal ut formes slik at en unngår forhøyede verdier av radongass innendørs, jf.
gjeldende teknisk forskrift . I hver enkelt bolig skal det legges inn forebyggende tiltak mot
radongass.

§ 2.1.7 Renovasjonsanlegg (pbl. § 12 - 7, punkt.4)
Det lages felles areal for renovasjon F_ REN for beboere innenfor planområdet. Arealet
skal benyttes til felles oppstilling av avfallsdunker.

§ 2.1.8 Lekeplass - Bruk av arealer og eieform (pbl. § 12 - 7, punkt. 4 og punkt 14)
Feltet f_BLK1 skal nyttes og opparbeides til felles leke - og oppholdsareal for be boerne
innenfor planområdet. Området opparbeides med grønne universelt utformede overflater
og lekeapparater som sandkasse, huskestativ og sittebenk.

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Fellesbestemmelser for samferdsel og teknisk infrastruktur

§ 3.1 Fort au (pbl. § 12. 7 . 1 og 14 )
F_FOR er f elles fortau som skal benyttes av beboerne innenfor planområdet. Det tillates også
nødvendig varetransport av tyngre artikler frem til boligene. Veien stenges med fjærbelastet
bom.

§ 3.2 Annen veigrunn (pbl. § 12.7.1 og 14)
F _SVT er felles tekniske anlegg - støttemur, og omfatter areal som er nødvendig for å ivareta
utearealets funksjon

§ 3.3 Parkeringsplass (PBL§ 12.7.1 og 14)
F_PA skal være f elles parkeringsplass for beboere i planområdet. Arealet kan bebygges med
garasjer og bode r for sykkelparkering.
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Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 4. Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 1 2 - 7 nr. 10)

§ 4.1 Før igangsettingstillatelse
1. Teknisk plan for vann og avløp skal fremlegges kommunen for godkjenning før

ig angsettingstillatelse kan gis.

2. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, skal utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene.

3. Valgte løsninger for støyskjerming skal fremlegges byggesak for godkjenning før
igangsettingstillatelse kan gis.

§ 4.2 Før brukstillatelse /ferdigattest
1. Tiltak i henhold til anbefalinger i støyrapport, utarbeidet av Mjøsplan AS, skal være ferdigstilt

før første boenhet innen planområdets tildeles midlertidig brukstillate lse eller ferdigattest.

2. Parkering F_PA skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for planområdet.

3. Lekeareal F_BLK1 og uteoppholdsareal skal være ferdigstilte før det gis brukstillatelse/
ferdigattest.
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PLANBESKRIVELSE
for detaljplan planID 441-Midtmoen 1

” Alle forslag til planer etter loven skal ved offent lig ettersyn ha en planbeskrivelse… ”,
jf. pbl § 4-2, første ledd

1. Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet
a. Bakgrunn for planarbeidet- historikk
gnr. 148 bnr.356 eies av Iris Eiendomsutvikling AS, org.nr.915492282
Området er i dag regulert i gammel plan 44- Sokna S entrum. Kommuneplanen definerer
arealet som boligformål. Arealet er i dag ikke beby gd.
Det er i oppstartsmøte 20.02.2018 anbefalt at det s ettes i gang arbeider med detaljplan for
området.

b. Hovedintensjonen i planen/ planens ”identitet”
Planens intensjon er å benytte området til 2 stk 4 mannsboliger, og i tillegg innlemme gnr. 148
bnr. 177 i planen slik at hele området er helhetlig dekket av nye reguleringsplaner.

c. Ønsket ”profil” for området
Det er ønskelig å bygge nye og gode leiligheter i o mrådet for å styrke Sokna sentrum med
tilhørende fasiliteter. Boligene vil tilpasses boli gformål både for unge mennesker i
etableringsfasen, samt eldre mennesker som ønsker å bytte ut enebolig med ei lettstelt
leilighet. Det er ønskelig å benytte universell utf orming på leilighetene i underetasje, samt
terreng rundt boligene. Utearealer ønskes lagt mot syd-vest for å unngå støy fra biltrafikk i
miljøgata. Det er også ønskelig å skille parkering fra beboelse for å trygge myke trafikanter,
samt opprette gangforbindelse direkte til etablert fotgjengerovergang ved miljøgata.

d. Kart med forslag til planavgrensning og delområder
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e. Bilder/ illustrasjoner

f. Eiendomsforhold – følgende eiendommer berøres
148/356 og 148/177

g. Tiltakshaver: Iris Eiendomsutvikling AS

h. Konsulent: Berntsen Plan & Oppmåling AS v. Trond Be rntsen

2. Dagens situasjon
a. Ingen eksisterende bebyggelse.
Tidligere har dette arealet tilhørt 148/39, inn til det ble fradelt i 2017. Arealet har vært
hageareal i nyere tid, og fra tidligere ble arealet benyttet til lagring av diverse materiell og
brøyteutstyr.

b. Samferdsel og teknisk infrastruktur
Området er beliggende i Sokna sentrum og har dermed alle fasiliteter som skole, butikk, kafe,
lege mm. i gangavstand fra området. Sokna sentrum e r bygd ut med ny miljøgate med sikker
skolevei.
Fra området går det bussruter fra / til Hønefoss og Hallingdalen.
Området er dekket av offentlig vann og avløp. Det s kal etter hva vi har fått opplyst finnes
tilfredsstillende vannmengde og trykk for brannvann .

c. Grønnstruktur/ vegetasjonstyper
Hele arealet er gammel hagetomt, samt at det har væ rt benyttet som parkering av diverse
brøyteutstyr.

d. Vann og vassdrag, strandsone m.v
Eiendommen grenser ikke til vann. Elva er 150 m unn a og berøres ikke av tiltaket. Området er
ikke flomutsatt
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e. Landskap/ landskapskarakter
Arealet ligger inn mot Rv.7 og er flatt og gressbev okst.

f. Topografi, høyde, helning/ retning
Bakre kant skrår 2 meter opp mot ovenforliggende be byggelse.

g. Grunnforhold
Grunnfjellet under løsmasser består av Båndgneis, m ens lagene med løsmasser består av
marint sediment, elve og bekkeavsetning

h. Sol-/ vindforhold, lokalklima
Normale sol og vindforhold. Ofte varme somre og vel dig kalde vintre.

i. Miljøforhold (jord, luft, vann, støy)
Det er ingen spesielle eller problematiske miljøfor hold for området. Har ikke vært noen form
for utglidninger av masser. Arealet ligger inn til Rv.7, og det må gjøres støytiltak for nye
boliger. Alle boliger ligger utenfor rød støysone. Hastigheten er 30 km/ t, men trafikkmengden
er stor. Det vil allikevel bli satt opp støyskjerm, og det lages gode uteoppholdsarealer på
motsatt side av bygningene. Avrenning av regn og sm eltevann vil bli ivaretatt via kommunale
overvannsledninger som er lagt i forbindelse med by gging av miljøgata.

j. Dyre og planteliv
Det er ikke noe dyreliv som er spesielt for dette o mrådet. Det er heller ingen kjente plantearter
som er spesielt for dette området. Området er som n evnt benyttet til hageområde i flere tiår, og
det er opparbeidet plen og hageareal.

3. Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer
a. Rikspolitiske retningslinjer (RPR)
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, a real- og transportplanlegging
Retningslinjene gjelder for planlegging i hele lan det. Praktisering av retningslinjene må
tilpasses regionale og lokale forhold. Følgende vur dering er gjort:
Det finnes bussruter i området som kan benyttes- sk olebuss og lokalbuss. Planen vil ikke gjøre
store utslag på dette området sett i forhold til tr afikkplanlegging.

b. Nasjonal transportplan 2006- 2015 (se www.ntp.dep.no )
Berøres ikke av nasjonal transportplan

c. Universell utforming (se www.universell-utforming.m iljo.no)
Universell utforming vil bli ivaretatt i forbindels e med utbygginger som skjer som en følge av
reguleringsplanen. Det er enkelt arealmessig å tilp asses universell utforming, og det kan
enkelt etableres boliger på 1.plan som er universel t utformet.

d. Fylkesdelplan for byggegrenser og avkjørsler
Berøres ikke av dette tema.

e. Kommuneplan for Ringerike
Planutkast samsvarer med KPL, og er uten vesentlige virkninger for miljø og samfunn, dvs.
planprosess B: Sammensatt detaljeplan
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f. Evt. gjeldende reguleringsplan
Det finnes en gammel reguleringsplan 44 Sokna som d ekket hele Sokna sentrum. Denne
planen er egentlig overstyrt av kommuneplanen. Det finnes ingen planer over arealer i nærhet
som kan medføre restriksjoner. Planområdet grenser ellers inn til reguleringsplan 44-09
Furuholtet, 407-Furuholtet 2, og 315 Miljøgate Sokn a

4. Hovedinnhold i planen
a. Bebyggelse og anlegg (valg av bygningstype, antall, bygningsstruktur, funksjoner,

kvalitet)
Det planlegges oppført 2stk 4 mannsboliger som oppf øres i trematerialer. Teknisk standard
blir i hht. TEK 17.

b. Samferdsel og teknisk infrastruktur
Samleveien fra fylkesveien kan om ønskelig bli regu lert inn som en del av planen.
Parkeringen for boligene ivaretas ved at dette area let avsettes like ved samleveien, slik at
trafikk inn til boligene forbi utearealer unngås.
Fra parkeringen opparbeides det gang og sykkelvei f orbi boligene og videre frem til
eksisterende fotgjengerfelt ved Rv.7.
Det anlegges sykkelparkering med 2 plasser pr.bolig .

c. Vann og vassdrag (byggeforbudssone, bruk av strands one)
Finnes ingen slike soner.

d. Landskapsvirkning (nær/ fjern)
Det er ikke planlagt noen form for inngrep som vil påvirke landskapsbildet vesentlig i negativ
grad.

e. Samfunnssikkerhet (skred/ ras, flom)
Området er ikke skredutsatt eller utsatt for flom.

f. Klimatilpasning
Ikke nødvendig med noen form for klimatilpassing ut over det som fremgår av Teknisk
forskrift.

g. Forurensning og miljøtilpasning/ funksjons- og kval itetskrav til bygninger; anlegg og
utearealer

Dette vil bli ivaretatt i forbindelse med eventuell e utbygginger.

h. Biologisk mangfold, vilt, jordbruk (jf. ”Jordbruksp olitisk arealvurdering”, JAV,
datert 28.03.94), skogbruk, inngrepsfrie områder, v erneområder

Dette er undersøkt og ivaretatt i forbindelse med R OS analysen som er en del av beskrivelsen.

i. Helse og fritid (friluftsliv/ jakt, idrett/ lek)
Lek ivaretas ved opparbeidelse av lekearealer i hht kravspesifikasjon fra Ringerike kommune.
I tillegg er det 2 andre lekeplasser i nærområdet, og større friluftsarealer/ skogsområder i
gang/ sykkelavstand.



Versjon 14.08.2018

5

j. Kulturminner/ kulturmiljø
Det er ingen kjente kulturminner, eller automatisk fredede kulturminner i området. Buskerud
Fylkeskommune er varslet i saken. Dersom slike kult urminner skulle dukke opp skal buskerud
Fylkeskommune varsles om dette. Dette tas inn som p unkt i reguleringsbestemmelsene.

k. Universell utforming
Blir ivaretatt ved alle tiltak.

l. Skolekapasitet, barnehagetilhørighet
Kommunen har god barnehagedekning, og det er skolek apasitet på Sokna.

m. Estetikk
Dette vil bli ivaretatt av arkitekt i forbindelse m ed søknader for de aktuelle tiltak.

n. Renovasjon
Det etableres renovasjon i forbindelse med parkerin g slik at det er god adkomst for
renovasjonsbiler.

5. Virkninger av planen
a. Positive virkninger planen vil kunne ha.
Sokna sentrum er et av tettstedene i Ringerike komm une som kommunen ønsker å utvikle/
fortette. En utbygging av sentrumsnære områder i So kna bistår til å opprettholde gode og
nødvendige tilbud både fra kommune og næringslivsak tører. Arealet som reguleres vil få
bebyggelse og område som vedlikeholdes, i motsetnin g til i dag da det virker lite stelt.
Vi kan bare se positive sider ved at det utarbeides en plan basert på det som er beskrevet, og vi
kan heller ikke se eventuelle interessemotsetninger og konflikter som skulle dukke opp på
bakgrunn av en plan av denne typen.

Berntsen Plan & Oppmåling v. Trond Berntsen
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Merknader og kommentarer/ innspill:

Berntsen Plan & Oppmåling AS
Ing. Trond Berntsen
Osloveien 10
3511 HØNEFOSS
mob. 91 55 40 41
Mail: teodolit@online.no
ORG.NR. 897 819422

Merknader og kommentarer til merknader ved varsel o m oppstart planarbeider for
Midtmoen 1, Sokna.

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut de n 08.03.2018 med svarfrist 20.04.2018.
Berørte parter ble varslet via brev og annonse i lo kalavis. I det følgende oppsummeres innspill
som er innkommet ved svarfristen.

FRA Oppsummering av det
viktigste i innspill

Kommentar

Fylkesmannen i
Buskerud

Påpeker trafikkstøy fra
Rv.7

Lekearealer og
trafikksikkerhet.

Støyundersøkelse og rapport vil bli utført.
Området støyskjermes, og stuedel legges
mot syd vest- bort fra vei.

Det avsettes gode lekearealer inne på egen
tomt, samt at det er også andre
lekemuligheter i nærområdet. Ingen
lekemuligheter blir ødelagt. Det etableres
gangvei for hele området frem til etablert
fotgjengerovergang Rv.7 for å sikre trygg
skolevei.
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Estetikk, landskap.

Sti/ turveiområder.

Energi/ klima

Naturmangfold
Når det gjelder nasjonale
føringer knyttet til
ivaretakelse av viktig
naturmangfold vurderer vi
dette området som lite
konfliktfylt basert på at
området er planert ut og
delvis bebygd. Det er ikke
noen registreringer for dette
området i naturbasen eller
vår egen kartinnsynsløsning.
Potensialet for viktige
naturtyper og sårbare arter er
derfor liten. Siden
planforslaget berører områder
med natur, minner vi likevel
om at må redegjøres for
hvordan de miljørettslige
prinsippene for offentlig
beslutningstaking i §§ 8-12 i
naturmangfoldloven er
vurdert og fulgt opp i saken.

Universell utforming
Til slutt vil vi vise til plan-
og bygningsloven § 4-3 hvor
det er krav til utarbeidelse av
risiko- og sårbarhetsanalyse
(ROS-analyse) ved
utarbeidelse av planer for
utbygging. Analysen skal
vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har

Det etableres boliger som estetisk
tilpasses øvrige boliger i området
vedrørende størrelse og utforming.

Det er gode sti og turområder på Sokna,
og det er gangforbindelse til slike områder
på begge sider av Rv.7.

I nærområdet finnes ikke i dag
fjernvarme. Men alle boliger utrustes med
pipe slik at det kan installeres vedovner.
Sokna er kjent for sin kulde helt ned til -
50g, men er også kjent for store skoger og
god ved.

§8-12 i naturmangfoldsloven er vurdert i
planbeskrivelsen, og det er ikke etter hva
vi kan se noe som tilsier at det må
iverksettes særlige tiltak for området.

Arealet der boligene skal bygges er flatt
og egner seg godt til universell utforming.
Boliger på grunnplanet kan enkelt
tilpasses universell utforming.
ROS analyse er utarbeidet for området for
alle sårbarhetsforhold.
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Statens
Vegvesen

betydning for om arealet er
egnet til utbyggingsformål,
og eventuelle endringer i
slike forhold som følge av
planlagt utbygging.

Grunnlag bør være godkjent
kommune(del)plan.

Regulering av ny virksomhet
medfører vanligvis økt
trafikkbelastning i kryss og
avkjørsler, og de
trafikkmessige virkningene
av planen må dokumenteres
nærmere. For større
utbygginger vil det ofte være
nødvendig med en
trafikkanalyse.

Vi forutsetter adkomst via
Furuholtet til Midtmoen og
rv. 7. Det er uheldig med
adkomst til Midtmoen fordi
det blir nær krysset med rv. 7
og det vil muligens bli
vanskelig å etablere
tilfredstillende støyskjerming
av boligene.

Langs riks- og fylkesveger
kreves minimum 8,0/3,0 m
utenfor vegkant regulert til
«annen veggrunn – teknisk
anlegg». Det ser ut som
grensen for planområdet er i
g/s-vegen. Dette må justeres
jf. forrige setning.

Frisikt for rv. 7 og g/s-vegen

Er allerede etablert boligeiendom i
kommuneplan.

2 stk 4 mannsboliger utgjør et lite tiltak i
forhold til eksisterende bygningsmasse
som benytter avkjøringen til Midtmoen.
Planen legger også til rette for bedre
fremkomst for gående og syklende, altså
en tryggere skolevei. Det er ikke planlagt
endringer på rv.7 i forbindelse med denne
planen.

Det er ikke mulig å etablere avkjøring via
Furuholtet pga stigningsforhold. Det er
også uheldig å legge ny trafikk inn i
Furuholtet, og dette er heller ikke ønskelig
sett fra eksisterende beboeres side.
Avkjøringen vil skje direkte ut til
Midtmoen, men trekkes så langt nord på
eiendommen som mulig av hensyn til
krysset. Boligene trekkes lengst vekk fra
Midtmoen, og garasjer etableres nærmest
Midtmoen. Således vil det ikke bli noe
støyproblematikk her, samt at en hindrer
kjøring inn foran boliger.

Reguleringsgrensen for Midtmoen 1
følger eksisterende eiendomsgrense mot
rv.7. Regulert trafikkareal Miljøgate
Sokna er avsluttet 1,5 meter fra denne
grense. Trafikkarealet er regulert i en
bredde på 1,5 m. Byggegrense mot Rv.7
er innregulert 5 meter fra ytterkant
trafikkareal, altså 4 meter innenfor
eksisterende eiendomsgrense. Slik er også
Furuholtet 2 regulert i forhold til veien.
Disse grenser vil bli overholdt.

Frisikt vil bli markert på plankart i
overenstemmelse med gjeldende plan for



Versjon 14.08.2018

9

Buskerud
Fylkeskommune

Naboer
Bjørn Erik
Strømsbråten

må markeres på plankartet.

Det må også sørges for
tilfredsstillende
overvannshåndtering fra
området, inklusive
nødvendige kryssinger av
riks- og fylkesveg

Normalt kreves teknisk
detaljplan som grunnlag for
regulering av riks- eller
fylkesveger og eventuelle
avvik fra vegnormalene må
dokumenteres. Slik detaljplan
anbefales hitsendt for
forhåndsvurdering før endelig
planforslag utarbeides og
fremmes for offentlig
ettersyn.

Gjennomføringsavtale
Endringer på vårt vegnett må
påregnes forlangt
gjennomført før området kan
tas i bruk, og det må inngås
gjennomføringsavtale med
Statens vegvesen før tiltak
kan iverksettes.

Byggegrensen for rv. 7 er 15
meter. Byggegrensen skal
mellom annet vurderes i
forhold til støysituasjonen og
utviklingspotensiale for
vegen i det aktuelle området.

Kulturminner

Ønsker ikke at kjøring skal
forekomme inn i

miljøgate Sokna.

Dette vil bli ivaretatt ved teknisk
prosjektering.

Dette er en reguleringsplan for boliger
med avkjøring til en kommunal vei. Vi
forutsetter at Ringerike kommune i denne
saken ivaretar krav til den tekniske
utformingen.

Dersom det gjennomføres endringer på
rv.7, må det selvsagt inngås en
gjennomføringsavtale med statens
Vegvesen. Det er noe usikkert om det er
behov for dette her.

Her er det snakk om en regulert plan der
byggegrense er fastsatt til 15 meter. Det er
ei miljøgate med lav fartsgrense. Det vil i
tillegg til veivesenets støyberegninger bli
gjort nye beregninger med tanke på
skjerming, samt tiltak på boligene
vedrørende uteområde, oppholdsrom mm.

Har ingen merknader. Ber om at det tas
inn følgende i Reguleringsbestemmelsene:
«Dersom det under anleggsarbeider
fremkommer automatisk fredete
kulturminner, må arbeidet straks stanses
og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen kontaktes.jf.
kulturminnelovens §8, 2. ledd»

Tanken var at det kunne være mulighet
for varelevering til nye bygg etter at
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eksisterende vei Furuholtet. byggeperioden er ferdig for å unngå
kjøring på areal avsatt til gangvei fra
parkering og inn til boligene. Dersom
dette ikke er aktuelt, så må en heller
transportere tyngere varer frem via
gangvei.

Generelt:
Statens Vegvesen- Har ikke svart på vårt spørsmål o m vi kan trekke garasjerekke nærmere
miljøgate, og heller ikke besvart spørsmål om plass ering av støyskjerm for å unngå ubenyttet
areal mot miljøgate som må vedlikeholdes.
Vi har heller ikke fått tilbakemelding på om det sk al gjøres noe reguleringsendring i syd ved
avkjøring til miljøgate. I så fall må det gjøres pl anendring for plan miljøgate som er ganske
omfattende, og unødvendig.

Nabo i nord- Denne eiendom tas ikke inn i regulerin gen. Denne eiendom har fått tillatelse til å
benytte avkjøring fra Furuholtet. Plan Midtmoen 1 t illates ikke avkjøring fra Furuholtet av
beboerforeningen. Det er fra nabo ikke noe særskilt ønske å inkluderes i planen da det ikke gir
noe samnytte. Det er også noe uklart hva utnyttelse / antall leiligheter skulle defineres som.

Konsekvenser for naboer- Når det er klarlagt hvilke byggtyper som skal settes opp, utarbeides
det skisser som illustrerer hvordan utbyggingen vil se ut, med sol/ skyggeanalyse i forhold til
naboer. Dette vil eventuelt være et punkt i byggesa ken.



Avsender Oppsummering Forslagsstiller Kommune
Fylkesmannen i
Buskerud

Påpeker trafikkstøy fra
Rv.7

Lekearealer og
trafikksikkerhet.

Estetikk, landskap.

Sti/turveiområder.

Energi/klima

Støyundersøkelse og rapport vil bli
utført. Området støyskjermes, og
stuedel legges mot syd vest - bort fra
vei.

Det avsettes gode lekearealer inne
på egen tomt, samt at det er også
andre lekemuligheter i nærområdet.
Ingen lekemuligheter blir ødelagt.
Det etableres gangvei for hele
området frem til etablert
fotgjengerovergang Rv.7 for å sikre
trygg skolevei.

Det etableres boliger som estetisk
tilpasses øvrige boliger i området
vedrørende størrelse og utforming.

Det er gode sti og turområder på
Sokna, og det er gangforbindelse til
slike områder på begge sider av Rv.7.

I nærområdet finn es ikke i dag
fjernvarme. Men alle boliger
utrustes med pipe slik at det kan
installeres vedovner. Sokna er kjent

Støyanalyse er gjennomført.
Forslagsstiller vil utføre nødvendige
tiltak for å oppnå tilstrekkelig
støyskjerming i tråd med teknisk
forskrift.

Lekearealene skal være oppført før
brukstillatelse for boenhetene gis,
jfr. planbestemmelsene. Dette sikrer
at lekearealene opparbeides i tråd
med plan.

Dette ivaretas i planens
bestemmelser.

Gangforbindelsen sikrer tilstrekkelig
tilgang til sti - og turveiområder.

Det er ikke planer om tilknytning til
fjernvarmeanlegg for Sokna.
Vedfyring er en god løsning og
optimal for Sokna med sine kalde



Naturmangfold
Når det gjelder nasjonale føringer
knyttet til ivaretakelse av viktig
naturmangfold vurderer vi dette
området som lite konfliktfylt basert på
at området er planert ut og delvis
bebygd. Det er ikke noen registreringer
for dette området i naturbasen eller
vår egen kartinnsynsløsning. Potensialet
for viktige naturtyper og sårbare arter
er derfor liten. Siden planforslaget
berører områder med natur, minner vi
likevel om at må redegjøres for hvordan
de miljørettslige prinsippene for
offentlig beslutningstaking i §§ 8 - 12 i
naturmangfoldlo ven er vurdert og fulgt
opp i saken.

Universell utforming
Til slutt vil vi vise til plan - og
bygningsloven § 4 - 3 hvor det er krav til
utarbeidelse av risiko - og
sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) ved
utarbeidelse av planer for utbygging.
Analysen skal vise alle risiko - og
sårbarhetsforhold som har betydning
for om arealet er egnet til

for sin kulde helt ned til - 50°C, men
er også kjent for store skoger og
god ved.

§ § 8 - 12 i naturmangfoldsloven er
vurdert i planbeskrivelsen, og det er
ikke etter hva vi kan se noe som
tilsier at det må iverksettes særlige
tiltak for området.

Arealet der boligene skal bygges er
flatt og egner seg godt til universell
utforming. Boliger på grunnplanet
kan enkelt tilpasses universell
utforming. ROS - analyse er
utarbeidet for området for alle
sårbarhetsforhold.

vintre, da varmepumper får
betydelig redusert effekt.

Som forslagsstiller påpeker er dette
ivaretatt i planbeskrivelsen.

Ringerike kommune legger til grunn
at leiligheter på grunnplanet bygges
universelt utformet. ROS - analyse er
utformet og gjennomgått.



utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av
planlagt utbygging.

Statens vegvesen Grunnlag bør være godkjent
kommune(del)plan.

Regulering av ny virksomhet medfører
vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og
avkjørsler, og de trafikkmessige
virkningene a v planen må
dokumenteres nærmere. For større
utbygginger vil det ofte være
nødvendig med en trafikkanalyse.

Vi forutsetter adkomst via Furuholtet til
Midtmoen og rv. 7. Det er uh eldig med
adkomst til Midtmoen f ordi det blir nær
krysset med rv. 7 og det vil muligens bli
vanskelig å etablere tilfredstillende
støyskjerming av boligene.

Er allerede etablert boligeiendom i
kommuneplan.

2 stk . 4 mannsboliger utgjør et lite
tiltak i forhold til eksisterende
bygningsmasse som benytter
avkjøringen til Midtmoen.
Planen legger også til rette for bedre
fremkomst for gående og syklende,
altså en tryggere skolevei. Det er
ikke planlagt endringer på rv.7 i
forbindelse med denne planen.

De t er ikke mulig å etablere
avkjøring via Furuholtet pga .
stigningsforhold. Det er
også uheldig å legge ny trafikk inn i
Furuholtet, o g dette er heller ikke
ønskelig sett fra eksisterende
beboeres side. Avkj øringen vil skje
direkte ut til Midtmoe n, men trek kes
så langt nord på eie ndommen som
mulig av hensyn til krysset. B oligene
trekkes lengst vekk fra Midtmoen, og
garasjer etableres nærmest

Forslagsstillers opplysninger er
korrekte.

Rådmannen mener fo rslagsstiller har
gjort en tilstrekkelig god vurdering
av trafikale forhold – også når det
gjelder sikkerhet.

Rådmannen legger til grunn adkomst
som foreslått av forslagsstiller.
Rådmannen mener dette vil gi den
beste utnyttelsen av tomtas arealer,
bedre plass til uteoppholdsareal,
lekeareal mm. i tillegg til å
imøtekomme naboers ønske om å
holde innkjøring utenfor Furuholtet.
Flytting av innkjøring til Furuholtet
vil ikke, slik rådmannen ser det, gi
bedre støyforhold. Snarere tvert
imot, da innkjøri ng fra Furuholtet
kan skape trafikk fra begge sider av
planområdet (både rv. 7 og



Langs riks - og fylkesveger kreves
minimum 8,0/3,0 m utenfor vegkant
regulert til «annen veggrunn – teknisk
anlegg». Det ser ut som grensen for
planområdet er i g/s - vegen. Dette må
justeres jf. forrige setning.

Frisikt for rv. 7 og g/s - vegen .

Det må også sørges for tilfredsstillende
overvannshåndtering fra området,
inklusive nødve ndige kryssinger av
riks - og fylkesveg.

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

Midtmoen. Således vil det ikke bli
noe støyprobl ematikk her, samt at
en hindrer kjøring inn foran boliger.

Reguleringsgrensen for Midtmoen 1
følger eksisterende eiendomsgrense
mot rv.7. Regulert trafikkareal
Miljøgate Sokna e r avsluttet 1,5
meter fra denne grense.
Trafikkarealet er regulert i en
bredde på 1,5 m. Byggegrense mot
Rv.7 er in nregulert 5 meter fra
y tterkant trafi kkareal, altså 4 meter
innenfor eksisterende
eiendomsgrense. Slik er også
Furuholtet 2 regulert i forhold til
veien. Disse grenser vil bli overholdt.

Frisikt vil bli markert på plankart i
overenstemmelse med gjeldende
plan for miljøgate Sokn a.

Dette vil bli ivaretatt ved teknisk
prosjektering.

Dette er en reguleringsplan for
boliger med av kjøring til en

innkjøringsveien). Innkjøring vil
trekkes så langt unna rv. 7 som
mulig innenfor planavgrensningen.

Ingen områder med arealformål
«annen veggrunn – teknisk anlegg»
berøres av planen. Grensen for
planområdet er ikke i g/s - veg.
Planområdets avgrensning er
innsnevret noe siden varsel om
oppstart, og følger nå tomtegrense
for gnr/bnr 148/356. Byggegrenser
overholdes.

Tilstrekkelig.

Tilstrekkelig og vil bli håndtert i det
videre arbeidet med planen.

Rådmannen vil understreke at det
ikke er aktuelt å bygge eller gjøre
endringer riks - eller fylkesvei i



fylkesveger og eventuelle avvik fra
vegnormalene må dokumenteres. Slik
detaljplan anbefales hitsendt for
forhåndsvurdering før endelig
planforslag utarbeides og fremmes for
offentlig ettersyn.

Gjennomføringsavtale
Endringer på vårt vegnett må
påregnes forlangt gjennomført før
området kan tas i bruk, og det må
inngås gjennomføringsavtale med
Statens vegvesen før tiltak kan
iverksettes.

B yggegrensen for rv. 7 er 15 meter.
Byggegrensen skal mellom annet
vurderes i forhold til støysituasjonen og
utviklingspotensiale for vegen i det
aktuelle området.

kommunal vei. Vi forutsetter at
Ringerike kommune i denne
saken ivaretar krav til den tekniske
utformingen.

Derso m det gjennomføres endringer
på rv.7, må det selvsagt inngås en
gjennomføringsavtale med statens
Vegvesen . Det er noe usikkert om
det er behov for dette her.

Her er det snakk om en regu lert plan
der byggegrense e r fastsatt til 15
meter. Det er ei miljøgate med lav
fartsgrense. Det vil i tillegg til
veivesenets støyberegninger bli
gjort nye beregninger med tanke på
skjerming, samt tiltak på boligene
vedrørende uteområde,
oppholdsrom mm.

forbindelse med denne planen.
Ringerike kommune vil ivareta krav
til teknisk utforming av kommunal
vei.

Tilstrekk elig. Behov for
gjennomføringsavtale avklares i
videre planarbeid.

Tilstrekkelig. Støyvurderinger er
utført og behov for skjerming
avklart. Løsninger for skjerming
utarbeides i dialog med Ringerike
kommune v. byggesak.

Ringerike
kommune
Miljøretta
helsevern

En forutsetning for boligutbygging på
eiendommen må være at det etableres
trygge skoleveier og universell
utforming av atkomsten til bygg,
uteområder og atkomstveier.
Tryggeskoleveier, tilgjengeli ge trygge

Dette blir ivaretatt i planforslaget,
gjennom plankart,
rekkefølgebestemmelser og
bestemmelser om støy.

Tilstrekkelig.



gangveier til Sokna sentrum og
nærlekeplasser forutsettes etablert før
innflytting i første bolig
Boligene og boligenes
uteoppholdsarealer må skjermes
tilfredsstillende mot trafikkstøy fra
Hadelandsveien.

Buskerud
fylkeskommune

Kulturminner Har ingen merknader. Ber om at det
tas inn følgende i
Reguleringsbestemmelsene:
«Dersom det under anleggsarbeider
fremkommer automatisk fredete
kulturminner, må arbeidet straks
stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen kontaktes.jf.
kulturminnelovens §8, 2. ledd»

Reguleringsbestemmelsene er
bearbeidet i tråd med
fylkeskommunens ønsker.

Naboer
Bjørn Erik
Strømsbråten

Ønsker ikke at kjøring skal forekomme
inn i eksisterende vei Furuholtet.

Tanken var at de t kunne være
mulighet for v arelevering til nye
bygg etter at byggeperioden er
ferdig for å unngå kjøring på areal
avsatt til gangvei fra parkering og inn
til boligene. Dersom dette ikke er
aktuelt, så må en heller transportere
tyng re varer frem via gangvei.

Rådmannen forutsetter at innkjøring
skjer fra Midtmoen.
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1 INNLEDNING
Reguleringsplan for Midtmoen 1 omfatter boliger, le keareal, gang/ sykkelvei, adkomstvei og
parkering.
Hensikten med denne risiko- og sårbarhetsanalysen e r å kartlegge mulige uønskede
hendelser, konsekvenser av disse, og å foreslå tilt ak. ROS- analysens temaer omfatter både
anleggsfase og etablert fase.
Temaer er:
- trafikk og atkomst - støy - vann og avløp -grunnf orhold - kulturminner - landskap og estetikk
ROS- analysen er basert på ”Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen”
utgitt av Direktoratet for Sivilt Beredskap i 1994, versjon 2014 og Systematisk
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001).

1.1 Om ROS- analyser
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Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS- analyser) er et verktøy kommunale og private aktører
kan benytte for å kartlegge risiko og sårbarhet for bundet med uønskede hendelser.
Uønskede hendelser er hendelser som medfører tap av verdier, deriblant menneskers liv og
helse, miljø, materielle verdier, funksjoner, samfu nnsverdier eller omdømme. ROS- analyser
kan utføres både på overordnet nivå, som del av et internkontrollsystem, som en analyse av
et spesifikt fagområde eller for et geografisk avgr enset område (Fylkesmannen i Rogaland,
2008). Generell fremgangsmåte for utarbeidelse av r isikovurderinger i ROS-analyser er
beskrevet i NS 581 4:2008 ” Krav til risikovurderinger” . En riktig utført ROS- analyse kan bl.a.
komme til nytte i følgende situasjoner (Fylkesmanne n i Troms, 2008):

I kommunens ordinære planleggings- og beslutningspr osesser, deriblant budsjettarbeid,
arealplanlegging etc.

Som grunnlag for utarbeidelse av kommunens krisepla ner

For å avklare samarbeids- og koordineringsmulighete r mellom kommunen og andre
offentlige instanser

Som planleggingsgrunnlag for andre myndigheter elle r virksomheter

For å dokumentere behov overfor andre offentlige og private aktører

I forbindelse med planlegging og utførelse av bered skaps- og katastrofeøvelser

Som grunnlag for opplæring og kompetanseheving

Det er krav ( Plan- og bygningslovens § 4-3) om uta rbeidelse av ROS- analyser for alle
arealplaner.
1 .2 Metodikk
Generell framgangsmåte for utarbeidelse av risikovu rderinger er beskrevet i NS 581 4:2008
” Krav til risikovurderinger” . Risiko kan i følge NS 581 4:2008 defineres som pro duktet av
sannsynligheten for og konsekvensen av en uønsket h endelse: RI SI KO = SANSYNLI GHET �
KONSEKVENS
Risikoen forbundet med uønskede hendelser skal så s ammenlignes med gitte
risikoakseptkriterier for å vurdere om risikoen ved en uønsket hendelse bør reduseres.
Risikoen ved en uønsket hendelse kan reduseres ved å iverksette tiltak som reduserer
sannsynligheten for og/eller konsekvensen av en uøn sket hendelse.
Prosessen for en risikovurdering som dekkes av NS 5 81 4:2008 er basert på følgende:
Risikoevaluering
Risikoanalyse
Planlegging
Risikohåndtering
Dokumentasjon og konklusjoner
Identifisering av mulige tiltak og deres risikoredu serende effekt
Sammenlikning med risikoakseptkriterier
Beskrivelse av risiko
Analyse av konsekvenser
Analyse av årsaker og sannsynlighet
Identifikasjon av farer og uønskede hendelser
Etablering av systembeskrivelse
Valg av metoder og datagrunnlag
Organisering av arbeidet
Igangsetting, problembeskrivelse og målformulering
Etablere risikoakseptkriterier
Definere rammebetingelser
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2 OM TI LTAKE T
2.1 Dagens situasjon
Området ligger i Sokna sentrum, inn til Rv. 7 og gr enser til Sokna miljøgate. Planområdet er
på 3,2 daa. Området har adkomst fra Rv.7 og har bel iggenhet syd-vest for riksvegen.
Området består i dag av gressbevokst hageareal.
For nærmere beskrivelse av planområdet og planlagt arealbruk, vises det til
planbeskrivelsen.
2.2 Planens formål
Formålet med planarbeidet er å fastlegge bruken av arealet i reguleringsplan boligformål
med tilhørende aktiviteter. I dag ligger området av satt som boligområde i kommuneplanens
arealdel.
2.3 Risikoelementer i anlegget
Det vil ikke være annet enn de vanlige risikoelemen ter ved bygg og anleggsdrift som kan
oppstå under bygging av anlegget. Det er ingen nærl iggende naboer som et slikt tiltak kan
skape vesentlige problemer for.
For alle arbeidsplasser har arbeidsgiveren ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i
samsvar med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøl oven med forskrifter. Ulike oppgaver i
tilknytning til HMS- arbeidet kan også delegeres, m en arbeidsmiljøet forblir arbeidsgivers
ansvar under hele byggeperioden.
Arbeidsgivers plikter er fastsatt i arbeidsmiljølov ens kapittel 2. Pliktene omfatter blant annet:

Sørge for at arbeidsbrakker og arbeidsplasser er i tråd med de krav regelverket setter

Sørge for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet ift . risikoforhold, helsefare og velferd og
iverksette nødvendige tiltak

Sørge for løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arb eidstakernes helse for å unngå fare for å
utvikle helseskader på lang sikt.

Organisere og tilrettelegge arbeidet i forhold til de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og
arbeidsevne

Skaffe sakkyndig bistand til å foreta kontroller, m ålinger etc når det er nødvendig

Sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste g jennomføres

Sørge for at arbeidstakerne får den opplæring og in struksjon som er nødvendig i arbeidet

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal være sy stematisk og løpende. Dette er fastslått i
"forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerh etsarbeid i virksomhetene -
internkontrollforskriften. Arbeidsgiver har ansvar for å innføre og vedlikeholde et system for
internkontroll.

De arbeidsoppgavene som foregår på anlegget skal al tså dekkes av et system for
internkontroll. Vi går derfor her ikke inn på mulig e risikoer knyttet opp mot arbeid på
anlegget.

3 AN ALYSE N
3.1 Innledning
I dette kapitlet vurderes sårbarheten ut fra mulige hendelser. De ulike hendelsene vil bli
vurdert ut fra sannsynligheter og konsekvenser for å bedømme risikoaspektet.
Hendelsene som blir analysert er i hovedsak basert på vurderinger av området, samt
vurdering av anlegget i anleggsfasen.
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I tillegg har vi ved bruk av egen sjekkliste kommet frem til til hvilke punkt vi skal gjøre en
risikovurdering av:

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Risikovurdering; Hendelse nr /kommentar
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

Ja Nei

1. Masseras/-skred

X

2. Snø-/isras

X

3. Flomras

X

4. Flodbølge

X Området ligger ikke i tilknytning til sjø

5. Undersjøisk ras deponi

X Ingen deponi i tilknytning til området

6. Tidevannsflom/stormflo

x Området ligger ikke i tilknytning til sjø

7. Radongass

x Radonkart viser moderat til lavt nivå av radongass. Således
skal normalt ikke Sokna sentrum være spesielt utsatt .
Oppfølgingen i disse områdene kan begrenses til gen erell
informasjon og veiledning til utbygger.
I tillegg vil alle byggr radonsikres med duk og eve ntuelt
andre tiltak ved behov

Vær, vindeksponering. Er området:

8. Vindutsatt

X

9. Nedbørutsatt

X

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket f are for skade på:

10. Sårbar flora

x Ingen registrering funnet i naturdatabase. Områd er der tiltak
senere skal utføres er tidligere opparbeidede områd er til hage
og parkering

11. Sårbar fauna, vannlevende
organismer

X
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Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltak et få konsekvenser for:

17. Vei

x Reguleringen medfører ingen store endring i traf ikkforhold.

18. Havn, kaianlegg

X Ikke ved sjø

19. Sjøkabler

X

20. Sykehus/-hjem, kirke

X

21. Brann/politi/sivilforsvar

X

22. Kraftforsyning

X

23. Vannforsyning – naboskap

x

24. Vannforsyning generelt

X

25. Forsvarsområde

X

26. Tilfluktsrom
X

12. Fauna land

X Ingen registrering funnet i naturdatabase. Ingen lokale
kunnskaper om noe.

13. Verneområder

X Ingen verneområde.

14. Vassdragsområder

X

15. Automatisk fredete
kulturminner

x Det er ingen kjente automatisk fredede kulturminn er. Dersom
slike fremkommer under arbeider i området, skal arb eidene
stoppes, og fylkeskommunen skal varsles.
Dette tas inn som punkt i reguleringsplanens bestem melser,

16. Kulturminne/-miljø nyere tid

x Ingen kjente kulturminner fra nyere tid
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27. Område for idrett/lek

x

28. Friluftsområde

X

29. Vannområde for friluftsliv

x

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Risikovurdering; Hendelse nr /kommentar
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:

30. Akutt forurensning

X

31. Permanent forurensning

X

32. Støv og støy; industri

X

33. Støv og støy; trafikk

x

34. Støy; andre kilder

X

35. Forurenset grunn

X

36. Forurensning i sjø/vassdrag

X

37. Høyspentlinje (stråling)

X

38. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

X

39. Avfallsbehandling

x

40. Oljekatastrofeområde X

Medførerplanen/tiltaket:

41. Fare for akutt forurensning

X

X
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42. Støv fra trafikk

43. Støy fra trafikk

X

44. Støy og støv fra andre kilder

X

45. Forurensning til sjø/vassdrag
(overflatevann)

X

46. Forurensning av dypvann og
sjøbunn

X

47. Fare for uhell ved bruk av
kjemikalier, eksplosiver osv

x

Transport. Er det risiko for:

48. Ulykke med farlig gods

X

49. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

X

Trafikksikkerhet:

50. Ulykke i av-/påkjørsler

X
S2

1. Vil alltid kunne forekomme der det er biltrafikk .

51. Ulykke med gående/syklende

x Reguleres inn gangvei slik at en skiller myke tra fikanter fra
biltrafikken i planen, samt lager egen gangforbinde lse til
fotgjengerfelt Rv.7.

52. Andre ulykkespunkter x
Andre forhold:

53. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

x

54. Er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten?

x

55. Regulerte vannmagasiner, med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand mm

x

56. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup etc.)

x
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57. Gruver, åpne sjakter, steintipper
etc

x

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

58. Tilrigging, anleggsvirksomhet

3. Håndteres ved gjennomføring av HMS og Internko ntroll
for å ivare ta anleggsikkerhet

59. Trafikk

x

For hver enkelt uønsket hendelse gjennomføres følge nde:

1 . Vurdering av risiko

2. Vurdering av konsekvens

3. Fastsetting av risiko

3.2 Risikovurdering
For de ulike hendelser vil følgende tankegang bli b rukt for å bedømme risiko:
Sannsynlighet for at en hendelse oppstår deles i 4 grupper:

S- NIVÅ KRITERIER
S1: Lite sannsynlig A: Hendelsen er ukjent

B: Faglig skjønn tilsier at hendelsen ikke helt kan utelukkes
C: Trusselvurdering tilsier at hendelsen er lite sa nnsynlig

S2: Middels sannsynlig A: Hendelsen kan ha inntruffet de siste 5 år
B: Faglig skjønn og føre- var hensyn tilsier at det er riktig å ta
høyde for at hendelsen kan oppstå de neste 10 – 50 år
C:Trusselvurdering tilsier at hendelsen er middels sannsynlig

S3: Stor sannsynlighet A: Hendelsen kan forekomme årlig
B: Tilsvarende område har opplevd enkeltstående til feller,
eller at hendelsen nesten har inntruffet
C: Faglig skjønn og føre- var hensyn tilsier at hen delsen kan
oppstå i løpet av de neste 1 – 10 år
D: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har stor s annsynlighet

S4: Svært stor sannsynlighet A: Hendelsen vil fore komme oftere enn en gang pr år
B: Trusselvurdering tilsier at hendelsen har svært stor
sannsynlighet

NB! Det er tilstrekkelig at ett kriterium er innfri dd for et S-nivå.
Konsekvensene vurderes ut fra tre ulike aspekt:

Konsekvens for mennesker

Konsekvens for miljø

Konsekvens for materielle verdi
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K- NIVÅ KRITERIER
K1: Liten konsekvens A: Mennesker: Ingen personskader

B: Miljø: Ingen miljøskader
C: Materielle verdier: Ingen særlig sansynlighet

K2: Middels konsekvens A: Mennesker: Få og små personskader
B: Miljø: Mindre miljøskader
C: Materielle verdier: Kan forekomme, små skader.

K3: Stor konsekvens A: Mennesker: Få men alvorlige personskader
B: Miljø: Omfattende skader på miljøet
C: Materielle verdier:Stor sjanse Alvorlig skade på eiendom

K4: Svært stor konsekvens A: Mennesker: Mange og alvorlige personskader. Død
B: Miljø: Svært alvorlige og langvarige skader på m iljøet
C: Materielle verdier: Meget stor sjanse for skade. Uopprettelig
skade på eiendom

Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konse kvens og fremstilles som vist i figuren
under:

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS
K1 – Liten K2 – Middels K3 – Stor K4 – Svært stor

S4 – Svært stor Gul Rød Rød Rød
S3 – Stor Grønn Gul Rød Rød
S2 – Middels Grønn Grønn Gul Rød
S1 – Liten Grønn Grønn Grønn Gul

Hendelser i røde felt: Tiltak er nødvendig
Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostn ad i fht nytte
Hendelser i grønne felt: ”Rimelige” tiltak gjennomf øres

Analysen en gjennomført etter sjekklisten i kapitte l 4.1. Der hvor svaret på om hendelsen er
aktuell er JA, er det gått videre med en analyse av sannsynlighet og konsekvens.

Skjemaet under er utarbeidet på bakgrunn av dagens situasjon. Der hvor det ligger til grunn
forutsetninger utover det som eksisterer i dag er d ette kommentert i kommentarfeltet

HENDELSE TEMA S-NI VÅ K-NI VÅ RI SI KO Kommentar/ tilta k
50 .Ulykker
i av og
påkjørsler
til feltet.

A:Mennesker S2

S2

K2 Ikke spesielt utsatt kryss, men ulykker
kan skje alle steder der det er trafikk, og
kryssende myke trafikkanter

B: Miljø
C: Materiell
verdi

K1

Oppsummert får vi da denne tabellen:
Sannsynlighet Konsekvens

K1-liten K2-Middels K3-stor K4-svært stor
S4-svært stor
S3-stor
S2-middels 50
S1-Liten 50
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Tabellforklaring: Hver hendelse er nummerert i hend elsesoversikten. Dette nummeret settes inn i tabell beroende
på sannsynlighetsnivå S og konsekvensnivå K og ut fra dette får en farve grønt, gult eller rødt.

3.3 Tiltaksvurdering
På bakgrunn av analysen følger en oppsummering av h vilke tiltak som bør utføres.
Vurderingene er hele tiden gjort under de forutsetn ingene som er presisert underveis.

Alle hendelser er altså som tidligere nevnt vurdert ut fra følgende kriterier:
Risiko er definert som produktet av sannsynlighet og konse kvens. Ut fra tabellen for dette havner alle
punkter innenfor grønn model.

HENDELSE BESKRIVELSE/ TILTAK

1. Ulykker ved av og
påkjørsler til felt.

Trafikkulykker kan forekomme over alt. Påkjørsler k an forekomme når biler
fra feltet kjører ut fra parkering til tilførselsve i, eller ut på RV.7. Fartsgrensen
er 30 km i hele området, og derfor vil ikke konsekv ensene normalt bli store.
Vi kjenner heller ikke til ulykker i krysset. Det e r viktig med at oversikten ved
utkjøringen holdes god, i særlig grad om vinteren m ed høye brøyteskavler.

30.05.2018
Trond Berntsen
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1 . Innledning

I forbindelse med oppføring av boliger på Midtmoen 1 gbnr. 148/356 i Sokna i Ringerike
kommune har Mjøsplan AS fått i oppdrag å utarbeide en støyrapport. Rapporten tar for seg
støysituasjonen på området ut i fra nærliggende veg er og drøfter eventuelle tiltak mot støy .
Alle anbefalinger vedrørende støyti l tak er kun forslag fra støykonsulent, utforming og utføring
er utbyggers fulle ansvar.

2. Begreper

LAekv T Ekvivalent A - veid lydnivå for en bestemt tidsperiode. Det er vanlig å bruke et døgn
(24h ) som midlingsperiode (LAekv24 h).

Lden A - veid støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night). Ved bruk av Lden får støy om
kvelden (19 - 23) et tillegg på 5dB og støy om nat ten (23 - 07) et tillegg på 10dB.

LAF,max A - veid maksimalnivå målt med tidskonstanten «fast» på 125ms.

L5AF A - veid nivå målt med tidskonstanten «fast» som overskrides av 5% av hendelsene i
løpet av en nærmere angitt periode. Dette er et statistisk maksimalnivå i forhold til
antall hendelser.

Rw+Ctr Veitrafikkstøytall, tidligere RA. Brukes i forbindelse med fasadeisolering / utendørs
støy.
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3. Forutsetninger

Tomten boligene skal plasseres på ligger inntil Hallingdalsvegen som blir prosjektets
dimensjonerende støykilde , øvrige veger i området vil ikke ha invirkning på støybildet da de
overskygges av dimensjonerende veg. Boligene er plassert ut i fra foreløpig situasjonsplan
og planskisse r (se pkt. 3.4). Kartgrunnlaget er mottatt basis kart datert 21.09.201 8 og
f orutsettes korrekt.

Fylkesmannen har følgende uttalelse angående støy:
«Nye boliger med uteoppholds - og lekeareal må sikres tilfredsstillende støyforhold i tråd med
retningslinjen. Ut fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan det
eventuelt ved dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at all e
boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst ett
soverom, skal ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må også
ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhol d.»

I gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune står følgende bestemmelser om støy:
«§ 1.0.4 Støy
Anbefalte støygrenser i tabell 2 i ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen,
T - 1442” skal følges ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse.

Inntil gule og røde støysoner er kartlagt i Ringerike kommune, stilles det krav om
støydokumentasjon ved søknad om ny støyfølsom arealbruk i områder som er utsatt for støy
fra veitrafikk, jernbane eller andre støykilder. Det stilles også krav om støydokumentasjon
ved planlegging av ny støyende virksomhet.»

3.1 . Støygrenser
Støysoner deles inn i rød og gul sone der rød sone er nærmest støykilden og bebyggelse
skal unngås. Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres
dersom s tøydempende tiltak iverksettes. Nedre grenseverdier for veitrafikkstøy i rød og gul
sone er som følger:

Sone Nedre verdi Lden Nedre verdi L5AF

Gul: 55dB 70dB
Rød: 65dB 85dB

TABELL 1 : GRENSEVERDIER VEG TRAFIKKSTØY

Utendørs støygrenser
Alle boenheter bør ha tilgang til egnet uteoppholdsareal som tilfredsstiller grenseverdien for
utvendig støy. Grenseverdi for utvendig støy er iht. NS81 75 lik nedre verdi for gul sone,
Lden=55dB (se tabell 2 ). Denne verdien gjelder også utenfor vindu mot støyfølsomme rom
som i hovedsak tilsier soverom og oppholdsrom.

Innendørs støygrenser
Kravene til innvendig støy er angitt i Byggteknisk forskrift (TEK1 0) og tilsier at klasse C i
NS 8175 er tilfredsstillende . Følgende krav gjelder for innvendig støy i klasse C:
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TABELL 2 : MAKSIMALT INNVENDIG S TØYNIVÅ

I bygg som tilfredsstiller dagens byggekrav kan man forutsette minimum 35dB differanse på
ute - og innenivå.
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3.2. Trafikkdata
Trafikkdata er hentet fra Statens Vegvesen trafikkdatabase som er tilgjengelige på
vegkart.no og er fra 201 7 .
T allene som er gitt skal fremdater es 1 0 - 20 år iht . T - 1 442 . Nasjonal transportplan angir
forventet årlig trafikkvekst i ulike perioder, avhengig av tidsperiode og type kjøretøy varierer
denne fra ca. 0,7% til 2,0%. Utfra dette er tallene fremdatert til 2028 med en trafikkve kst på
2%. Dette gir fø lgende data:

Vei
Fartsgrense
[km/t]

Andel
tunge

ÅDT
201 7

ÅDT
202 8

Hallingdalsveien 4 0 14 % 5100 6300

TABELL 3 : TRAFIKKDATA

Fordelingen av ÅDT er beregnet ett er gruppe 2 ( by og bynære områder ) i ht . T - 1 442.

TABELL 4 : FORDELING AV ÅDT
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3.3. D agens situasjon
Følgende kart viser dagens situasjon med eiendom 1 48/356 hvor byggene skal plasseres
markert med blått .

KART 1 : DAGENS SITUASJON
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3.4 Planlagt situasjon
Kart 2 viser forslag til reguleringsplan med tenkt plasser ing for byggene .

KART 2: REGULERINGSPLANFORSLA G
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4 Beregninger

For å kartlegge støysituasjonen på tomta er det utarbeidet et støysonekart i 4m
mottakerhøyde med beregningsenhet Lden iht. retningslinjene i T - 1442. Dette tilsvarer
støynivået i en lav 2.etasje ca sentrisk i et vanlig vindu. Videre er det foretatt en beregning i
1,5m høyde for å kartlegge støy på bakk enivå samt mot 1.etasje.

Ut i fra disse resultatene er det gjort vurderinger på utvendig og innvendig støy for å drøfte
om det er nødvendig med ekstra tiltak.

For å gjennomføre beregningene er nordisk beregningsmetode for støy lagt til grunn med
beregni ngsprogrammet NoMes 4. 6 . For behandling av kartdata og digitale tegninger er
Gemini Terreng v 1 2 benyttet . Beregningene t ar ikke hensyn til refleksjoner fra andre
bygninger og objekter .
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5 Resultater

5.1 Støysonekart
Støysonekartet iht. T - 1 442 er vist på kart 3 , og støynivået i 1,5m mottakerhøyde er vist på
kart 4. De aktuelle byggene er markert med blå farge . Det er beregnet gul og rød støysone
med grunnlag i grenseverdiene som er beskrevet i tabell 1 samt illustrert støynivå på 60dB
med stiplet svart linje.

KART 3 : STØYSONEKART , LDEN 4M
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5.2 Støy i 1 ,5m mottakerhøyde
Kart 4 viser støynivå i 1 ,5m mottakerhøyde som illustrerer støynivå mot bakkeplan og
1 .etasje.

KART 4 : KARTLEGGING AV STØY , LDEN 1 .5 M

Som støy kartleggingen viser, vil byggene ligge i gul støysone i 4m og 1 ,5m mottakerhøyde.
Ut ifra dette er det vurdert støyskjerming med høyde topp 2,5m over kjørebane i Hallingdals -
veien for å r edusere støynivået .



MjøsPlan AS Tlf: 62 36 52 98
Kastbakkvegen 1 1 , 2390 Moelv E - post: post@mjosplan.no 1 1

5.3 Vurdering av tiltak
De påfølgende kartene viser støynivået medregnet støyskjerm.

KART 5: STØYSONEKART , LDEN 4M M/SKJERMING
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KART 6: KARTLEGGING AV UTVEND IG STØY , LDEN 1 .5 M M/SKJERMING

Med støyskjerming vil fremdeles de fleste fasadene ligge innenfor gul støysone i 4m
mottakerhøyde. Ved 1 .5m mottakerhøyde vil kun fa sade lengst mot nordvest og lengst mot
sørøst ligge i gul støysone.

T - 1 442 henviser til NS 81 75 som anbefaler at støynivå utenfor vinduer mot støyfølsomme
rom ikke bør overskride 55dB. Dette er ikke ment som et absolutt krav og gir muligheter for
avvik og kompromissløsninger. Tabell 5 viser anbefalinger gitt i T - 1 442 ved avvik. Det vil
derfor anbefales å vende de mest støyfølsomme rommene i hver etasje mot stille side. For å
redusere støynivået i 2. etasje er det vurdert ulike tiltak. Løsning A - D er vist på illustrasjon 1
og kan benyttes for å redusere støynivå på balkonger. Utenfor støyfølsomme rom i gul sone
hvor støy ikke reduseres via skjermet balkong er det foreslått en løsning med en falsk
balkong som krager ut ca 2 0 - 50 cm med et tett glassrekkverk utenfor vinduet ( Illustrasjon 1
løsning E). Glassrekkverket bør dekke vinduet i minimum 1 ,5m høyde fra ferdig gulv, men av
praktiske hensyn kan det være greit at rekkverket går opp til overkant vindu. Mot
Hallingdalsvegen bør det benyttes vindu med gode lydisolerende egenskaper (min Rw+Ctr =
33dB).
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TABELL 5: UTDRAG FRA T - 1 442, K VALITETER VED AVVIK

ILLUSTRASJON 1 : EKSEMPEL PÅ STØYREDUS ERENDE TILTAK FOR BA LKONG OG VINDU

I nnvendig støy
L ydisoleringen som forventes ut ifra dagens byggestandard er tilstrekkelig i forhold t il
støyverdiene som inntreffer. Det forutsettes derimot balansert ventilasjon uten perforeringer
som svekker lydisolasjonen på støyutsatte fasader.

6 Konklu sjon

Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med planlegging av boliger i Midtmoen 1 på
Sokna . Ut ifra støysituasjonen på tom ten konkluderes det med følgende:
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Utvendig støy
For å gi alle boenhetene tilgang til egnet privat uteareal er det foreslått en støyskjerm i ca.
2,5m høyde i eiendomsgrense mot Hallingdalsvegen. Alle boenhetene vil da få utearealer på
grunn som t ilfredsstille r anbefaling ene i T - 1442. Eventuelle balkonger i gul sone må skjermes
iht. anbefalte støyreduserende til tak .

Støy mot fasade
Byggene vil bli noe støyutsatt på fasader mot vegen. Det vil derfor anbefal e s å vende de
mest støyfølsomme rommene i hver etasje mot stille side .

Innvendig støy
Krav ene i NS8175 til innvendig støy vil være tilfredsstilt uten ekstra tiltak mot støy forutsatt
balansert ventilasjon og ingen perforeringer mot støyutsatte fasader.
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7 Referanser

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T - 1442 , Miljødepartementet,
2016 .

• Forskrift om begrensning av forurensing (forurensningsf orskriften), Lovdata.
• NBI Datablader fra Sintef Byggforsk.
• NS8175:2012
• Fylkesmannen
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/10104-23   Arkiv: GNR 244/47  

 

 

Dispensasjon for tiltak på Nedre Grytingsvolden Gnr/bnr 244/47 og 244/407 - 

Nedre Grytingsvolden 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tiltak og dispensasjon for de 

fire tiltakene på gnr/bnr 244/47 og 244/407, nabomerknad fra Midtstykket og Flaget Skog og 

rådmannens saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for 

redskapsboden ved vannet avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utedoen avslås, 

jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utvidelsen av 

uthuset godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 

19-2. 

4. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for grillhytte 

godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 19-2. 

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

  

 

Utskrift sendes 

Yngvar August Buseth, Johs Faales vei 34, 1363 HØVIK 

Midtstykket og Flaget Skog v/ Borghild Kristin Hollerud, Dronningveien 28B, 3531 

KROKKLEIVA 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 for totalt fire bygninger 

på eiendommene 244/47 og 244/407. Bygningene er en bod ved vannet, utedo, uthus og 

grillhytte. For boden ved vannet er det i tillegg søkt om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 5. Tiltakene er allerede oppført, da eieren feilaktig trodde at 

bygningene ikke krevde søknad eller dispensasjon. 
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Innledning / bakgrunn 

Høsten 2015 mottok byggesaksavdelingen en anonym henvendelse om at det var oppørt et 

mindre bygg i nærheten av vannet på eiendom 244/47. Byggesaksavdelingen tilskrev 

hjemmelshaver, Yngvar August Buseth, som søkte om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for å beholde boden i januar 2016. Det ble innhentet 

uttalelse fra Tyristrand Vannverk, som i februar 2016 skrev at de ikke hadde innsigelser til 

boden det var søkt dispensasjon for. 29. februar 2016 mottok kommunen nabomerknad til 

tiltaket fra Midtstykket og Flaget Skog. I april 2016 ba Midtstykket og Flaget Skog om at 

kommunen kom på befaring, etter at de hadde oppdaget flere bygninger på eiendommene som 

ikke var tegnet inn på kartet.  

Befaring ble avholdt 30. mai 2018. Til stede var to representanter fra byggesaksavdelingen, 

hjemmelshaver Yngvar Buseth og Arild Andersen for Midtstykket og Flaget Skog. Her ble det 

påpekt at flere av bygningene som var oppført på eiendommen krevde søknad om dispensasjon. 

I etterkant av befaringen har Buseth sendt inn nødvendige søknader for disse bygningene. 

Midtstykket og Flaget Skog har kommet med merknad også til disse bygningene. Buseth har i 

skriv til kommunen kommentert disse merknadene 1. oktober 2018.  

Dispensasjonssøknadene legges frem for politisk behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Dispensasjonssøknaden 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene for å beholde totalt fire 

bygninger som allerede er oppørt på eiendommen. Tiltakshaver har feilaktig antatt at tiltakene 

ikke var søknadspliktige og/eller avhengig av dispensasjon. Felles for alle tiltakene skriver 

Buseth at de er gjort i hensikt å oppgradere eiendom og bygninger til dagens standard, og at 

tiltakene må betraktes som moderate. Han redegjør også særskilt for de fire tiltakene:  

 

1. Redskapsbod ved vannet (gnr/bnr 244/47) 

Det søkes dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for å beholde 

redskapsboden. I dispensasjonssøknaden viser Buseth blant annet til et skjøte fra 1924, hvor 

det omtales havnerettigheter for eiendommen. Han skriver også at Øvre Grytingvollen har et 

naust på sin eiendom, oppført i 1921. Dette naustet dekker tilsvarende behov for lagring nært 

vannet som Busth har forsøkt å løse for Nedre Grytingvollen ved å bygge en bod. Boden er 

cirka 6 m2 og uten vinduer. Buseth skriver også at eiendommen boden er plassert på (gnr/bnr 

244/47) tidligere var bebygd med en tømmervilla, men at denne ble flyttet i cirka 1949. Det har 

altså vært et hus på eiendommen tidligere, med større slitasje/bruk enn boden noen gang vil 

utgjøre. Boden skal kun brukes til sikker oppbevaring av redskaper og utstyr. Det er viktig for 

Buseth å bidra til kultivering av fisket i Grytingen, og i den forbindelse har han behov for å ha 

tilgang til en bod nært vannet, da dette muliggjør planlagt fiskestell med garn og feller. 

 

2. Utedo (gnr/bnr 244/47) 

Det søkes dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for å beholde utedoen. Buseth 

skriver at det er etablert en toalettløsning med et forbrenningstoalett inne i hytta. Utedoen var 

tidligere i uthuset, men ble flyttet litt lenger unna fordi man trengte mer plass i uthuset. 

Rådmannen forstår det som at denne flyttingen har skjedd en gang etter at Buseth kjøpte 

eiendommene 03.09.2007. Avstanden til nærmeste bygning er nå cirka 25 meter. Bygningen 

har flatemål på cirka 1,5 x 1,5 meter, og mønehøyde på cirka 2,5 meter. Utedoen fungerer i 

dag som en reservedo, og er ytterst lite i bruk. Buseth skriver avslutningsvis at det 

nødvendigvis har vært andre utedoer på eiendommen tidligere. 
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3. Uthus ved tunet (gnr/bnr 244/407) 

Det søkes dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for å beholde tilbygget til 

uthuset. Uthuset er forlenget med 2,9 meter og er nå cirka 4 x 9 meter. Buseth skriver at 

uthuset dermed er forlenget tilbake til opprinnelig lengde, og trolig ble oppført i 1942/43. 

Uthuset står i utgangspunktet på støpte pilarer, og at tilbygget Buseth har satt opp er bygd på 

gamle pilarer. Denne delen ble i følge opplysninger Buseth fikk av forrige eier, revet på grunn 

av råte. Buseth mener han har rett til å bygge opp igjen det som tidligere er revet. 

 

4. Grillhytte (gnr/bnr 244/407) 

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for å beholde grillhytta. 

Grillhytta ble oppført av tidligere eiere før 2007. Den er åttekantet, og har et bruttoareal på 12 

m2. Den ble plassert oppå et synlig betongfundament som er cirka 4,3 meter bredt og 4,4 meter 

langt. Grillhytta dekker bare deler av dette arealet. Buseth har lagt heller på resten av det 

synlige betongfundamentet. Betongfundamentet er lengre enn den synlige delen. Buseth skriver 

at i ytterste fall er betongfundamentet cirka 4,3 x 10,5 meter, men at det er fylt masse oppå, så 

det kan ikke sies eksakt. Det er uklart hva slags bygning som opprinnelig har stått på 

fundamentet. Buseth mener grillhytta allerede er godkjent fordi det tidligere sto en annen og 

klart større bygning der.  

 

Nabomerknad til redskapsbod ved vannet 

Sameiet Midtstykket og Flaget Skog består av fem eiere, og har kommet med nabomerknad 

29.02.2016. I merknaden skriver de at de ikke ser behovet for at han bygger en liten 

redskapsbod for oppbevaring av redskaper i forbindelse med fiske og fiskestell i Grytingen når 

man kun skal fiske til eget bruk, og at hvis alle skal få lov til å bygge blir det til sjenanse i 

naturen. 

 

Nabomerknad til samtlige tiltak 

Sameiet Midtstykket og Flaget Skog sendte 10.09.2018 e-post hvor de kom med nabomerknad 

til den samlede dispensasjonssøknaden for alle fire tiltakene. De skrev her at de reagerer på at 

eier nå søker om byggetillatelse på allerede eksisterende bygg, og at en slik sak vil skape 

presedens for tilsvarende prosjekter. 

 

Buseths kommentarer til nabomerknadene 

Buseth skriver i kommentar til nabomerknad 10. mars 2016 at han selv har best grunnlag for å 

vurdere egne behov, og at han ikke ser hvilket grunnlag Sameiet Midtstykket og Flaget Skog 

har for å vurdere hans behov for redskapsbod. Buseth mener at han har behov for en slik bod. 

Videre skriver han at det ikke er fare for at alle skal få lov til å bygge, da han er den eneste 

grunneieren rundt Grytingen som har behov for en slik bod. Dette begrunner han i at hans hytte 

ligger mye lenger fra vannet enn de andre hyttene rundt Grytingen. Buseh viser også til at hans 

bod ikke vil virke sjenerende for andre, da den plasseres skjult i terrenget.  

 

I ny kommentar til nabomerknadene 29.09.2018, skriver Buset blant annet om de øvrige 

tiltakene at «Grunnen til at vi har gjort som vi har gjort er at vi ønsker å ha det mest mulig 

funksjonelt. Dette fordi hele hyttetunet har vært dårlig vedlikeholdt og uten naturlige eller 

gradvise oppgraderinger.» 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommene ligger i uregulert område, og er i kommuneplanen avsatt til LNF-område. 

Kommuneplanbestemmelsene § 2.1 fastsetter forbud mot tiltak som ikke er ledd i stedbunden 
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næring. Deler av gnr/bnr 244/47 er også mindre enn 100 meter fra Grytingen. I 100-

metersbeltet fra vann og vassdrag er det forbudt å gjennomføre tiltak, jf. 

kommuneplanbestemmelsene § 5. Begge eiendommene ligger i tillegg i nedslagsfeltet for 

drikkevann til Tyristrand vannverk. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon. Plan- og bygningsloven § 19-2 regulerer vilkårene for 

dispensasjon. Det er to vilkår som må være oppfylt for at kommunen kan innvilge en 

dispensasjonssøknad. For det første må ikke «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 

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

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

Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, kan det etter kommunens skjønn gis dispensasjon fra 

bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 

 

Det finnes klausuleringsbestemmelser for Vælerens nedbørsfelt, datert 10.01.1989. Etter disse 

må Tyristrand vannverk godkjenne ny bebyggelse innenfor nedbørsfeltet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ingen tidligere behandlinger og vedtak i denne saken. 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det 

tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Det er innhentet uttalelse fra Tyristrand vannverk i forbindelse med plasseringen av fiskeboden 

ned mot vannet, datert 12.02.2016. Tyristrand vannverk skrev i den forbindelse at: 

 

«Tyristrand vannverk SA har ingen innsigelser til tiltaket så lenge bruken/formålet av boden 

er som beskrevet i brev 20.01.2016, hvor det opplyses at boden skal brukes til oppbevaring av 

utstyr for fiskestell/kultivering i Grytingen.  

 

All bruk av boden må være i henhold til dette, ved eierskifte må også dette følges. Ved 

bruksendring vil vannverket kreve at boden blir fjernet. 

 

Boden blir beskrevet med 4 vegger, skrått tak, dør og ingen vinduer. Montering av vinduer i 

boden vil oppfattes som bruksendring.» 

 

De øvrige tiltakene ligger også innenfor nedslagsfeltet for drikkevann til Tyristrand vannverk. 

Det er foreløpig ikke innhentet uttalelse fra Tyristrand vannverk for disse tiltakene, da de ikke 

var kjent for rådmannen på tidspunkt for innhentelse av uttalelsen sitert ovenfor. Dersom HMA 

gir dispensasjon for øvrige tiltak, kan denne gis med forutsetning om at Tyristrand vannverk 

ikke går imot tiltakene. Rådmannen vil innhente nødvendige uttalelser. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 – Avslag for alle tiltak 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tiltak og dispensasjon for de 

fire tiltakene på gnr/bnr 244/47 og 244/407, nabomerknad fra Midtstykket og Flaget Skog og 

rådmannens saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for 

redskapsboden ved vannet avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utedoen avslås, 

jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utvidelsen av 

uthuset avslås, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for grillhytte avslås, 

jf. pbl. § 19-2. 

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Alternativ begrunnelse, alternativ 2 

HMA kan legge avgjørende vekt på at alle tiltakene det er søkt om vil være utenfor 

retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og at disse bør praktiseres strengt, da det 

er viktig å unngå en økt privatisering av LNF-områdene.  

 

Alternativ 3 – godkjenning av alle tiltak 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tiltak og dispensasjon for de 

fire tiltakene på gnr/bnr 244/47 og 244/407, nabomerknad fra Midtstykket og Flaget Skog og 

rådmannens saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for 

redskapsboden ved vannet godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner 

tiltaket, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utedoen 

godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utvidelsen av 

uthuset godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 

19-2. 

4. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for grillhytte 

godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 19-2. 

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Alternativ begrunnelse – alternativ 3 

HMA kan legge vekt på at redskapsboden ved vannet vil gjøre det lettere for hjemmelshavere 

på eiendommen å fiske, noe som vil bidra til kultivering av fisket i Grytingen. HMA kan 

vektlegge at utedoen er en liten bygning, og at nærmeste merkede sti er cirka 160 meter fra 

utedoen, slik at den ikke vil være synlig fra stien. For begrunnelse for uthuset og grillhytta, 

vises det til begrunnelsen nedenfor under rådmannens vurdering.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinsipiell karakter. Fiskeboden er oppført like ved vannet, 

og utgangspunktet er at det er forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag. Å 

tillate nybygg på en tidligere ubebygd eiendom vil være i strid med byggeforbudet i 
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kommuneplanbestemmelsene § 5, og er heller ikke omfattet av retningslinjene til bestemmelsen 

for når det bør gis dispensasjon.  

 

De øvrige bygningene ligger mer enn 100 meter fra vannet, men i LNF-område. 

Utgangspunktet er at det er et forbud mot nye tiltak også her. I følge retningslinjene til 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 skal totalt bebygd areal bli maks 100 m2 der det tillates 

utvidelse av hytter, og at maksimal størrelse på frittliggende uthus er 20 m2 BYA.  

 

Retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene er ikke juridisk bindende, men gir viktige 

føringer for hvilke dispensasjoner som bør kunne tillates. Avvik fra disse retningslinjene bør 

som hovedregel ikke tillates, og dersom retningslinjene skal fravikes bør det være særlige 

forhold som gjør seg gjeldende og fører til at tiltaket likevel bør tillates. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil vurdere søknaden om dispensasjon særskilt for hver enkelt bygning. 

 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 andre ledd. 

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». 

 

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det normalt ikke vil være anledning til 

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2 andre ledd er oppfylt, følger det av § 

19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å gi 

dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 

dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av myndighetsmisbrukslæren, 

som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på utenforliggende 

hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres innenfor 

rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge dispensasjoner. En utstrakt 

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte reguleringsplaner, og dispensasjon bør bare gis 

i særlige tilfeller. 

 

1. Redskapsbod ved vannet (gnr/bnr 244/47) 

I søknaden om dispensasjon har Buseth vist til at det er angitt havnerettigheter i et skjøte fra 

1924, og at dette gir han rett til å ha bod på eiendommen. Skjøte er et dokument som brukes 

for å overføre fast eiendom til ny eier, og har ingen relevans for hvilke rettigheter en 

hjemmelshaver har etter plan- og bygningsloven, kommuneplan eller reguleringsplan. 

Opplysninger i skjøtet er dermed ikke relevant for behandlingen etter plan- og bygningsloven. 

 

Boden er 6 m2 og plassert cirka 12 meter fra vannet. Det er søkt om dispensasjon fra 

byggeforbudet i 100-metersbeltet og for byggeforbudet i LNF-områder, jf. 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5.  
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Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur og friluftsområder. Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-

metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta 

det unike naturmiljøet som finnes her. 

 

I retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene § 5 fremgår det at dersom det gis 

dispensasjon for å utvide hytter, skal maksimal hyttestørrelse ikke overstige 50 m2 BYA og 

uthus ikke over 10 m2 BYA. I dette tilfellet er det imidlertid oppført en bod på en ubebygd 

eiendom. Retningslinjene omhandler dispensasjon for utvidesle av eksisterende hytter, og gir 

derfor ikke noen retningslinjer for utbygging av ubebygde tomter.  

 

Eiendommen har tidligere vært bebygd, og tufter av tidligere bebyggelse finnes i terrenget. 

Bygningen ble gitt til Menigheten Evangeliehuset i 1949, og flyttet en gang i tiden etter dette. 

Tidligere bebyggelse er revet før gjeldende kommuneplan, og rådmannen mener derfor at 

eiendommen må betraktes som ubebygd.  

 

Rådmannen mener at det ikke bør tillates bygging på en tidligere ubebygget tomt i 100-

metersbeltet. Den øvrige bebyggelsen er samlet på hyttetunet, og rådmannen mener at en 

dispensasjon for plassering av denne boden vil være en vesentlig tilsidesettelse av formålet med 

byggeforbudet i 100-metersbeltet. Boden vil bidra til økt privatisering av sonen langs vannet i 

et område hvor det er svært få bygninger langs vannet fra før. Byggeforbudet i 100-

metersbeltet er et strengt forbud, noe som synliggjøres av plan- og bygningsloven § 1-8, som 

fastsetter at man i slike områder skal ta «særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 

landskap og andre allmenne interesser». Disse forholdene tilsier etter rådmannens vurdering at 

hensynene bak byggeforbudet i LNF-områder og i 100-metersbeltet vil bli vesentlig tilsidesatt 

som følge av dispensasjonen. 

 

I tillegg må fordelene ved å innvilge dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. I dette tilfellet peker Buseth på at boden gir han en mer hensiktsmessig 

oppbevaringsmulighet for utstyr og redskaper de bruker til fiske, og at de gjennom fiske ønsker 

å bidra til kultivering i Grytingen. Rådmannen viser til at det vil være en ulempe at det tillates 

bebyggelse på en tidligere ubebygd eiendom. Med unntak av ett naust på naboeiendommen, 

som etter opplysninger fra tiltakshaver antakelig har stått der siden 1920-tallet, er det ikke 

registrert andre bygninger så nærme Grytingen i nærheten av eiendommen. Retningslinjene til 

kommuneplanbestemmelsene åpner heller ikke for at det bør gis dispensasjon for å bygge på 

tidligere ubebygde tomter. Rådmannen ser det som negativt å fravike disse retningslinjene, da 

dette kan skape en uheldig presedensvirkning. Buseth sin øvrige bebyggelse ligger rundt 160 

meter fra vannet, så det er også mulig å bære utstyr til og fra hovedtunet på hytta. 

 

Rådmannen vurderer at fordelen ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Rådmannen mener at ingen av vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt, og søknaden om 

dispensasjon må dermed avslås, jf. pbl. § 19-2. 

 

 

2. Utedo (gnr/bnr 244/47) 

Utedoen er på cirka 1,5 x 1,5 meter og plassert 200 meter fra Grytingen og 25 meter fra 

nærmeste bygning. Den er plassert på en tidligere ubebygget tomt. Det er søkt dispensasjon fra 



- 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1, som fastsetter forbud mot å gjennomføre tiltak som ikke er 

ledd i stedbunden næring. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Det er derfor viktig å unngå økt 

privatisering av LNF-områdene. 

 

Veiledningen til kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er det uttalt at dersom det skal gis 

dispensasjon for utvidelse av hytter i nedbørens nedslagsfelt for vannkilden Væleren skal samlet 

størrelse på hytte være 50 m2 T-BYA, samt et frittliggende uthus på 10 m2 T-BYA. 

Retningslinjene åpner ikke for å tillate bebyggelse på tidligere ubebygde tomter.  

 

Utedoen ligger på gnr/bnr 244/47, cirka 25 meter fra uthuset, og er ikke en naturlig del av 

hyttetunet på gnr/bnr 244/407. Doen bidrar på denne måten til å øke den private sonen rundt 

hytta på Nedre Grytingvollen. 

 

Rådmannen vurderer dermed at hensynet bak byggeforbudet i LNF-områder blir vesentlig 

tilsidesatt dersom det gis dispensasjon for utedoen. Det første vilkåret for å innvilge 

dispensasjon er ikke oppfylt. 

 

Videre er det også et vilkår at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn 

ulempene. I dispensasjonssøknaden skriver Buseth blant annet at utedoen er en reserveløsning, 

og at den ikke medfører noen påviselige ulemper. 

 

Rådmannen viser til at utedoen plasseres et stykke unna hyttetunet, og dermed bidrar til å øke 

den private sonen rundt eiendommen. Videre vil en utedo generelt være en noe usikker 

avløpsløsning, som potensielt kan utgjøre en forurensningsfare dersom den tas i bruk i større 

grad enn per dags dato, for eksempel dersom en flombekk skulle renne inn under utedoen. 

Siden eiendommen ligger i nedbørens nedslagsfelt for vannkilden Væleren, er det ekstra viktig 

at mulig forurensningsfare minimeres. Videre viser rådmannen til at Buseth har opplyst om at 

det er toalett i hovedbygningen, og rådmannen kan dermed ikke se at det er noe reelt behov for 

å beholde utedoen. 

 

Rådmannen vurderer at fordelen ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Rådmannen mener at ingen av vilkårene for å innvilge dispensasjon er oppfylt, og søknaden om 

dispensasjon må dermed avslås, jf. pbl. § 19-2. 

 

3. Uthus ved tunet (gnr/bnr 244/407) 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for forlengelse av 

eksisterende uthus med 2,9 meter, til totalt 9 x 4 meter.  

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Det er derfor viktig å unngå økt 

privatisering av LNF-områdene. 

 



- 

I veiledningen til kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er det uttalt at dersom det skal gis 

dispensasjon for utvidelse av hytter i nedbørens nedslagsfelt for vannkilden Væleren, skal 

samlet størrelse på hytte være 50 m2 T-BYA, samt et frittliggende uthus på 10 m2 T-BYA. 

 

I dette tilfellet har uthuset et totalt BYA på 36 m2 etter utbyggingen, mot cirka 24,4 m2 før 

utbygging. Størrelsen på uthuset er dermed utenfor hva retningslinjene sier at det bør kunne gis 

dispensasjon for. Disse retningslinjene er imidlertid ikke juridisk bindende. 

 

Buseth har opplyst om at utvidelsen av uthuset er gjort på gamle pilarer, og at utvidelsen er en 

gjenoppbygging av det som tidligere har blitt revet grunnet råte. Han mener dermed at han har 

rett på å bygge opp det som tidligere har vært der. 

 

Rådmannen presiserer først at det ikke foreligger noen rett til å bygge opp igjen uthuset på 

bakgrunn av at det tidligere har stått bygningsmasse der. Forbudet mot tiltak i LNF-områder 

gjelder også bygging på gamle fundamenter. Det er likevel et positivt moment at tilbygget er 

bygget på gamle fundamenter. Tiltaket vil dermed ikke medføre økt privatisering av et tidligere 

ubebygget område, og vil bidra til å bevare eiendommens opprinnelige uttrykk. Uthuset med 

forlengelse er en del av det etablerte hyttetunet. 

 

Rådmannen kan etter dette ikke se at hensynene bak byggeforbudet i LNF-området eller lovens 

formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt som følge av dispensasjonen. 

 

Det andre vilkåret for å innvilge dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må være 

klart større enn ulempene.  

 

I dette tilfellet vil utvidelsen gi bedre lagringsplass på eiendommen, noe som kan bidra til at 

eiendommen opprettholder et ryddig uttrykk uten rot. Videre kan utvidelsen av boden bidra til 

at eiendommen i noe grad tilbakeføres til sitt opprinnelige tuninntrykk. På den andre siden er 

det en ulempe at det føres opp ytterligere bebyggelse i et LNF-område. 

 

Rådmannen finner at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene i dette 

tilfellet. 

 

Det er ikke innhentet uttalelse fra Tyristrand Vannverk i forbindelse med utvidelsen av uthuset. 

Dispensasjon kan ikke innvilges i dette området dersom Tyristrand Vannverk stiller seg 

negative.  

 

Rådmannen mener at dispensasjon bør innvilges under forutsetning av at Tyristrand Vannverk 

ikke går imot tiltaket.  

 

4. Grillhytte (gnr/bnr 244/407) 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for å få godkjent grillhytte 

som tidligere eier oppførte. Grillhytten har BYA på 12 m2 og er bygget på gamle fundamenter, 

hvor det tidligere har stått et annet større bygg.  

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Det er derfor viktig å unngå økt 

privatisering av LNF-områdene. 

 



- 

Veiledningen til kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er det uttalt at dersom det skal gis 

dispensasjon for utvidelse av hytter i nedbørens nedslagsfelt for vannkilden Væleren skal samlet 

størrelse på hytte være 50 m2 T-BYA, samt et frittliggende uthus på 10 m2 T-BYA. 

 

I dette tilfellet har grillhytta et BYA på 12 m2, i tillegg til at det allerede står et annet uthus på 

eiendommen.  Både grillhytta i seg selv og størrelsen er dermed utenfor hva retningslinjene sier 

at det bør kunne gis dispensasjon for. Disse retningslinjene er imidlertid ikke juridisk bindende. 

 

Grillhytten er bygget på et større betongfundament hvor det tidligere har stått en annen 

bygning. Det er usikkert hvilken størrelse denne bygningen hadde, og hva slags bygning det 

var, men betongfundamentet er større enn dagens grillhytte. Grillhytta er også plassert på det 

gamle tunet på eiendommen, og blir dermed en naturlig del av hyttetunet. Rådmannen vurderer 

det til at grillhytta ikke vil øke den private sonen rundt hytta.  

 

Rådmannen vurderer at hensynet bak byggeforbudet i LNF-området eller lovens 

formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt som følge av dispensasjonen for grillhytta. 

 

Videre er det et vilkår at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Buseth skriver i dispensasjonssøknaden at grillhytten utgjør an naturlig del av deres hyttetun, 

og at han ikke kan se at den medfører noen ulemper. Rådmannen peker også på at det er et 

betongfundament på bakken etter tidligere bebyggelse i dag, og vurderer det til at grillhytta gir 

tomta et bedre helhetsinntrykk enn dersom det gamle betongfundamentet skal bli stående 

ubebygd. 

 

Rådmannen finner dermed at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Det er ikke innhentet uttalelse fra Tyristrand Vannverk i forbindelse med grillhytta. 

Dispensasjon kan ikke innvilges i dette området dersom Tyristrand Vannverk stiller seg 

negative.  

 

Rådmannen mener at dispensasjon bør innvilges under forutsetning av at Tyristrand Vannverk 

ikke går imot tiltaket.  

 

 

Vedlegg 
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- Situasjonskart 

- Kart som viser omsøkte tiltak 

 

- Bod, Ringerike kommune, jan 2016 

- Uttalelse Grytingsvolden (Tyristrand vannverk) 

- Meldingstekst (tilbakemelding på nabovarsel fra Midtstykket og Flaget skog) 

- Forespørsel om tiltak 

- Meldingstekst (Midstykket og Flaget skog) 

- Referat etter befaring 30.05.2018 

- Informasjon i etterkant av befaring på Grytingsvollen den 30-05-2018 



- 

o Skjøte til Otto Krogstad, 02 jul 1924 

- Søknad om tiltak og dispensasjon 

o Søknad om redskapsbod 

o Søknad om dispensasjon (redskapsbod) 

o Tegning 

o Bilder 

o Søknad om utedo 

o Søknad om dispensasjon (utedo) 

o Tegning utedo 

o Bilde utedo 

o Søknad om dispnsasjon (uthus) 

o Bilder uthus 

o Søknad om dispensasjon (grillhytte 

o Bilde av hyttetun og grillhytte 

- Tilbakemelding til kommunen i forhold til nabovarsel 

- Kommentarer til naboanmerkninger, sep 2018 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Yngvar Buseth 

Johs Faales vei 34 

1363 HØVIK         Høvik 20. januar 2016 

 

 

 

Ringerike kommune 

Byggesakskontoret v/Hans Otto Larsson 

Postboks 123   

3502 HØNEFOSS 

 

 

 

Saksnr:  15/10104-1  Løpenr: 35284/15 

GNR/BNR 244/47 – N. GRYTINGSVOLDEN 

FORESPØRSEL OM TILTAK 

 

Jeg refererer til brev mottatt fra Ringerike kommune datert 11.12.2015 med referansen ovenfor. 

Forespørselen er sendt meg grunnet en anonym henvendelse til kommunen  høsten 2015 om 

oppføring av et mindre bygg i nærheten av vann på eiendom 244/47. 

Kommunen kan ikke se at det  er registrert noen søknader om tiltak på eiendommen og ber derfor om 

en skriftlig redgjørelse innen 29.1.2016. 

 

STATUS 

Det er korrekt at det sommeren 2015 ble oppført en liten bod i nærheten av vannet Grytingen på 

eiendom 244/47.  Eiendommen har en strandlinje på ca 130 m mot vannet. 

Det er også korrekt at det ikke er søkt om dette tiltaket.    Vi har ingen intensjon om å føre opp noen 

ulovlige bygg på vår eiendom, men har antatt at vår bod ikke ville være en byggesak. 

 

BAKGRUNN 

Vi kjøpte vår fritidseiendom på Grytingsvollen i september 2007.  Eiendommen består av, gnr/bnr 

244/47 (ca 31,5 mål med strandlinje til Grytingen og med kjeller-ruin fra tidligere hytte) og 244/407 (ca 

3,5 mål med nåværende hyttebebyggelse).  Eiendommene ligger i sørenden av vannet Grytingen i 

landbruks-, natur- og friluftsområde  innenfor ytterkanten av det lokale nedbørsfeltet til 



 
drikkevannskilden Vælern.  Det som var avgjørende for vår anskaffelse var tilgangen til vannet med 

tilhørende fiskerett da hele familien er opptatt av friluftsliv og fiske i fritiden.   

Med på hyttekjøpet fulgte det også en robåt.  Det er den vi buker når vi fisker i Grytingen.  Vi har flere 

fiskegarn.  I tillegg har vi anskaffet et flytegarn.  Dette fordi strandlinjen mange steder er veldig “uren” 

hvilket, i følge vår informasjon, skyldes tidligere uenighet om fiske i vannet.   Store trær langs 

vannlinjen ble hogd slik at de veltet ut i vannet.  På den måten ble fiskemulighetene redusert.  Det er 

lenge siden denne tvisten ble løst via en rettssak, men storparten av disse trærne ligger på bunnen i 

strandsonen fremdeles og er med på å forringe fiske fra land samt komplisere kultiveringsarbeidet. 

I tillegg til garn bruker vi både sluk og fluestenger fra båten samt oter.  Vi har også flere fiskefeller som 

vi bruker aktivt  til å ta opp småfisk (abbor).   Etter vår mening fiskes det litt for lite i Grytingen.  

Resultatet er at det er mye fisk, men den er ikke så stor.  Vi ønsker derfor å være med å kultivere fisket 

i vannet.  Gjerne i samarbeid med andre grunneiere. 

 

Det er i denne anledning vi så vår mulighet til å sette opp en liten bod i nærheten av vannet.  Da  det er 

behov for diverse fiskeutstyr, garn, fiskefeller, bøtter, stenger o.l. som ellers hver gang må bæres over 

bratt terreng mellom hytta og vannet.  Vi vil derfor ikke ha mulighet til å gjennomføre planlagt 

fiskestell med garn og feller dersom dette ikke lagres ved vannet. 

Det bemerkes at all fangst blir båret opp til hytta og behandlet der.  Alt avfallet blir pakket inn og 

kastet i de kommunale søppelkassene som er utplassert for hytteeierne i Grytingsvollen.  Det blir ikke 

kastet fiskeavfall eller noen annen form for avfall i Grytingen.  Drikkevannskvaliteten blir på ingen 

måte forringet ved oppføringen av vår bod da denne er plassert i nedbørsfeltets ytre sone og derved 

befinner seg langt unna vanninntaket. 

Vi har i sakens anledning merket oss følgende formulering fra Tyristrand Vannverk: 

Tyristrand Vannverk har fastsatt Klausulering av Vælerens nedbørsfelt, i Ringerike Herredsrett 

den 11 september 1991.  Forholdet til bygging er omtalt i Klausuleringsbestemmelsene slik: 

“Ny bebyggelse i det lokale nedbørsfeltet er ikke tillatt.  Unntatt herfra er nødvendig bygg til 

bruk i skogsdriften og til jakt og fiskestell”. 

Det er dette unntaket vi refererer til som bakgrunn for hvorfor vi har satt opp vår bod.  Vi har i god tro 

gått ut fra at en bod på ca 6 m² tilrettet vår bruk vil være dekket under klausulen ovenfor.  Hvis ikke, vil 

vi gjerne ha forklart hva forskjellen er slik at vi eventuelt kan tilpasse oss denne. 

Forøvrig er vi av den oppfatning at en bod tilegnet denne type fiskestell nødvendigvis bør plasseres i 

nærheten av vann. 

 

DETALJER OMKRING BODEN 

Estetikk. 

Boden har et flatemål på ca 2 x 3 m.  Den er montert på 4 støpte betongsøyler i lett skrånende terreng.  

På taket er det sorte takplater i metall.  Taket skråner samme vei som terrenget.  Høyden er ca 2,7 m.  

På den ene endeveggen er det en dør.  Boden har ikke vinduer.  Boden er bygget på stedet med vanlig 

reisverk og dekket med vertikal panel.  Hele boden er malt mørke grå.  Dette for at den skal være 

minst synlig i terrenget.  Se vedlagte bilder. 

Plassering. 

Boden er plassert i lett skrånende terreng i det nordøstlige hjørnet av eiendommen.  Den ligger 



 
tilbakterukket fra vannkanten.  Den er delvis skjult bak trær og busker.  Avstand til vannet er ca 12 m, 

og avstand til nabogrense er over 4 m. Boden ligger også ca 3 høydemeter over nomal vannstand. 

Nabogrensen er markert med et gjerde.  Det er ingen sti eller annen allmenn ferdsel over gjerdet og 

forbi boden.  Uansett er ikke boden til noen hindring hvis noen likevel skulle finne på å gå den veien. 

Det er ikke noen bekk eller myrdrag i nærheten av boden. 

Plasseringen av boden er heller ikke i konflikt med kulturminner.   

Vedlagt finnes 2 karttegninger hvor én av tegningene viser ca plassering av boden på eiendommen 

med et blått kryss.  Tegningene er ikke målsatt.  Det vedlegges også noen bilder fra byggingen samt 

hvordan den ferdige boden fremstår i dag. 

Jeg har ikke bedt kommunen om et situasjonskart da jeg er usikker på om det er nødvendig.  Jeg vil 

imidlertid skaffe dette om nødvendig. 

Bruk. 

Boden vil bli brukt til oppbevaring av nødvendig utstyr til fiske som beskrevet ovenfor.  Det vil ikke 

være noen utslipp eller annen form for forurensende avrenning fra boden.  Den enkle bruken av boden 

vil på ingen måte påvirke vannkvaliteten i Grytingen.  Det må også påpekes at inn- og utoset for 

Grytingen ligger i nordenden av vannet mens vår eiendom ligger i sydenden ca 1,5 km unna. 

Det vil ikke være noen form for tilberedning av mat i forbindelse med boden, f.eks koking/steking, 

bålbrenning e.l. 

Boden erstatter delvis dagens pumpehus som per i dag står på  en murt grunnflate og ligger ca 1,5 m 

fra vannet.  Det er usikkert hvor lenge dette har vært i bruk, men tidligere eier antydet “ bruk i 30 - 40 

år” siden pumpen allerede hadde vært i bruk lenge før han selv overtok hytta i ca 1996.  Pumpen ble 

av tidligere eiere benyttet til å fylle en stor utvendig tank på oppsiden av hytta.  Herfra ble vannet 

ledet ned til en utvendig kran på hytteveggen.  Dette systemet har vi nå avviklet.  Det gamle 

pumpehuset med tilhørende lednings- og røropplegg vil bli fjernet. 

 

Det må bemerkes at naboen på sydsiden har et gammelt naust som er bygget ut i vannet.  Vi har ingen 

innvendinger til hverken bruk eller beliggenhet i forhold til dette naustet.  Vi har bare forsøkt å løse 

vårt behov for oppbevaring av utstyr på en annen måte. 

Oppsummering. 

Basert på fakta og innspill ovenfor kan vi gjøre følgende oppsummering: 

 Boden løser et praktisk oppbevaringsproblem i forbindelse med fiskestell – hvilket er tillatt 

 Størrelsen på ca 6 m² er godt innenfor kravene som er satt til bod/tilbygg i området 

 Boden står i nedbørfeltets ytre sone og vil ikke ha noen negativ påvirkning på vannkvaliteten 

 Boden vil ikke føre til økt aktivitet som igjen kan øke faren for forurensning av 

drikkevannskilden 

 Oppføring av boden vil ikke skape uheldig presedens for andre eiendommer i området 

 Plasseringen er ikke i konflikt med kulturminner 

 Boden er ikke plassert i nærheten av bekk eller myrdrag med avrenning til vannet 

 Boden vil ikke føre til økt bruk av selve hytta  

 Boden vil ikke føre til ekstra slitasje på området eller forringe friluftslivet på annen måte 

 Boden vil ikke føre til ytterligere privatisering av eiendommen da den ligger utenfor alfarvei 

  



 
 
Veien videre 
Slik jeg forstår kommuneplanen for området kan det, i følge kommuneplanbestemmelsen § 2.1, gis 
dispensasjon for den oppførte boden på eiendommen min da det nettopp er en liten bod det dreier 
seg om og ikke en ny bolig- eller fritidsbebyggelse.   I § 5 stadfestes det et byggeforbud innenfor 100 
meters belte fra vann.  Men skal en bod brukes til fiskestell, hvilket er tilfellet med vår bod, må den 
nødvendigvis ligge i nærheten av vannet.   
Jeg ønsker å beholde boden slik den står i dag og søker derfor om dispensasjon fra §§ 2.1 og 5. 
 
Videre gir klausuleringen for Tyristrand Vannverk for Vælerens nedbørsfelt en åpning for oppføring av 
bod til fiskestell under gitte forutsetninger. 
Min argumentasjon for å beholde boden går ut på å vise at de gitte forutsetningene ikke er brutt. 
 
I henhold til  bodens begrensede størrelse og lokalisering, samt plan- og klausuleringsbestemmelsene 
ber vi om enighet om at dette ikke er å anse som en byggesak.   
I følge min helhetsvurdering er alle offentlige og allmenne hensyn ivaretatt.  
 
Hvis kommunen likevel velger å opprette en byggesak vil jeg be om retningslinjer fra kommunen slik at 
vi kan få alt det formelle på plass. 
 
Jeg står til disposisjon hvis det trengs ytterligere informasjon fra meg. 
Jeg er også åpen for en befaring på stedet hvis ønskelig.  Vennligst ta kontakt for nærmere avtale. 
 
 
 
Med hilsen og håp om en snarlig avklaring. 

 
Yngvar Buseth 
 
 
  

 



 
                                                                                                                                                         VEDLEGG, 4 sider 

 

Kartutsnittet viser plassering av de 5 hyttene i Grytingsvollen ved sørenden av Grytingen i forhold til 

andre hytters  plassering i nedbørsfeltet til Tyristrand vannverk. 

Vannet renner ut av Grytingen (230 moh)i den nordvestre enden av vannet.  Det er liten vannføring i 

denne “bekken”.  Derfra renner vannet gjennom Lysingen (228 moh) og Svartvann (226 moh) før det 

renner ut i nordenden av Væleren (209 moh).  Vanninntaket til vannverket ligger et stykke nedenfor 

dette kartutsnittet.  Det antas at det går veldig lang tid, antagelig mange år, før vann som renner ut i 

Grytingen ved Grytingsvollen kommer fram til dette inntaket.  Følgelig vil ikke en eventuell minimal 

negativ påvirkning av vannkvaliteten fra Grytingsvollen kunne gi noe målbart utslag av kvaliteten ved 

vannintaket i Væleren da Grytingsvollen ligger i det som betegnes som nedbørsfeltets ytre sone. 

Kommunens egne undersøkelser har tvert imot vist at det er beitende husdyr (ikke ville dyr/fugler eller 

hytter) som tidligere har vært årsak til redusert drikkevannskvalitet. 



 
 

 

Kartutsnittet viser  bygningers plassering i Nedre Grytingsvollen, gnr 244, bnr 47, 407 og 408 samt 

248/9.  Den omtalte bodens plassering er markert med et blått kryss i den nordvestre delen av 

eiendommen 244/47.  Det gamle pumpehuset er markert med et rødt kryss. 

Bemerk forøvrig at det omtalte naustet vises ved enden av vannet helt til venstre på kartet. 

  



 

 

Bildet viser boden under bygging.  Flatemål ca 2 x 3 m, høyde ca 2,7 m. 

 

 

Boden under bygging 



 

 

Boden under bygging.  Vannet og robåten vises i bakgrunnen.  Båten er bare delvis synlig  

pga høydeforskjell ned mot vannet.  Dette kommer ikke godt nok frem på bildet. 

 

 

Ferdig malt bod slik den fremstår i dag.  Her er det lettere å se at boden ligger i skrånende 

terreng tilbaketrukket fra vannet. 





Fra: Borghild Hollerud [b-holler@online.no] 

Til: YBUSETH@GMAIL.COM [YBUSETH@GMAIL.COM] 

Kopi: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 29.02.2016 19:39:22 

Emne: Tilbakemelding på nabovarsel gnr 244 bnr 47 

Vedlegg:  

Midtstykket og Flaget skog har mottatt nabovarsel fra Yngvar Buseth angående oppføring av 
liten redskapsbod på ca 6m2 for sikker oppbevaring av  utstyr og redskaper i forbindelse 
med fiske og fiskestell i Grytingen på gnr 244 bnr 47 på Tyristrand, Ringerike. 
  
Midtstykket og Flaget skog gnr 244 brnr 85  sender felles tilbakemelding fra eierne: 

 Arild Andresen  
 Odd Vidar Lønberg  
 Randi Ingeborg Hollerud  
 Jorunn Hollerud Saxrud  
 Borghild K Hollerud 

Vi har følgende merknader til denne søknaden: 

 Ser ikke behov for at han bygger liten redskapsbod for oppbevaring av utstyr og 
redskaper i forbindelse med fiske og fiskestell i Grytingen når man kun skal fiske til 
eget bruk.  

 Hvis alle skal få lov til å bygge blir det til sjenanse i naturen.  
 Vi ser ikke noe behov og ønsker ikke at dette bygget skal bygges. 

Med vennlig hilsen 
for Midtstykket og Flaget skog 
Borghild K Hollerud. 
  
  



Yngvar Buseth 

Johs Faales vei 34 

1363 HØVIK         Høvik 10. mars 2016 

 

 

 

Ringerike kommune 

Byggesakskontoret v/Hans Otto Larsson 

Postboks 123   

3502 HØNEFOSS 

 

 

 

Saksnr:  15/10104-4  Løpenr: 3663/16 

GNR/BNR 244/47 – N. GRYTINGSVOLDEN 

FORESPØRSEL OM TILTAK 

 

Jeg refererer til korrespondanse med Ringerike kommune om denne saken med referansen ovenfor. 

I siste henvendelse fra kommunen datert den 2.2.2016 er jeg bedt om å søke på nytt om 

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5.   Søknaden om dispensasjon må 

begrunnes og nabovarsles.  I tillegg må det innsendes “søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett”.   

Frist for innsending av søknad/tilbakemelding er satt til den 15.3.2016. 

 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANBESTEMMELSENES § 2.1 OG § 5 

Jeg søker herved om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5 i den hensikt å få 

godkjent oppføring av en liten redskapsbod på ca 6 m² for sikker oppbevaring av utstyr og redskaper 

brukt i forbindelse med fiske og fiskestell i Grytingen på eiendommen gnr/bnr 244/47 ved 

Grytingsvollen, Tyristrand. 

Plasseringen av boden er angitt på vedlagte situasjonsplan, se vedlegg D-1. 

Det er en liten bod som står skjult ute i terrenget helt utenfor alfarvei.  Den fører ikke til sjenanse for 

noen og er ikke i konflikt med kulturminner, er uten forurensning etc slik den tidligere er beskrevet. 

I skrivet fra kommunen står det at eiendommen (244/47) ikke er bebygd.  Det er korrekt, men 

eiendommen var bebygd med 2 boenheter som senere er blitt skilt ut med egne gnr/bnr, henholdsvis 

244/407 og 244/408. 



Gjenværende på eiendommen (244/47) er det på toppen av en liten kolle en kjellermur etter en 

tidligere bygning (av daværende eier kalt “tømmervilla”) hvilket også ble nevnt i mitt forrige brev til 

kommunen av 20.1.2016 under avsnittet Bakgrunn.  Denne muren er med vilje delvis tilgrodd, men 

kan fremdeles tydelig sees. 

I forbindelse med en arvesak ble eiendommen  av tidligere eier overdratt til en slektning i oktober 

1949.  Videre heter det i det tinglyste skjøtet fra dengang: ” I overdragelsen medfølger ikke den på 

eiendommen stående gamle tømmervilla som jeg tidligere har overdratt til Menigheten 

Evangeliehuset, Hønefoss til riving og flytning”.  

Vedlagt følger et vinterbilde av tømmervillaen slik den stod på kollen på Grytingsvollen fra 1922 da 

den ble bygget, samt et bilde av den samme bygningen slik den fremstår i dag i privat eie på 

Tyristrand med adresse Holleiaveien 26, gnr/bnr 251/98.  Vedl. Q-1. 

Lokale folk sier at denne bygningen hadde egen utedo.  Jeg vet ikke riktig hvor den var plassert, men 

eventuell “avrenning” fra denne doen hadde to muligheter:  enten i retning av brønnen eller i retning 

av vannet.  Enhver fornuftig person ville valgt det siste alternativet. 

Det har altså tidligere stått et husvære på eiendommen, med dertil større bruk/slittasje/forurensning 

enn det min lille bod noen gang vil utgjøre. 

Det er med den største sannsynlighet at dette bygget fremdeles ville stått på eiendommen hvis ikke 

giveren hadde vært så generøs mot menigheten sin.  I våre dager gjenbruker man ikke slike 

bygninger på denne måten. 

Det står også i skrivet fra kommunen at “det er heller ikke tillatt å oppføre hytte eller skogshusvære 

på den (eiendommen)”.  Det er helt ok, for med hytte eller skogshusvære dreier det seg om 

bygninger som bl.a. inneholder oppholdsrom, soverom og/eller andre fasiliteter.  Det er ikke tilfellet 

med en liten bod.  Den skal bare brukes til sikker oppbevaring av redskaper og utstyr.  Det er ingen 

som unødig oppholder seg i en bod.  Jeg tolker det derfor dithen at en liten bod uten vindu ikke er 

omfattet av forbudet mot hytte eller skogshusvære da en bod dekker et helt annet behov. 

Jeg mener at dette samlet taler til min fordel, og at man på grunnlag av dette kan forsvare en 

godkjenning av boden. 

Jeg vedlegger også målsatte skisser  av boden samt en arealplan hvor boden er tegnet inn (inklusive 

kjellermur og brønn). 

Jeg har, så godt det lar seg gjøre, forsøkt å svare på kommunens henvendelse ved hjelp av skriftlige 

argumenter og vedlegg.  Vennligst kontakt meg ved uklarheter, eller hvis det trengs ytterligere 

informasjon. 

Jeg håper på et positivt resultat på denne søknaden. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Yngvar Buseth         Diverse tillegg 

  



Vedlegg  A-1. Søknad om tiltak. Side 1 av 2 

 

  



Vedlegg  A-1. Søknad om tiltak. Side 2 av 2 

 

  



Vedlegg B-1.  Søknad om dispensasjon.  Side 1 av 1 

 
  



Vedlegg  C-1. Kvittering for nabovarsel. Side 1 av 2 

 

  



Vedlegg  C-1. Kvittering for nabovarsel. Side 2 av 2 

 

  



Vedlegg C-2.  Opplysninger i nabovarsel. Side 1 av 1 

 

  



Vedlegg C-3. Tilbakemelding på nabovarsel. Side 1 av 1 

 

 

 

  



Vedlegg C-4.  Kommentarer til nabomerknader. Side 1 av 2 

NABOVARSLING 

Jeg fikk tilsendt en liste over hjemmelshavere fra kommunen.  Nabovarsel ble sendt rekommandert 

til samtlige den 18.2.2016.  Ref bekreftelse fra Posten i vedlegg C-1.  Svarfristen var satt til 14 dager, 

og denne fristen er utløpt. 

KOMMENTARER 

Resultatet er som følger : 

Grytingsvollen er å betrakte som en liten hyttegrend med 5 hytteenheter i nærheten av 

hverandre.  Det er 4 eiere til disse hyttene.  Vi har et meget godt naboforhold hvor vi ofte slår 

av en prat når vi treffes.  Vi ser også gjensidig etter hverandres hytter for å passe på at alt er i 

orden. 

Det er å bemerke at ingen av disse nærmeste hyttenaboene har noen innvendinger til vår 

byggesøknad. 

 

Vi har imidlertid mottatt en felles tilbakemelding fra hjemmelshaverne i gnr/bnr 244/85 (med 

kopi til kommunen) med følgende merknader: 

 Ser ikke behov for at han bygger liten redskapsbod for oppbevaring av utstyr og 

redskaper i forbindelse med fiske og fiskestell i Grytingen når man kun skal fiske 

til eget bruk.  

 Hvis alle skal få lov til å bygge blir det til sjenanse i naturen.  

 Vi ser ikke noe behov og ønsker ikke at dette bygget skal bygges. 

De går imot oppførelse av min redskapsbod hovedsakelig basert på 2 grunner: 

- vurdering av mitt personlige behov 

- bekymring for sjenanse i naturen 

De kan tydeligvis personlig ikke se mitt behov for en redskapsbod – og det har de full rett til å 

mene.  Jeg mener derimot at jeg selv er bedre skikket til å vurdere mitt eget behov enn det 

andre er.  Når jeg nå søker om en bod er det fordi behovet er reelt slik jeg tidligere har 

forklart.  Det hele blir satt litt på hodet hvis det er naboer som skal vurdere byggherres ulike 

behov.  Jeg ber derfor kommunen om å se bort fra dette argumentet. 

Det er i dette tilfellet ikke snakk om at “alle skal få lov til å bygge”.  Jeg har behov for en 

redskapsbod.  Det er det ingen andre grunneiere rundt Grytingen som har.  I tillegg til de 5 

hytteenhetene i Grytingsvollen ligger det 4 andre hytter i nordenden av Grytingen.  Alle disse 

hyttene ligger rett i nærheten av vannet så ingen av disse, slik jeg ser det, har behov for å 

sette opp en egen redskapsbod slik jeg ønsker.  Vi kan derfor konstatere at min bod hverken 

skaper presedens eller smitteeffekt rundt Grytingen.  Det fremstår litt uklart hvem det siktes 

til når de mener at en godkjenning av min bod dermed skal gi tilsvarende adgang for alle. 

  



Vedlegg C-4.  Side 2 av 2 

 

Videre fremheves det at eventuelt mange boder vil bli til sjenanse i naturen.  Det kan de 

forsåvidt ha rett i hvis det blir tilfellet, men som jeg viser til ovenfor så er det ingen andre 

rundt Grytingen som har tilsvarende behov som meg.  Hvis det er antallet som er problemet, 

og som er årsaken til sjenansen, så tolker jeg det dithen at én bod i seg selv ikke er 

sjenerende.  Spesielt ikke når den i mitt tilfelle plasseres skjult i terrenget og utenfor alfarvei. 

Videre vil jeg også fremheve at disse skogeierne som klager over “sjenanse i naturen” selv 

driver en aktiv skogsdrift ofte med derpå følgende sår i terreng og endringer i landskap.  Det 

fremstår derfor litt underlig at disse mener at en liten bod på ca 6 m² på privat grunn vil være 

til sjenanse når det de selv gjør, i følge manges mening, kan være meget sjenerende i 

naturen. 

Jeg vil også bemerke at kommunens egen undersøkelse av forurensningene i nedbørsfeltet til 

Væleren i 2007 avdekket at det var avføring fra beitedyr som var hovedårsaken problemene 

med drikkevannskvaliteten i Væleren.  Mange av disse dyrene beiter på eiendommen 

244/85.  Resultatet av dett virket sjenerende på mange i Tyristrand bl.a. da drikkevannet i 

perioder måtte kokes og Vannverkes inntak måtte flyttes ut på dypere vann. 

Jeg vil derfor be kommunen også her om å se bort fra naboens argumenter. 

 

Min konklusjon på merknadene fra 244/85 er at de virker meget tynt begrunnet så jeg har 

forventninger om at kommunen ikke tar dem til følge. 

 

 

  



Vedlegg D-1. Situasjonsplan 244/47. Side 1 av 1 

 
  



Vedlegg E-1. Skisse av bod. Side 1 av 2 

 

  



Vedlegg E-1. Skisse av bod. Side 2 av 2 

 

 

  



Vedlegg Q-1. Gammel tømmervilla. Side 1 av 1 

 



Fra: Borghild Hollerud [b-holler@online.no] 

Til: Hans Otto Larsson [Hans.Otto.Larsson@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 14.04.2016 18:39:07 

Emne: Byggesak 15/10104-9 gnr/bnr 244/47 

Vedlegg: 20160413_191955.jpeg; 20160413_192022.jpeg; 20160413_192137.jpeg; 

20160413_193224.jpeg; 20160413_193512.jpeg; 20160413_193528.jpeg 

Gjelder saksnummer 15/10104-9  gnr/bnr 244/47 – Nedre Grytingsvolden oppføring av bod. 
  
Jeg henviser til tidligere forespørsel Midtstykket og Flaget skog fikk angående saken om vi 
ønsket å trekke tilbakmeldingen vi sendte til kommunen 29. februar 2016. 
Vi ga tilbakemeling 3.april at vi ønsket å opprettholde merknaden i saken. 
  
En av eierne i sameiet var i området og observerte bygg som vi ikke kan se på tegningene, 
som ble tilsendt oss i forbindelse med saken.  
  
Vi ber kommunen ta en befaring på eiendommen og gi oss tilbakemelding om dette 
stemmer med tegninger og byggesøknader for denne saken og tidligere byggemeldinger. 
  
Legger ved 6 bilder som ble tatt 13. april 2016. 
  
Med vennlig hilsen 
for Midtstykket og Flaget skog 
Borghild K Hollerud 
  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 
Yngvar August Buseth, Johs Faales vei 34, 1363 HØVIK    Ofl § 24 

Borghild Kristin Hollerud, Dronningveien 28 B, 3531 KROKKLEIVA 

 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/10104-15 19394/18 GNR 244/47  27.06.2018 

 
GNR/BNR 244/47 - NEDRE GRYTINGSVOLDEN - REFERAT ETTER BEFARING 

30.05.2018 

 

Ringerike kommune viser til befaring i sak 15/10104, på eiendommen gnr/bnr 244/47. Til stede 

var kommunens representanter, saksbehandler Ane Marie Rydland og saksbehandler Arne Erik 

Myhra. Hjemmelshaver for eiendommen gnr/bnr 244/47, Yngvar Buseth, var tilstede med 

Ragnhild Buseth. Tilstede var også Arild Andresen som var gitt fullmakt til å møte for sameiet 

Midtstykket og Flaget skog. 

 

Befaringen ble foretatt på bakgrunn av forespørsel fra Midtstykket og Flaget skog som opplyste 

om bygg som ikke var vist på tegninger tilsendt sameiet i saken. Det var på forhånd ikke 

innsendt innspill til befaringen eller mottatt spørsmål som var ønsket avklart. 

 

Etter Forvaltningsloven § 11 d, skal nye opplysninger eller anførsler av betydning for avgjørelse 

av saken, samt iakttakelser tjenestemann gjør ved befaringer, så vidt mulig nedtegnes og 

protokolleres. Ringerike kommunes observasjoner og informasjon som ble gitt under befaringen 

og som vurderes å kunne vedkomme saken, oppsummeres nedenfor. 

 

Befaringen startet på eiendommen gnr/bnr 244/407, som også eies av Yngvar Buseth. I kart 

mottatt fra Midtstykket og Flaget skog, var det tegnet inn diverse tiltak på eiendommene 

gnr/bnr 244/47 og gnr/bnr 244/407. Kartet viser utvidelse av uthus på eiendommen gnr/bnr 

244/407 og oppføring av utedo og bod ved vannet på eiendommen gnr/bnr 244/47.  

 

Bygninger gnr/bnr 244/407 

Buseth orienterte om at uthuset var utvidet etter at han overtok eiendommen. Han informerte 

om at tidligere eier hadde opplyst at del av uthus var revet. Buseth hadde derfor oppført tilbygg 

til uthuset på fundamenter til del av uthus som var revet.  

 

Kommunen påpekte videre under befaringen på eiendommen gnr/bnr 244/407 at det er 

søknadsplikt for grillhytte oppført på eiendommen. Buseth opplyste at grillhytten var oppført på 

eiendommen før de overtok denne. Han orienterte også om at tidligere eier hadde informert at 

det hadde stått en bygning her tidligere, garasje eller lignende og at grillhytten var oppført på 

såle for denne bygningen.  

 

Bygninger gnr/bnr 244/47 

Når det gjelder utedo forklarte Buseth under befaring at det tidligere hadde vært utedo inne i 

uthus på eiendommen gnr/bnr 244/407, men at utedoen ble flyttet av praktiske årsaker ettersom 
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det var behov for plass til blant annet aggregat i uthus. Utedo er nå plassert på eiendommen 

gnr/bnr 244/47. Buseth fortalte at utedo var oppført med samme mål som tidligere og at den 

kun er i bruk som reserveløsning da det finnes annen toalettløsning på eiendommen. 

 

Bod ved vannet ble også befart. Boden er en bygning på ca. 6 m², uten vinduer, beliggende i 

skrånende terreng ca. 12 m fra vannet. Buseth orienterte om at boden ble oppført i 2015 til 

bruk for lagring av fiskeredskap. 

 

Buseth viste på befaringen også frem rester av grunnmur til tømmerbygning som har stått på 

eiendommen. Bygningen ble flyttet til Tyristrand i 1949. 

 

Oppsummering av saken etter befaring 

Ringerike kommune mottok etter anmodning søknad om oppføring av bod ved vannet 

14.03.2016. Midtstykket og Flaget skog ble i brev, datert 14.03.2016 forespurt om merknad til 

søknad opprettholdes eller trekkes. Frist for tilbakemelding ble satt til 06.04.2016. 03.04.2016 

mottok kommunen bekreftelse på at nabomerknad opprettholdes. I e-post 14.04.2016 mottok 

Ringerike kommune e-post fra Midtstykket og Flaget skog med melding om bygg som ikke var 

avmerket på tegningene og kommunen ble bedt om å gjøre befaring av eiendommen. Ringerike 

kommune ba i e-post 15.04.2016 Midtstykket og Flaget skog om å avmerke bygninger som 

ikke var på situasjonsplan. Samtidig ble det informert om redusert bemanning og at befaring 

ikke ville bli foretatt før tidligst høsten 2016. 19.04.2016 mottok kommunen situasjonsplan fra 

Midtstykket og Flaget skog. 

 

Området hvor gnr/bnr 244/47 og 244/407 ligger, er i kommuneplanens arealdel angitt som 

LNF-område med hensynssone nedslagsfelt for drikkevann. Kommuneplanens bestemmelser 

angir i § 2.1 byggeforbud for ny bolig- eller fritidsbebyggelse, samt utvidelse av slik bebyggelse. 

Videre gjelder det for områder innenfor 100 meter fra vann og vassdrag et ytterligere og 

strengere byggeforbud etter kommuneplanbestemmelsene § 5. 

 

Tyristrand vannverk har videre klausuleringsbestemmelser som sier at det ikke er tillatt med ny 

bebyggelse innenfor nedbørsfeltet. Nødvendige bygg til skogdrift og jakt- og fiskestell er 

unntatt byggeforbudet, men plasseringen skal godkjennes. Videre åpnes det for at det kan gis 

godkjenning for tilbygg, gjenoppbygging og ombygging av eksisterende hytter og uthus dersom 

tiltakene ikke gir bruksendring. 

 

Når det gjelder tiltakene som er befart, vurderes det å foreligge søknadsplikt/behov for 

dispensasjon for utvidelse av uthus og grillhytte på eiendommen gnr/bnr 244/407 og for 

oppføring av utedo og bod på eiendommen gnr/bnr 244/47.  

Vi vurderer det slik at tilbygg til uthus og grillhytte på eiendommen gnr/bnr 244/407 er tiltak 

som etter byggesaksforskriften § 4-1, første ledd bokstav a og b, vil være tiltak som ikke krever 

søknad og tillatelse. Tiltakene er likevel avhengig av dispensasjon ettersom det etter 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 gjelder byggeforbud i LNF-områder. Når det gjelder utedo 

og bod ved vannet på eiendommen gnr/bnr 244/47, vurderes det at disse tiltakene krever 

søknad og dispensasjon. Utedo krever dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1, mens bod ved vannet krever dispensasjon fra 

byggeforbudet i kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5.  

 

Vi har mottatt søknad for bod ved vannet, før denne saken behandles, ber vi imidlertid om 

tilbakemelding eller søknad for øvrige tiltak slik at kommunen, Tyristrand vannverk etc. kan se 
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alle tiltakene i sammenheng. Frist for tilbakemelding om bygningene, fortrinnsvis med 

komplette søknader, eventuelt redegjørelse for når søknad vil bli lagt frem, settes til 

01.09.2018. Tyristrand vannverk må videre få uttale seg til tiltakene. 

 

Avhengig av tilbakemelding fra Tyristrand vannverk og eventuelle nabomerknader, ser vi for 

oss at det vil kunne være aktuelt å legge frem sak til politisk behandling. Vi gjør videre 

oppmerksom på at det tas gebyr for behandling av saker, også dersom det gis avslag. 

Fullstendig betalingsreglement finnes på kommunens nettsider og kan også fås ved henvendelse 

til oss. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Hei 

Jeg refererer til befaring på Nedre Grytingsvollen den 30. mai 2018. 

 Jeg håper befaringen ga nyttig kunnskap i forbindelse med denne saken.  Man får som regel et helt 

annet perspektiv på forholdene når man ser dem med egne øyne enn det man får gjennom bilder og 

dokumenter.  Jeg synes også det var positivt at alle de tre partene i saken var representert ved 

befaringen. 

Som avtalt har jeg gått gjennom dokumentasjon rundt hva som tidligere har skjedd på eiendommen.  

Jeg mener jeg har funnet opplysninger som kan få betydning for utfallet i denne saken.  Det kan være 

at det finnes ytterligere informasjon.  Jeg skal fortsette å undersøke, og informere umiddelbart om 

mer relevant informasjon skulle dukke opp.   

 

1.  REDSKAPSBOD VED VANNET 

Boden ble i god tro oppført sommeren 2015.  Det er i etterhånd (mars 2016) søkt om godkjenning av 

denne boden etter en anonym henvendelse til kommunen.  Denne saken er fremdeles under 

behandling da en av naboene, Midtstykket og Flaget skog, har innvendinger mot boden.  Befaring, 

med alle tre parter til stede, ble utført 30. mai 2018.  

Nedenfor følger ny informasjon jeg har funnet. 

I skjøtet datert 2. juli 1924 (se vedlegg) bekreftes det et salg av eiendommen Nedre Gryttingsvolden 

fra A/S Nedre Gryttingsvolden v/P. M. Wahl til Otto Krogstad.  Jeg har det originale skjøtet samt 

originale møtereferater fra aksjeselskapet.   

A/S Nedre Gryttingsvolden var et aksjeselskap bestående av:  

 - Herr grosserer Johan Hanssen 

 - Herr disponent Emil Fisher 

 - Herr disponent Otto Krogstad 

 - Herr kontorschef P. M. Wahl 

Selskapet ble stiftet i 1920 og oppløst i 1924.  Ifølge vedtektene i § 1 står det: «Selskapets formaal er 

at indkjøpe, drive, bebygge eller avhænde eiendommen Nedre Gryttingsvolden gs nr 66, br. Nr 47 i 

Tyristranden Annex til Hole». 

Aksjeselskapet startet byggingen av den brune tømmerbygningen som senere i 1949 ble gitt til 

Menigheten Evangeliehuset.  Bygningen ble revet og flyttet til Tyristrand.  Kjellermuren står igjen slik 

som vist ved befaringen.  Jeg har også byggeregnskapet fra denne perioden. 

Det som er interessant med skjøtet er beskrivelsen av eiendommen:   

«Eiendommen bestaar av ca. 10 maal dyrket mark og ca. 30 maal skog og havn». (Uthevet av meg) 
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I et tillegg/anmerkning, som også er tinglyst, står det under pkt 2 på baksiden av skjøtet: 

«Delekontrakter, festekontrakter, erklæring om utrederkvarter, vei- og havnerettigheter m. v.» 

(Uthevet av meg) 

 

Spørsmålet som reiser seg er nå hva «havn» og «havnerettigheter» betyr, og hvilken innvirkning 

dette kan ha for boden vår.  Jeg kan ikke se av de dokumentene jeg har om eiendommen at «havn» 

og «havnerettigheter» ved noen anledning er bortfalt.  Ergo tolker jeg det dithen at eiendommen 

fremdeles innehar «havn» og «havnerettigheter».  Hvis dette ikke gjelder lenger vil jeg gjerne vite 

hvordan, hvorfor og når det bortfalt slik at jeg kan følg dette opp. 

Både Øvre og Nedre Grytingsvollen er to små husmannsplasser. De er trolig «finnebruk» siden en 

historiker kunne avdekke lafteteknikk brukt av finnene i forbindelse med at uthusene på Nedre 

Grytingsvollen nå står og forfaller.  Nedre Grytingsvollen er på ca 40 mål hvorav 10 mål var dyrket 

mark.  Størrelsen på Øvre Grytingsvollen er jeg ikke sikker på, men jeg antar at begge brukene hadde 

omtrent samme størrelse på sin innmark.   Det som er helt sikkert er at begge brukene måtte drive 

aktivt fiske i Grytingen for å spe på kostholdet.  Øvre Grytingsvollen hadde sikkert samme 

havnerettigheter som Nedre Grytingsvollen siden begge hadde strandlinje til vannet samt fiskerett.  

Øvre Grytingsvollen har sannsynligvis utnyttet sine havnerettigheter og oppført et naust på sin 

eiendom.  Dette naustet stikker halvveis ut i vannet slik det ble vist ved befaringen.  Dette naustet er 

på sjøsiden merket med «1929».  Dette årstallet er bare synlig fra båt, men kan dokumenteres med 

bilde hvis behov.  Det vil si at dagens naust er fra 1929.  Om det erstattet en tidligere bygning/naust 

er vanskelig å si, men det kan ikke utelukkes. 

Hvorfor Nedre Grytingsvollen ikke bygde eget naust er vanskelig å si, men det kan ha hatt flere 

årsaker som økonomi, egnet plassering e.l.  Uansett, havnerettighetene til Nedre Grytingsvollen 

bortfalt ikke av den grunn, slik jeg ser det. 

Hvordan dette skal tolkes i dagens situasjon må endelig avklares.  Med bakgrunn i disse rettighetene 

tolker jeg at det er rett til å oppføre eget naust og brygge, selvsagt i samarbeid med kommunen og 

andre rette instanser.  For meg er det derfor naturlig at dagens bod ved vannet inngår som en del av 

dette.  Jeg er imidlertid åpen for diskusjon om videre utvikling i denne saken siden den nå ser ut til å 

ha tatt en annen vending, ref tinglyste havn/havnerettigheter. 

For øvrig er det et poeng for meg at Vannverket ikke hadde noe å bemerke til oppføring av boden 

samt tiltenkte fiskeaktiviteter i denne sammenheng.  Vannverket er kjent for å ha en meget restriktiv 

holdning til nye «aktiviteter» innenfor nedbørsområdet tilknyttet Væleren.  De andre hyttene rundt 

Grytingen ligger i umiddelbar nærhet til vannet, i likhet med vår bod. 

 

2.  UTHUS VED TUNET 

Det er riktig at dette uthuset er forlenget med ca 3 m.  Det vil si at det er forlenget tilbake til 

opprinnelig lengde.  Uthuset ble oppført i ca 1950 mens selve hytta er fra 1942.  Uthuset står i 

utgangspunktet på støpte pilarer.  Da vi kjøpte eiendommen kunne vi se to pilarer i «forlengelse» 

med uthuset samt deler av en mur.  Jeg spurte jeg selger om hvorfor de stod slik. Han kunne fortelle 
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at uthuset opprinnelig hadde vært lengre, men at tilbygget var så råttent på grunn av dårlig tak, at 

det var blitt revet.  Derfor sto de to pilarene igjen.  Det ble senere lagt takplater på uthuset, selv om 

undertaket fremdeles er i dårlig forfatning.  Jeg mener jeg har rett til å bygge opp igjen det som 

tidligere har blitt revet.  Før vi startet byggingen tok jeg bilder av pilarene for dokumentasjon.  Det 

viste seg at den ene pilaren var løs så den måtte vi fornye.  Derfor måtte vi, slik de vedlagte bildene 

viser, grave rundt den for å fjerne den og støpe ny pilar. 

 

 

3. UTEDO 

Da vi kjøpte hytta i 2007 var det installert ny «Snurredass» i toalettrommet.  Selve kammeret var 

plassert i blindkjelleren under.  Vi solgte denne og installerte nytt gasstoalett.  Dette er vårt 

hovedtoalett og er i kontinuerlig bruk.  Det er kun aske som blir gjenværende produkt av dette 

toalettet.  Det var en egen utedo integrert i det gamle uthuset.  Denne hadde vært i bruk i mange år.  

Siden vi trengte mere plass i uthuset, bl.a. til nytt aggregat, måtte vi flytte denne utedoen litt lenger 

unna.  Utedoen ble bygget opp igjen med samme mål som tidligere, og med original benk med 

åpninger og lokk.  Denne utedoen er en reservedo som er ytterst lite i bruk, slik befaringen viste.  Vi 

ønsker å beholde den slik den er til dette formålet. 

 

4. GRILLHYTTE 

Grillhytta ble oppført av tidligere eiere før vår overtagelse i 2007.  Den har et bruttoareal på 12 m². 

Den ble plassert oppå et synlig betongfundament som er ca 4,30 m bredt og 4,40 m langt.  Grillhytta 

dekker bare deler av dette fundamentet.  Vi har senere hellelagt den synlige delen av fundamentet 

fordi vi bl.a. bruker det som sitteplass. 

Betongfundamentet fortsetter lenger til venstre for døråpningen (der hvor bilen vår stod parkert ved 

befaringen) i en lengde på ca 6(?) m.  Det er vanskelig å se hvor langt det er fordi det er fylt masse 

oppå.  I ytterste fall er hele fundamentet ca 4,30 m x 10,50 m.  Til sammen ca 45 m².  Tidligere eier 

fortalte at det stod en «bygning» her, men hva det var, og hvor stor den var, visste han ikke.  Han 

antydet noe om et uthus eller garasje, men det var usikkert.  Uansett, grillhytta var der da vi kjøpte 

eiendommen, og vi fant ingen grunn til å stille noen kritiske spørsmål ved denne oppføringen.  Vi 
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henviser derfor til tidligere oppføring på samme plass.  Vi mener dette indikerer at grillhytta allerede 

var godkjent, da den erstattet en tidligere og klart større bygningsmasse. 

 

5.  OPPSUMMERING 

Alt i alt mener jeg å kunne forsvare de endringer og tiltak som er gjort på eiendommen i den hensikt 

å oppgradere eiendom og bygninger til dagens standard.  Tiltakene må betraktes som moderate, og 

de er ikke på noen måte til sjenanse for allmenheten, selv innenfor et NLF område. 

Jeg har skjønt at jeg måtte søke om dispensasjon til å oppføre den lille redskapsboden nede ved 

vannet.  Derfor har jeg i ettertid søkt om dette.  Alle instanser har godkjent dette, med ett unntak: 

naboen Midtstykket og Flaget skog, gnr/bnr 244/85.   

Jeg opprettholder min argumentasjon for å beholde boden, ref søknad av 10. mars 2016, og ber 

kommunen om å avvise naboens argumenter der de tillater seg å gå imot mitt behov for redskapsbod 

samt at det er til sjenanse i naturen hvis alle skal få lov til å sette opp egne boder. 

Hvis jeg, mot formodning, blir nødt til å søke om tiltak for de andre bygningene på tunet, gjør jeg 

gjerne det.  Jeg håper imidlertid at det ikke blir nødvendig.  Det vil spare alle parter for unødvendig 

byråkrati. 

 

Jeg bistår gjerne med ytterligere informasjon hvis det er noe uklart i mine beskrivelser.  Mitt 

oppriktige ønske er å ha en god og konstruktiv dialog med kommunen.   

 

Med hilsen 

 

Yngvar Buseth 

 

PS 

For øvrig ble luken til brønnen umiddelbart avlåst med hengelås.  Det viste seg at hengelåsen var tatt 

inn for vedlikehold og smøring. Jeg bekrefter herved at den nå er på plass igjen, og at luken er låst. 

DS 

 

 







Yngvar Buseth
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Ringerike kommune

Byggesa kskontoret

v/saksbehandler Ane Marie Rydland

Postboks 123 Sentrum

3502 HøNEFOSS

Saksnr: tSl LO]rO4-ts Løpenr: L9394/IB

GNR/BNR 244147 oE244l4O7 - NEDRE GRYT|NGSVOTLEN

SøKNAD OM TITTAK OG DISPENSASJON

Jeg refererer til korrespondanse med Ringerike kommune om denne saken med referansen ovenfor

Denne søknaden gjelder tiltak og dispensasjon for flere bygninger på mine eiendomme r gnr/bnr
244/47 og244/4O7 - Nedre Grytingsvollen, Tyristrand.

Grunnet diverse innspill fra nabo Midtstykket og Flaget skog, gnr/bn r 244/BS, har denne saken

eskalert til å omfatte bod ved vannet og utedo for eiendom 244/47 samt uthus og grillhytte for
eiendom 244/407.

For oversiktens skyld er jeg bedt av kommunen om å gi en samlet tilbakemelding slik at berørte
parter lettere kan se tiltakene i sammenheng.

Fristen for denne tilbakemeldingen er satt til 01.09.20i.8.

BAKGRUNN

Vi kjøpte vår fritidseiendom på Nedre Grytingsvollen í september 2007. Eiendommen består av,

gnr/bnr 244/47 (ca 31,6 mål med strandlinje til Grytingen og med kjeller-ruin fra tidligere hytte) og

244/4O7 (ca 3,7 mål med nåværende hyttebebyggelse bestående av hovedhytte, uthus og grillhytte).
Eiendommene ligger i sydenden av vannet Grytingen i landbruks-, natur- og friluftsområde innenfor
ytterkanten av det lokale nedbørsfeltet til drikkevannskilden Vælern. Det som var avgj6rende for vår
anskaffelse var tilgangen til vannet med tilhørende fiskerett da hele familien er opptatt av friluftsliv
og fiske i fritiden.
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Høsten 201-5 mottok kommunen en anonym henvendelse om oppføring av et mindre bygg i

nærheten av vann på eiendommen 244/47 .

Det er korrekt at det sommeren 20L5 ble oppført en liten bod i nærheten av vannet Grytíngen på

eiendom 244/47. Eiendommen har en strandlinje på ca 1 30 m mot vannet.

Det er også korrekt at det den gang ikke ble søkt om dette tiltaket. Vi har ingen intensjon om ä føre

opp noen ulovlige bygg på vår eiendom, men har antatt at vår bod ikke ville være en byggesak.

I et skriv fra kommunen ble vi bedt om å sende en søknad til kommunen í og med at tiltaket ble

vurdert som søknadspliktig. Vi sendte en søknad om tiltak uten ansvarsrett og søknad om

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene S 2.1 og 5 5 for denne boden, datert den 10. mars

20L6.

Hverken hyttenaboer eller Vannverket hadde noe å bemerke til oppf6ring av boden, bortsett fra

Midtstykket og Flaget skog (MoF), gnr/bnr 244/85. Deres argumentasjon har jeg tilbakevist i senere

dialog med kommunen. I fortsettelse av denne dialogen har MoF opprettholdt sine bemerkninger. I

tillegg har en representant for MoF, på egen hånd, målt opp og fotografert enheter på mitt hyttetun i

20L6 og meldt awik til kommunen inkludert anmodning om en befaring.

Denne befaringen ble holdt den 30.5.201-8 med to representanter fra kommunen, en representant

fra MoF samt undertegnede med kone. Referatet fra befaringen er datert 27.6.201 8 og konkluderer

med at jeg anmodes om å sende søknader for fplgende enheter:

L Bod ved vannet: - sØknad om tiltak uten ansvarsrett

- søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen 5 2.1- og 5 5

2. Utedo: - sØknad om tiltak uten ansvarsrett

- sØknad om dispensasjon fra $ 2.1

3. Uthus: - søknad om dispensasjon fra g 2.1

4. Grillhytte: - sØknad om dispensasjon fra 5 2.1

Søknadene for hver enhet samt detaljer og bakgrunn følger lenger nede i dette skrivet.

HISTORIKK

len saksom denne erdet nødvendig med litt historikkforå forstå hvordan utviklíngen harværtfor
Nedre Grytingsvollen. Det vil også være med å gi noe av bakgrunnen for min argumentasjon om de

tiltakene jeg søker dispensasjon for.

Både Øvre og Nedre Grytingsvollen er to små husmannsplasser som har vært bebodd i lang tid. De er

trolig gamle <finnebruk> siden en historiker kunne avdekke lafteteknikk brukt av finnene i uthusene

på Nedre Grytingsvollen.

FØlgende hovedpunkter er å bemerke:

1-912, 1-5. juli lfølge Grunnboken ble gnr 66 bnr 47 (Nedre Grytingsvolden) skilt ut fra gnr 66 bnr L2

(Øvre Hovind). Gnr er senere endret fra 66 lil244.

Eiendommen |.66/a7) kjøpt av aksjeselskapet A/S Nedre Gryttingsvolden.

lfølge aksjeselskapets stiftelsesprotokoll var formålet med kjøpet, ref. 5 1: <at

indkjøpe, drive, bebygge eller ovhænde eiendommen Nedre Gryttingsvolden>.

L920, 16. juli



t92L

1924,2. juli

L942143

L949, 5. okt

1955, jan

t992,22. okl

Ny (tømmervilla> oppført av aksjeselskapet på Nedre Grytingsvollen.

Samme år ble et naust tilhørende Øvre Grytingsvollen oppført i Grytingen.

Eiendommen solgt av aksjeselskapet A/S Nedre Gryttingsvolden til disponent Otto

Krogstad, som for 6vrigvar en av fire stiftere/eiere av aksjeselskapet.

lfølge skjøtet bestod eiendommen av ca 10 måldyrket mark, ca 30 målskog og havn.

Ny hytte og uthus oppføn. Senere skilt ut som eget gnr/bnr (2441407l'i 1998

Eiendommen overført fra Otto Krogstad til barnebarnet Tom Krogstad - med unntak

av (tømmervillaen> som ble g¡tt t¡l Menigheten Evangeliehuset for demontering og

flytting.

<TØmmervillaen>r ble demontert og flyttet til Tyristrand (ifølge hytteboka fra 19241

Eiendommen244/47 delt. Tomtene 244/4O7 og244/4O8 skilt ut.

- Eiendommen244/47 består etter dette av ca 31,6 måltomt med ca L30 m

strandlinje til Grytingen og med kjeller-ruin fra <tømmervillaen> + brønn.

- Eiendomm en 244/407 består av ca 3,7 mål tomt med hytte og uthus fra 7942/43

- Eiendommen244/4O8 består av ca 3,6 måltomt med Nedre Grytingsvollens

opprinnelige hovedhus og uthus (finnebruket).

Eiendommene244/q7 og4O7 solgt til Anne Lauvstad

Eiendommene definert som N LF-område

Eiendomme ne 244/47 og 4O7 solgt til Yngvar Buseth

L998, 28. jan

2OO7,3. aug

2007, 3. sept



1. REDSKAPSBOD VED VANNET (gnrlbnr 244/471

I brev til kommunen av 10. mars 201-6 sØkte jeg for denne boden om

- tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

- dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser S 2.1 og 5 5

I referatet fra befaringen den 30. mai 2018 ble jeg anmodet om å samle alle søknadene for at

tiltakene lettere skal kunne sees i sammenheng. Jeg opprettholder min søknad av 10. mars 201-6 idet
jeg velger å legge inn begrunnelsen på nytt, inklusive kopi av skjemaer og bilder. Dog med noen

endringer slden det er kommet frem nye momenter som kan ha betydning for saken.

Nedre Grytingsvollen (daværende gnr/bnr 66/471var på ca. 40 må1. Det fremgår av skjøte fra 2. juli

L924 der det står al <<Eiendommen bestoor ov co. 70 mool dyrket mark og co. 30 mool skog og havn>.

f

Kopi av hele skjøtet er tidligere sendt til kommunen som vedlegg til mail den 5. juli 201-8.

I et tillegg/anmerkning, som også er tinglyst, står det under pkt 2 på baksiden av skjøtet:

<Delekontrøkter, festekontrokter, erklæring om utrederkvdrter, vei- og havnerettigheter m. v.>
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jeg er usikker på hva <<havn> og <havnerettigheter> betyr i denne sammenhengen, og om det kan ha

noen betydning for saken. Jeg kan imidlertid ikke se av de andre dokumentene jeg har om

eiendommen at <havn>r og <havnerett¡gheter)) ved noen anledning er bortfalt. Ergo tolker jeg det

dithen at eiendommen fremdeles innehar <havn> og <havnerettigheter>. Hvis dette ikke gjelder

lenger vil jeg gjerne vite hvordan, hvorfor og når det bortfalt slik at jeg eventuelt kan følg det opp.

Størrelsen pä Øvre Grytingsvollen er jeg ikke sikker på, men jeg antar at begge brukene hadde

omtrent samme størrelse på sin innmark. Det som er helt sikkert er at begge brukene måtte drive

aktivt fiske i Grytingen for å spe på kostholdet. Øvre Grytingsvollen hadde sikkert samme rettigheter

som Nedre Grytingsvollen siden begge hadde strandlinje til vannet samt fískerett. Øvre

Grytingsvollen har utnyttet sine rettigheter og oppført et naust på sin eiendom. Dette naustet

stikker halweis ut i vannet slik det ble vist ved befaringen den 30.5.2018. Dette naustet er på



sjøsiden merket med <1 92L>. Dette årstallet er bare synlig fra båt, men kan dokumenteres med

bilde hvis behov. Det vil si at dagens naust er fra t92t (ikke 1-929 som jeg feilaktig tidligere kom til å

skrive). Om det erstattet en tidligere bygning/naust eller brygge er vanskelig å si, men det kan ikke

utelukkes siden begge brukene har vært bebodd i lang tid før dette.

Det viser imidlertid aLØvre Grytingsvollen oppfprte sitt naust samtidig med at aksjeselskapet A/S

Nedre Gryttingsvolden oppførte sin nye <tømmervilla> på naboeiendommen. Aksjeselskapets

aktiviteter kan i denne forbindelsen dokumenteres i form av <<Forhondlingsprotokol for: A/S Nedre

Gryttingsvolden>t samt eget byggeregnskap for (tømmervillaen> - begge originale bøker i mitt eie.

På samme måte som @vre Grytingsvollen har løst sitt behov for bod/naust ved vannet har vi forsøkt å

løse samme behov, igod tro, ved å oppføre en egen redskapsbod uten vindu på ca 6 m2 sommeren

20L5. Hensikten med dette er å sikre oppbevaring av utstyr og redskaper brukt iforbindelse med

fiske og fiskestell i Grytingen. Plasseringen av boden er angitt på vedlagte situasjonsplan, se vedlegg

D-L. Det er en líten bod som står skjult ute i terrenget helt utenfor allfarvei. Den fører ikke tíl

sjenanse for noen og er ikke i konflikt med kulturminner, er uten forurensning etc. slik den ble vist

ved befaringen.

I skrivet fra kommunen den 2.2.2OL6 (løpenr 3663/16l står det at eiendommen Qaa/a7l ikke er
bebygd. Det er korrekt, men eiendommen var bebygd med 2 boenheter som senere i L992 er blitt
skilt ut med egne gnr/bnr, henholdsvis 244/407 og244/4O8.

Gjenværende på eiendommen (244/47) er det på toppen av en liten kolle en kjellermur etter en

tidligere bygning (av daværende eier kalt "tømmervilla") hvilket også ble nevnt i mitt forrige brev til
kommunen av 2O.I.2OL6 under avsnittet Bakgrunn. Denne muren er med vilje delvis tilgrodd, men

kan fremdeles tydelig sees. Muren ble besiktiget under befaringen 30. mai 201-8.

Eiendommen ble i L949 overdratt til et barnebarn av tidligere eíer. I det tinglyste skjøtet fra den

gang står det: " / overdrogelsen medfølger ikke den på eiendommen stående gomle tømmervillo som

jeg tidligere hor overdrott til Menigheten Evongeliehuset, HØnefoss til riving og flytning".
Vedlagt følger et vinterbilde av tømmervillaen slik den stod på kollen på Grytingsvollen fra 1922 da

den ble bygget, samt et bilde av den samme bygningen slik den fremstår i dag i privat eie på

Tyristrand med adresse Holleiaveien 26, gnr/bnr 25t/98. Vedl. Q-1-.

Lokale folk sier at denne bygningen hadde egen utedo. Jeg vet ikke riktig hvor den var plassert, men

eventuell "avrenning" fra denne doen hadde to muligheter: enten í retníng av brønnen eller i retnÍng

av vannet. Enhver fornuftig person ville valgt det siste alternativet. Det har p.t. ikke lyktes meg å

avklare med sikkerhet hvilken toalettlØsning som har vært benyttet.

Det har altså tidligere stått et husvære på eiendommen, med dertil større bruk/slittasje/forurensning

enn det min lille bod noen gang vil utgjØre.

Det er med den største sannsynlíghet at dette bygget fremdeles ville stått på eiendommen hvis ikke

giveren hadde vært sä generøs mot menigheten sin. I våre dager gjenbruker man ikke bygninger på

denne måten.

Det står også i skrivet fra kommunen at "det er heller ikke tillott å oppføre hytte eller skogshusvære

pã den (eiendommen)". Det er helt ok, for med hytte eller skogshusvære dreier det seg om

bygninger som bl.a. inneholder oppholdsrom, soverom og/eller andre fasíliteter. Det er ikke tilfellet
med en liten bod. Den skal bare brukes til sikker oppbevaring av redskaper og utstyr. Det er ingen

som unødig oppholder seg i en bod. Jeg tolker det derfor dithen at en liten bod uten vindu ikke er

omfattet av forbudet mot hytte eller skogshusvære da en bod dekker et helt annet behov.



Jeg mener at dette samlet taler til min fordel, og at man på grunnlag av dette kan forsvare en

godkjenning av boden.

Jeg vedlegger også målsatte skisser av boden samt en arealplan hvor boden er tegnet inn (inklusive

kjellermur og brønn).

2. UTEDO (gnr/bnr 244/471

I utgangspunktet er det ikke fastslått med sikkerhet at denne doen virkelig står på eiendom 244/47

og ikke pä zaa/ao7. Men la oss likevel gå ut fra at det er riktig. Avstanden opp til nærmeste bygning

er ca. 25 m.

Da vi kjøpte våre eiendommer i2OO7 (244/47 ogaOTl var det helt klart at bygningene trengte

omfattende renovering og vedlikehold siden dette var forsømt i årevís, eksempelvís: dårlige vinduer,

manglende isolasjon, dårlig drenering, fukt o.l.

I hovedhytta var det installert en ubrukt <<Snurredass> i toalettrommet i hovedetasjen. (Dette

toalettrommet er på originaltegningen tegnet inn som en trappenedgang tíl kjelleren). Selve

kammeret var plassert i blindkjelleren rett under. Denne løsningen demonterte og solgte vi. I stedet

installerte vi et moderne forbrenningstoalett med fast tilkobling av gass. Gassen oppbevares i eget

avlåst flaskeskap på utsiden av hytta, og installasjonen er utført av rørleggerfirma í Vikersund. Dette

er vår primære toalettløsning, og den fungerer utmerket. Det er kun aske som blir gjenværende

produkt av dette toalettet.

I tillegg var det en egen utedo i det gamle uthuset. Denne hadde vært i bruk i mange år. Denne

utedoen (og uthuset) må ha blitt oppført i L942/43, samtidig med hovedhytta. Dette fordi våre

originale arkitekttegninger av hytta ikke viser noen form for innendørs toalettløsning.

Siden vi trengte mere plass i uthuset, bl.a. til nytt aggregat, måtte vi fl¡te denne utedoen litt lenger

unna. Utedoen ble bygget opp igjen med samme mål som tidligere, og med original benk med

åpninger og lokk. Flatemålene er ca. L,5 m x 1,5 m. MønehØyde er ca.2,5 m. Denne utedoen er en

reservedo som er ytterst lite ¡ bruk, slik befaringen viste. Vi ønsker å beholde den slik den er til dette

formålet og søker derfor om tiltak uten ansvarsrett samt dispensasjon fra

kommuneplanbestemmelsen 5 2.t for denne.

Vi kan fastslå at det på denne eiendommen nØdvendigvis har vært andre utedoer idet jeg henviser til

tidligere omtalte (tømmervilla> og dennes mulige do-løsninger.

3. UTHUS VED TUNET (gnrlbnr 244/407)

Det er riktig at dette uthuset er forlenget med ca.2,9 m og er nå ca. 4 x 9 m. Det vil si at det nå er

forlenget tilbake til opprinnelig lengde. Uthuset ble mest trolig oppføtli 7942/43 samtidig med

hovedhytta. Uthuset står i utgangspunktet på støpte pilarer. Da vi kjøpte eiendommen kunne vi se

to pilarer i <forlengelse> med uthuset samt deler av en mur. Selger forklarte dette med at uthuset

opprinnelig hadde vært lengre, men at tilbygget var så råttent på grunn av dårlig tak og gulv, at det

var blítt revet. Derfor sto de to pilarene igjen. Det ble senere lagt takplater på uthuset, selv om

undertaket fremdeles er i dårlig forfatning. Jeg mener jeg har rett til å bygge opp igjen det som

tidligere har blitt revet. Før vi startet byggingen tok jeg bilder av pilarene for dokumentasjon. Det

viste seg at den ene pilaren var løs så den måtte vi fornye. Derfor måtte vi, slik de vedlagte bildene



viser, grave rundt den for å fjerne den og stØpe ny pilar

Vi søker om dispensasjon fra 5 2.1 for denne utvidelsen

4. GRITTHYTTE

Grillhytta ble oppført av tidligere eiere før vår overtagelse i 2007. Den er åttekantet og har et

bruttoareal pà 12 m2. Den ble plassert oppå et synlig betongfundament som er ca 4,30 m bredt og

4,4O m langt. Grillhytta dekker bare deler av dette fundamentet. Vi har senere hellelagt den synlige

delen av fundamentet fordi vi bl.a. bruker det som sitteplass.

Betongfundamentet fortsetter lenger tilvenstre for døråpningen (der hvor bilen vår stod parkert ved

befaringen) i en lengde på ca 6(?) m. Det er vanskelig å se hvor langt det er fordi det er fylt masse

oppå. t ytterste fall er hele fundamentet ca 4,30 m x 10,50 m. Til sammen ca 45 m2. Tidligere eier

fortalte at det stod en <bygning> her, men hva det var, og hvor stor den var, visste han ikke. Han

antydet noe om et uthus eller garasje, men det var usikkert. Uansett, grillhytta var der da vi kjøpte

eiendommen, og vi fant ingen Brunn til å stille noen kritiske spørsmål ved oppfpringen eller

godkjenningen av denne. Vi henviser derfor til tidligere oppføring på samme plass. Vi mener dette

indikerer at grillhytta allerede var godkjent, da den erstattet en tidligere og klart større

bygningsmasse. Visøker om dispensasjon fra S 2.Lfor grillhytta.

OPPSUMMERING

Alt i alt mener jeg å kunne forsvare de endringer og tiltak som er gjort på eiendommen i den hensikt

å oppgradere eiendom og bygninger til dagens standard. Det kan virke som om fire sØknader om

tiltak og dispensasjon samtidig kan virke mye, men tiltakene må betraktes som moderate. De er ikke

på noen måte til sjenanse for allmenheten, selv innenfor et NLF område.

Jeg har skjønt at jeg måtte søke om dispensasjon til å oppføre den lille redskapsboden nede ved

vannet. Derforharjegiettertidsøktomdette. Alleínstanserhargodkjentdette,medettunntak:

naboen Midtstykket og Flaget skog, gnr/bnr 244/85.

Jeg opprettholder min argumentasjon for å beholde boden, ref søknad av 10. mars 20L6, og ber

kommunen om å awise naboens argumenter der de går imot mitt behov for redskapsbod samt at det

er til sjenanse i naturen hvis alle skal få lov til å sette opp egne boder.

Jeg bistår gjerne med ytterligere informasjon hvis det er noe uklart i mine beskrivelser. Mitt

oppriktige ønske er å ha en god og konstruktiv dialog med kommunen.

Siden det er flere søknader om tiltak og dispensasjoner har jeg laget en egen oversikt over alle

vedleggene for å lette oversikten.

Jeg håper på et positivt resultat på denne samlede søknaden.

Med vennlig hilsen

Yngvar Buseth Diverse vedlegg



VEDL 1 /]-I
Nullstill

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) S 20-4 og SAK kap. 3

Opplysninger gift i søknaden eller vedlegg Ìil søknaden vil bli reg¡strert i matrikkelen.

ll¡1¡
FlqÊ( loRÂlEr
toþ arccKvÂÚlÉ i

Søkes det om dispensasjon fra pfan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan?

Er det behov for t¡llatelse/samtykke/uttalelse fra annen mynd¡ghet?
Er"
lEIlr"

ffir.r"i
[f]lr.r"i

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. pbl S 2'l -7 tredie ledd

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 51 54, 51 55, 51 56).

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboereZ ffi la [fl f.f"i

Søknaden gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. I Bnr I Festenr. I Seksjonsnr.

244 47
Bygningsnr. lBolignr. lKommune

Ringerike
Adrese

Nedre Grytingsvollen
Poslnr lPGtsted

3533 Tyristrand

Tiltakets art

Mindre liltak til bebygd eiendom, pU S 2G4 og SAK kap.3

Tilbygg < 50 m2 [E rrittligg"nde bygning (ikke boligformål) < 70 m2 [[l SXilVret<tame (sAK10 S s-1 d)

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m'z, jf. pbl S 2G.4 bokstav b) og SAK10 g 3-2

Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

Riving av tiltak som nevnt ¡ SAKI0 S 3-1

¡1 Oppretting/endring
LJI ¿v ¡¡¿t¡ikksls¡þst

XllRnnet:

Grunn- H å,:'""åSå- E ff*ä'J" H Arearoverrørins

I Beskriv
Planlagt bruk/formål sikker oppbevaring av redskaper og utstyr

Skal tiltaket prosjekteres og utføres i samsvar med TEK10,
i henhold til overgangsbestemmelsen i TEK17 S 17-2? Er" lElr.rei

Arealdisponering

Planstatus
mv.

Sett kryss for gieldende plan

E Arealdet av kommunepla" E Reguleringsplan [E eebyggelsesplan

Navn på plan

Areal
BYA eksisterende I BYA nytt Sum BYA BRA eksisterende I BHA nytl Sum BFA Tomleareal

31588 m2

Grad av
utnytt¡ng

Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes på w.dibk.no eller kontaK kommunen

Området er ikke regulert.
Naturtomt dehnert som LNF-om räde 3.8.2O07

Plasserlng

Plassering
av tiltaket

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? lEIlr" ffir,r"i
Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Kan vann- og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? lEllr" ffiru"i
Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Avstand

Minste avstand til nabogrense

Minste avstand til annen bygning

Minste avstand til midten av vei

6,5

ca. 150

m

m

m Dette skal vises på siluasjonsplanen

Blankett 51 5Íl Bokmål @ Utgitt av Direktoratet for byggkval¡tet 01.07.2017 Side 1 av 2



Krav til byggegrunn (pbl g 28-1)

Flom

[rEK17 S 7-2)

I Skal

ImT-

byggverket plæeres i llomulsatt område?
Vedlegg nrNei lElr"

Skred

(rEK17 S 7-3)

I Skal byggverket plaseres i skredulsatt omràde?

F*"' Hru
Vedlegg nr

Andre natur.
og miliøÍorhold
(pbl S 28-1)

Vedlegg nr

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst

vegloven

ss 40-43
pbl $ 27-4

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

f[ Rirsvegfiyt<esves Er avkiøringstillatelse gitt? lEIlr" ffi r.rui

!l Kommunal veg Er avkiøringstillatelse gitt? [fl r" ffi r.r"i

ffifl Privat veg Ervegrett sikret ved tinglyst erklæring? [FIl ¡u ffi tt"i

Gir tiltaket ny/endret
adkomst

fl r" ffi r,r"i

Overvann Täkvann/overvannførestil: ffiAvløpssystem ffifenenS
Feltene 'Vannforsyning" og 'Avløp' skal kun fyiles ut îor driftsbygning i landbruket, micllert¡clige tiltak eller opprett¡ng av matrikkelenhet.

Vann-
forsyning
pbl $$ 27-1,
27-3

Tilknytning iforhold til tomta

Offentlig vannverk Privat vannverk*t-,
t Beskriv

l-- I Rnn"n privat vannforsyning, innlagt vann*

l- I Rnn"n privat vannforsyning, ikke innlagt vann*

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytn¡ng t¡l annen privat ledning eller ffi ¡" [-ll ru"¡
krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? lL¡l tLI

Avløp
pbl SS 27-2,
27-3

Tilknytning iforhold til tomta

f-- | Offenttig avløpsanlegg

l-ll erivat avløpsanlegg lE-lru I r.rei

Er" ffi ru"i

Er" ffi ruei

Skal det installeres vannklosett?

Foreligger utslippstillatelse?

De¡som avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning
eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - t¡l
lkke

relevanl

Dispensasjonssøknader/ìnnvil get dispensasjon B I

Kvíttering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarseUnabomerknader/kommentarer til
nabomerknader c 1-4

Situasjonsplan/avk¡øringsplan D I

Tegninger plan, sn¡tt, fasade (eksisterende) E

Tegninger plan, snitt, fasade (ny) E I

Uttalelsefuedtak fra annen myndighet SAKI 0 S 6-2 og pbl g 21-5 I I

Rekvisisjon av oppmålingsforretning J

Andre vedlegg o I 3

Erklæring og underskrift

Tiltakshave¡

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.

Navn

Yngvar Buseth
Telefon (dagl¡d)

48353444
Mobillelefon

48353444

Adresse

Johs. Faales vei 34
Postnr.

1363
I Poststed

Høvik
Dato I Underskrift

13.8.2018
E-post

ybuseth@gmail.com

G.lentas med blokkbokstaver

Yngvar Buseth
EvenlueJt organisasjonsnr

Blankett 5153 Bokmål @ Utg¡tt av D¡rektoratet for byggkvalitel 01.O7.2017 Side 2 av 2



Ve>tL ß/

SøKNAD OM DI SPEN SASJON

Det søkes med dette om dispensasjon fra

^ Kommuneplanens bestemmelser
Regulerinqsplan
Bebyggelsesplan
Plan- og bygningslovel.__ ___
Teknisk forskrift
Vegloven
Annet:

$2.1 os$5

Det søkes om dispensasjonen fra følgende bestemmelse/forskrift, for å bygge:

en liten redskapsbod på ca 6 m2 for oppbevaring av utstyr og redskaper i

forbindelse med fiske og fiskestell i Grytingen.

Begrunnelse for å søke dispensasjon er (angi evt. fordeler/ulemper dispensasjonen
medfører):

I forbindelse med fiske og fisketstell i Grytingen er det behov for å oppbevare

redskaper og utstyr på et tørt og sikkert sted. En liten redskapsbod i nærheten av

vannet dekker dette behovet. Da slipper man hver gang å bære alt utstyr opp og

ned mellom hytta og vannet. En slik bod plassert i utkanten av eiendommen vil

ikke være til sjenanse for allmenn ferdsel. Den vil være lite synlig fra alle kanter.

Den kommer ikke i konflikt med dyreliv eller kulturminner. Ingen avrenning eller

forurenslng av vann eller jordsmonn. lngen bekker eller tilsig blir berørt.

Boden medfører ingen påviselige ulemper. Boden er godkjent av Vannverket.

eç
lg

^S 8-

=o.€,6ò E
-ul:f¡

ã8På
L¡-vø¡

Yngvar Buseth 48 35 3444 48 35 3444
Telefon

Johs. Faales vei 34
Postnr. Postst€d

1363 Høvik

Tiltakshaver

Nedre Grytingsvollen, 3533 Tyristrand

Fnr,

244 47

Det søkes om dis for løl de eiendom

Høvik 13.8.2018
og dato

Tiltakshavers underskrift

D[ Gjenpart av nabovarsel

Vedlagt fø

fl Andre v€dlegg/søknad
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Boden under bygging. Vannet og robåten vises i bakgrunnen. Båten er bare delvis synlig

pga høydeforskjell ned mot vannet. Dette kommer íkke godt nok frem på bildet.

Ferdig malt bod slik den fremstår i dag. Her er det lettere å se at boden ligger i skrånende

terreng tilbaketrukket fra vannet.

VEot V e-I

Dokid:
1 807511 4

(1 5/10104-18)
Bilder



Viyor la Q-e-

"Tømmervillaen" fra 1922 pâ kollen på Grytingsvollen 244/47. Bildet er tatt ca mot nordvest.

Grytingen ligger på nedsiden bak villaen. Brønnen ligger nede til venstre utenfor billedet.

t

TØmmervi aen s ik den fremstår i dag i privat eie i Holleieveien 26, gnr/bnr 25L/98.
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VEDL I2- N-2
Nullstill

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven (pbl) S 20-4 og SAK kap. 3

Opplysn¡nger g¡tt i søknaden eller vedlegg iil søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

/l¡1¡
DlPExl olÀt¿r
FOk Èrca* vau I Ê |

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygníngsloven, forskrift eller arealplan?

Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet?
Er"
Er"

ffir.r"i
[Elru"i

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. pbl S 21-7 tredje ledd

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført lør søknaden sendes kommunen. (Blankett 51 54, 51 55, 51 56).

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? [EIl r" ffi ru"i

Søknaden gielder

Eiendom/
byggested

41244
Gnr- I Bnr. I Feslenr. I Seksjonsnr- Bygningmr. lBolignr. I Kommune

Ringerike

Adresse

Nedre Grytingsvollen
Poslnr I Poststed

3533 Tyristrand

T¡ltakets an

Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl $ 2G4 og SAK kap.3

Tilbygg < 50 m2 [E fritttigg"nde bygning (ikke boligrformål) < 70 m2 [[l srcvrextame (sAK10 S 3-1 d)

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA) mindre enn 1000 m'z, jf. pbl S 20-4 bokstav b) og SAK10 $ 3-2

Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre t¡dsrom enn 2 år)

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

Riving av tiltak som nevnt i SAK10 S 3-1

¡-1¡ Oppretting/endring
lJl av matrikkelenhet

EJlRnnet:

ES:"ffi; Hå,:Îåffi Uff$1i'J" [flArearoverrørins

Planlagt bruklformål
I Beskdv

Reserve do. Annet hoved-toalett finnes i nabobygg

Skal tiltaket prosjekteres og uttøres i samsvar med TEK10,
i henhold til overgangsbestemmelsen i TEK17 S 17-2? [EJ|ru fElr'r"i

av grad av ulnytting. Veiledn¡ng tinnes pä w.dibk.no eller konlaK kommunen

Området er ikke regulert.
Definert som LNF-område 3.8.2007

Utedoen er flyttet ut fra uthus i umiddelbar nærhet grunnet renovering av uthuset.

Avstand til vannet Grytingen er ca 200 m.

Kan høyspent kraftlinje være i konflikl med tiltaket? IEI ru ffi f,fei

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Kan vann- og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? IEII ¡" ffi f.f 

"i
Hvis ja, må avklaring med berørt rett¡ghetshaver være dokumentert

Minste avstand til nabogrense

Minste avstand til annen bygn¡ng

Minste avstand til midten av vei

Dokid:
18075120
(15/10104-18)
Søknad om utedo

50

ca.20

m

m

m

fuealdisponering

Planstatus
mv.

Sett kryss for gleldende plan

I erealdel av kommunepla" E Reguleringsplan [E Bebyggelsesplan

Navn på plan

Areal
BYAeksisterende lBYAnytt Sum BYA BRA eks¡sterende I BRA nytt Sum BRA Toml€areal

31588 m2

Grad av
utnytt¡ng

I

Plassering
av tiltaket

Avstand

Blankett 5153 Bokmål @ Utgitt av Direktoratèt for byggkvalitel 01 .07 .2017

Dette skal vises på s¡tuasionsplanen
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Krav til byggegrunn (pbl S 28-1)

Flom

[IEK17 S 7-2)

I Skal byggverket plæeres iflomulsatt område?

ffiru"i lEll¡"
Vedlegg nr.

Skred

(rEKl7 S 7-3) Ë

byggverket plasseres ¡ skredutsatt omrâde?
Vedlegg nr.

Nei Hru
And¡e natur-
og miljøforhold
(pbl $ 28-1)

I Foreligger det vesentlig ulempe som følge av nalur- og miljøfoñold?

ffi N"i IEI ¡" Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg
Vsdlegg nr

Tilknytning t¡l veg og ledningsnett

Adkomst

vegloven

ss 4043
pbl $ 27-4

Gir tiltaket ny/endret
adkomst

ir" fifl ruei

ffi ru"i

[flrrr"i
fllllruei

Overvann Takvann/overvannførestil: ffiAvløpssystem ffifenenO
Feltene 'Vannforsyning' og 'Avløp" skal kun lylles ut for driftsbygning i landbruket, micilert¡dige liltak eller oppretling av matikkelenhet.

Vann-
forsyning
pbl $$ 27-1,
27-3

Fl offentlig vannverk Privat vannverk*

Tilknytning iforhold til tomta

T * Beskr¡v

l- I Rnn"n privat vannforsyning, innlagt vann*

I-- I Rnn"n privat vannforsyning, ikke innlagt vann*

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknylning til annen pr¡vat ledning eller [-ll Ja [-ll ru"i
krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? I'L¡l tL¿r

Avløp

pbl SS 27-2,
27-3

Tilknytning ¡forhold til tomta

Offentlig avløpsanlegg

Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett?

Foreligger utslippstillatelse?

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning
eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

m
m
H

Ja

Ja

Ja

H
H
H

Nei

Nei

Nei

Vedleqg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr.lra - lil
lkke

relevant

Dispensasjonssøknaderf nnvilget dispensasjon B 2

Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til
nabomerknader c 1-2

S ¡tuasjonsplan/avklørin gsplan D I

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende) E

Tegninger plan, snitt, fasade (ny) E 2

Uttalelsefuedtak fra annen myndighet SAK10 S 6-2 og pbl S 21-5 K
Rekvisisjon av oppmâlingsforretning J K
Andre vedlegg o 2

Erklæring og underskrift

Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pbl), byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.

Navn

Yngvar Buseth

Telefon (dagtid)

48353444

Mobiltelefon

48353444

Adresse

Johs. Faales vei 34
Postnr. I Poststed

Høvik1363

Dato

13.8.2018
I Underskrifl E-post

ybuseth@gmail.com

Gientas med blokkbokstaver

Yngvar Buseth
Eventuelt organisasionsnr-

Blankett 51 53 Bokmål @ Utgitt av D¡rektoratet for byggkval¡tel O1 .07.2017 S¡de 2 av 2
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Yngvar Buseth 48 35 34 44 35 34
n

Johs. Faales vei 34 1363 Høvik
Postnr.

Tiltakshaver

Sø KN AD OM DI SPEN SASJON

Det søkes med dette om dispensasjon fra

s 2.1

Vegloven
Annet

Det søkes om dispensasjonen fra følgende bestemmelse/forskrift, for å bygge:

en liten utedo på ca 1,5 x 1,5 m. Doen er i realiteten en flytting ut av nærstående
uthus grunnet renovering.

Begrunnelse for å søke dispensasjon er (angi evt. fordeler/ulemper dispensasjonen
medfører):

I forbindelse med utbedring av eksisterende uthus har det vært nødvendig å

flytte ut utedoen for å gi mere plass, b.a. til nytt aggregat. Ny utedo flyttet ca 25 m

fra uthuset. Utedoen er en reseryeløsning da permanent toalett finnes i hoved-
hytten. I og med at den bare sporadisk er i bruk er det ingen merkbar avrenning,
lukt eller annen forurensning. Ny utedo ble inspisert ved befaring den

30. mai 2018. Avstand til vannet Grytingen er ca. 200 m.

Utedoen medfører ingen påviselige ulemper.

^=@ ,='
r$

tc
r$ I
c\t o .4

--lpp3!
ãPòë
^-rñlJrvü,

Nedre Grytingsvollen, 3533 Tyristrand

Gnr Bnr Fnr

244 47

Det søkes om e eiendom for

Høvik 13.8.2018
og Underskrift /

Tiltakshavers underckrift

X Gjenpart av nabovarsel

Vedlagt følger:.

I Andre vedlegg/søknad
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Dokid:
18075122
(1 5/10104-18)
Tegning utedo

t5o
F Ko¡tr



Bilder av utedo. Plasseringen i terrenget 9¡6r den lite synlig fra terrassen på hytta.

Ve >t /5 o-q

Dokid:
18075123
(1s/10104-18)
Bilde utedo

7
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Sø KN AD OM DI SPEN SASJON

Det søkes med dette om dispensasjon fra

E
tr

Kommuneplanens bestemmelser
Reguleringsplan

s 2.1

Bebyggglsesplan
Plan- og byg¡lng sloven
Teknisk forskrift
Vegloven
Annet

Det søkes om dispensasjonen fra følgende bestemmelse/forskrift, for å bygge

en utvidelse av uthus tilbake til original størrelse etter at tilsvarende del av

uthuset tidligere var blitt revet på grunn av råte.

Begrunnelse for å søke dispensasjon er (angi evt. fordeler/ulemper dispensasjonen
medfører):

I forbindelse med utbedring av eksisterende uthus ønsker vi å bygge opp igjen

del av uthuset som tidligere har blitt revet grunnet råte. Utvidelsen bygges på

de gamle pilarene som stod igjen etter rivingen. Størrelsen på utvidelsen blir

den samme som tidligere med samme lengde, bredde og takhøyde.
Utvidelsen ble befart den 30.5.2018.

Utvidelsen medfører ingen påviselige ulemper.

og dato

t

I

i

Dokid;
18075125
(15t10104_18)
Søknad om dispensasjon

Yngvar Buseth 48 44

Johs. Faales vei 34 Høvik 1

Tiltakshaver

Nedre Grytingsvollen, 3533 Tyristrand

Gnr

244 407

Det søkes om eiendomfor

Tilta ks havefls underskrift

r

X Gjenpart av nabovarsel

Høvik 13.8.2018

. Andre vedlegg/søknad



Bilder av uthuset etter <utvidelsen>

vË n¿ t? Q:5

Dokid:
18075126
(15t10104_18)
Bilder uthus

t r

r



Bildet viser de to gamle pilarene før vi startet byggingen. Pilaren nederst til venstre i bildet var løs så

den ble erstattet med en ny. Derfor er det gravet rundt denne pilaren.

Rester av muren sees i bakkant til hØyre.

veor 1'7 0 5
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Sø KN AD OM DI SPEN SASJON

Det søkes med dette om dispensasjon fra

bestemmelser

oven

VEot 1 8 B-q

Dokid:
18075127
(15/10104-18)
Søknad om disPensasjon

s 2.1

D
rVegloven
Annet:

Det søkes om dispensasjonen fra følgende bestemmelse/forskrift, for å bygge

Det søkes om dispensasjon for å få godkjent en grillhytte som tidligere eier
oppførte tør vi kjøpte eiendommen i september 2007 selv om denne ble oppført
før eiendommen ble definert som NLF-område den 3.8.2007.

Begrunnelse for å søke dispensasjon er (angi evt, fordeler/ulemper dispensasjonen
medfører):

Grillhytten ble oppført før vi kjøple eiendommen. Den er beskrevet i både

salgsprospekt og kjøpekontrakt. Den var allerede inntegnet på kommunens
situasjonsplan. Vi hadde ingen grunn til å stille spørsmål om eventuell manglende
godkjenning. Grillhytten er en ferdighytte på ca 12 m2, og den er plassert på en

større platting. I følge selger stod det tidligere et annet større bygg på

denne plattingen. Grillhytten utgjør idag en naturlig del av vårt hyttetun.

Grillhytten medfører ingen påviselige ulemper.

og U

Yngvar Buseth lTetefonffi
48 35 {4 44 48 35 34 44

Navn

I Postnr. I Posbted
1363 HøvikJohs. Faales vei 34

Adressê

Tiltakshaver

Nedre Grytingsvollen, 3533 Tyristrand

Snr

244 407

Det søkes om eiendom for

Tlltakshaveæ undeækrift

X Gjenpart av nabovarsel

Høvik 13.8.2018

Andre vedlegg/søknad



Bilder av hyttetun og grillhytte

Vs>t t? e- 6

Dokid:
18075128
(15/10104-18)
Bilde ev hyttetun og gr¡llhytte



Fra: Borghild Hollerud [borghild.hollerud@gmail.com] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no]; Arne Lange Hellum 

[Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 10.09.2018 18:20:06 

Emne: Buseth tilbakemelding til kommunen i forhold til nabovarsel. Saksnummer 15/10104-

15 

Vedlegg:  

Gjelder saksnummer 15/10104-15 Ringerike kommune - byggesakskontoret. 

 

Vi viser til nabovarsel fra Yngvar Buseth på gnr 244 bnr 47 og 407 ( datert 13.08.2018), og 

ønsker med dette å komme med noen bemerkninger til tiltakene. 

 

Ut i fra referatet fra befaringen 30.05.18 har Ringerike Kommune bekreftet at flere av 

byggeprosjektene som er oppført på eiendommen er søknadspliktige og det vil være behov for 

dispensasjon. Vår merknad går på at eier av eiendommene gnr 244  bnr 47 og 407 allerede har 

oppført og ferdigstillet de byggene det nå søkes dispensasjon for. 

 

Vi reagerer på at eier nå søker om byggetillatelse på allerede eksisterende bygg, men avventer 

kommunen sin behandling av saken. En slik sak vil naturlig skape presidens for tilsvarende 

prosjekter , og Ringerike kommune kan da påberegne å få flere byggesaker innenfor dette 

område. 

 

Med vennlig hilsen 

for Midtstykket og Flaget skog 

Borghild K Hollerud 

 

Jeg mottok nabovarsel i posten 30. august 2018. 



Yngvar Buseth 

Johs. Faales vei 34 

1363 HØVIK         Høvik 29. september 2018 

 

 

 

Ringerike kommune 

Byggesakskontoret  

v/saksbehandler Kristine Grønlund 

Postboks 123  Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

 

 

 

Saksnr: 15/10104-15  Løpenr: 19394/18 

GNR/BNR 244/47 og 244/407 – NEDRE GRYTINGSVOLLEN, TYRISTRAND 

 

 

 

TILBAKEMELDING TIL KOMMUNEN I FORHOLD TIL NABOVARSEL 

Vi er bedt om å sende inn tilbakemelding i forhold til nabovarsel innen fristen den 3. oktober 2018.  

Etter befaringen på Grytingsvollen den 30. mai 2018 ble vi bedt om å sende inn en samlet søknad om 

tiltak/dispensasjon for fire enheter: bod, flytting av utedo, tilbakeføring av uthus til opprinnelig 

størrelse samt grillhytte oppført av tidligere eier.  Det er i søknaden redegjort i detalj for hver av 

enhetene.  Hver for seg må hvert tilfelle betraktes som lite, og i noen tilfeller kan de betraktes som 

rene formaliteter.  Vi skjønner likevel at kommunen har behov for å registrere alt i sin oversikt, og 

denne anmodningen har vi etterkommet. 

 

Selvsagt gjorde vi en vurdering av hvert tilfelle før vi satte i gang, men vi var av den oppfatning at vi 

opererte innenfor regelverket.  Det viste seg å ikke være riktig.  Vi beklager derfor at ikke søknader 

ble sendt inn på forhånd. 

 

Alle naboer og instanser har likevel godtatt aktivitetene, bortsett fra nabo Midstykket og Flaget skog, 

gnr/bnr 244/85, med den begrunnelse at de ikke ser mitt behov for redskapsbod, og at min 

fremgangsmåte kan skape presedens i området.   

Jeg mener at jeg selv er bedre skikket til å vurdere eget behov med hensyn til fiske og fiskestell.   



I tillegg kommer de med en antydning om å gjennomføre «tilsvarende aktiviteter». Argumentasjonen 

er uklar og gir liten innsikt i hva de definerer som «aktiviteter» og hvem som skulle gjøre noe slikt. 

Jeg hevder å ha handlet i god tro. Jeg mener kommunen bør se bort fra en slik uklar argumentasjon. 

  
Siden vi nå har havnet i denne situasjonen kan vi ikke la være å reflektere over årsakene til dette. 

Denne saken startet med en anonym henvendelse til kommunen om vår bod.  Det er en liten bod 

som ligger delvis skjult i terrenget, og som ikke på noen måte er til sjenanse for allmennheten. 

Vi synes det er påtagelig at motstanden mot denne boden bare kommer fra naboen Midtstykket og 

Flaget skog, gnr/bnr 244/85. 

Det er beklagelig at en slik henvendelse gjøres anonymt, og at anmelder ikke tør å stå fram.  Etter 

som motstanden nå bare kommer fra ett hold, nemlig Midstykket og Flaget skog, er vi ikke i særlig 

tvil om hvem som har forsøkt å skjule seg bak anonymiteten.   

Jeg kan ikke tenke meg at presedens, eller smitteeffekt, blir noe problem i området.  Med så iherdige 

naboer som Midtstykket og Flaget skog – som til og med går inn på folks private hyttetun for å måle 

opp bygninger og fotografere dem – er det lite å frykte.   

Midtstykket og Flaget skogs egne hytter i nord-enden av Grytingen ligger kun få meter fra vannet. Vi 

ser at de selv nyter godt av å ha direkte tilgang til vannet fra sine hytter, og ut fra hva vi kan beregne 

ligger disse hyttene omtrent like nærme vannet som vår bod. Det er et paradoks at de i denne 

situasjonen ikke ser vårt behov da vår hytte ligger ca 200 meter i skrånende terreng fra det samme 

vannet. 

På lik linje som Midtstykket og Flaget skog stadig opprettholder sin klage, velger vi også å forsvare 

oss på samme måte som tidligere.  Vi har lagt stor vekt på vår argumentasjon i forbindelse med 

søknadene. 

Grunnen til at vi har gjort som vi har gjort er at vi ønsker å ha det mest mulig funksjonelt.  Dette fordi 

hele hyttetunet har vært dårlig vedlikeholdt og uten naturlige eller gradvise oppgraderinger. 

 

Med hilsen 

 

Yngvar Buseth 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan - Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3716-10   Arkiv: 140  

 

Dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel E-16 Eggemoen-Olum  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra krav om regulering i kommunedelplan for E16 Eggemoen-

Olum, for de aktuelle 19 daa på Eggemoen, innvilges. 

  

2. Kommunen vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, plankrav i 

kommunedelplanen, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet 

vurdering er klart større enn ulempene. 

 

3. Det forutsettes at de aktuelle arealene medtas i neste reguleringplan som skal følge opp 

alternativ C-redusert i kommunedelplan for Eggemoen-Nymoen.  

 

 

  

Sammendrag 

Statens vegvesen (SVV), region øst, søker kommunen om dispensasjon fra kommunedelplan 

E16 Eggemoen-Olum.  

Det er vedtatt reguleringsplan for veistrekningen innenfor kommunedelplan E16 Eggemoen-

Olum. Men noe av arealet som må brukes til rundkjøring ligger utenfor reguleringsplanen. 

Hensikten er å tilpasse ny vei til eksisterende vei over Eggemoen og deretter til alternativ C-

redusert i kommunedelplan E16 Eggemoen-Nymoen.  

Utbygging av Åsbygda-Eggemoen, etter vedtatt reguleringsplan, starter på nyåret, SVV ønsker 

dermed å få tilgang til arealene som ligger utenfor gjeldende reguleringsplan på Eggemoen. 

Arealet det dispenseres for er på ca 19 daa. En samlet vurdering av omsøkt areal tilsier at 

kommunen godkjenner dispensasjonssøknaden. 

 

Beskrivelse av saken og forholdet til overordnede planer 

Dispensasjonssøknaden dreier seg om ca 19 daa skogsareal som inngår i kommunedelplan for 

E16 Eggemoen-Kleggerud, men det inngår ikke i vedtatt reguleringsplan for området. Det 

omsøkte arealet er dermed ikke regulert på nåværende tidspunkt, men det skal inngå i neste 

regulering som skal utarbeides etter alternativ C-redusert i vedtatt kommunedelplan for E16 

Eggemoen-Nymoen. 

Det er inngått avtale med grunneieren for det aktuelle arealet og det er ingen nære naboer.  

 



- 

Juridiske forhold  

Alternativet til dispensasjon er endring av plan iht plan- og bygningsloven (pbl) § 12-14. 

Det er krav om nabovarsling etter pbl § 21-3. Unntak fra nabovarsling kan gis når søknaden 

åpenbart ikke berører naboens interesser. Dispensasjonssøknaden unntas nabovarsling.   

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud, vedtatt av kommunestyrene i Ringerike og 

Jevnaker henholdsvis 31.01.2013 og 05.02.2013. I kommunedelplanen er det vist en linje som 

kommer skrått inn på eksisterende veg ved Eggemoen.  

 

Detaljregulering 388 og 389 for E16 Eggemoen-Olum ble vedtatt i sak 49/15 i kommunestyret 

26.03. 2015. Detaljreguleringen var en oppfølging av kommunedelplan for E16 Eggemoen-

Kleggerud. Detaljreguleringen legger opp til en rundkjøring på Eggemoen, i påvente av 

avklaringer knytta til videreføring mot Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor 

planavgrensninga (korridoren). Linja som er vist i kommunedelplanen er bare et eksempel på 

en trase. Med bakgrunn i dette er vedtatt reguleringsplan i tråd med kommunedelplanen.  

 

Kommunedelplan E16 Nymoen-Eggemoen ble i sak 112/18 vedtatt i kommunestyret 11.10. 

2018. Her vedtok kommunen alternativ C-redusert med en del tilleggspunkter.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Generelt i dispensasjonssaker skal naboer varseles. I det aktuelle området er det en grunneier 

som eier store arealer på begge sider av tiltaket. Det er inngått kjøpskontrakt med grunneier 

for det aktuelle arealet. Det vurderes at søknaden ikke berører naboens interesser, slik at 

nabovarsling ikke er nødvendig i denne saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativet til å gi dispensasjon er endring av vedtatt reguleringsplan iht plan- og 

bygningsloven (pbl) § 12-14. 

Alternativt vedtak kan være å avslå dispensajonsøknaden med begrunnelse i at arealene må 

inngå i reguleringsplan før det kan gjøres tiltak.  

 

Rådmannens vurdering 

Saken omhandler dispensasjon for 19 daa areal på Eggemoen som faller utenfor kravet i 

kommunedlplanens bestemmelse om regulering. Hensynet bak kravet om regulering er å følge 

opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommunedelplanen og det legger klare 

føringer for utbyggingsprosjektet. 

 

Vedtatt detaljregulering for E16 Eggemoen-Olum legger opp til en rundkjøring på Eggemoen, 

i påvente av avklaringer knytta til videreføring mot Nymoen. Foreslått rundkjøring er innenfor 

planavgrensninga (korridoren) for kommunedelplanen. Statens vegvesen har i neste 

kommunedelplan anbefalt trase C-redusert som fortsettelse på E16 over Eggemoen mot 

Nymoen og kommunen har vedtatt samme alternativ. For området på Eggemoen faller 

alternative C og C-redusert sammen. 

 

Det er behov for å etablere en midlertidig rundkjøring mot eksisterende E16 og tilpasset 

alternativ C-redusert. Dette resulterer i at det vil være nødvendig å gå utenfor arealene som er 

vedtatt regulert til vegformål i gjeldende reguleringsplan med ca 19 daa. 



- 

Siden det er snakk om bare omkring 19 daa areal som ønskes omdisponert og 8 av disse 

dekarene er midlertidig beslag som skal tilbakeføres, så oppfatter rådmannen at dette er lite 

konfliktfylt i dette området. Evt. dispensert areal vil så innreguleres i neste reguleringsplan, 

som vil løse vegforbindelsen i trase C-redusert. 

Rådmannen vurderer etter dette at dispensasjon fra krav om detaljregulering ikke fører til en 

vesentlig tilsidesetting av hensynene bak krav om regulering. 

 

Grunneier har store arealer i området på begge sider av tiltaket. Det vurderes at søknaden ikke 

berører naboens interesser. Dispensasjonssøknaden har fått unntak fra nabovarsling. 

 

Et alternativ til dispensasjon er endring av plan. Endring av reguleringsplan vil i denne saken 

skje på et senere tidspunkt når trase for lenken av E16 over Eggemoen mot 

Hensmoen/Nymoen skal regulers. Rådmannen vurderer at dette er godt nok for dette arealet. 

 

Fordelene med å gi dispensasjon må videre være klart større enn ulempene. Rådmannen 

presiserer at dispensasjonssøknaden gjelder kravet om regulering av ca 19 daa areal som er 

vurdert til lite konfliktfyllt. Rådmannen vurderer det som fornuftig å anlegge en rundkjøring på 

Eggemoen som både kan fungere ved å knytte på eksisterende E16, men som også vil kunne 

være et tiltak som kan knyttes direkte på ny E16 i trase C-redusert etter påføgende regulering 

av alternativ C-redusert. Ulempen ved å fravike krav om detaljregulering er dermed betraktelig  

mindre enn fordelene i denne saken. 

Rådmannen vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 

tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

Etter en samlet vurdering tilrår rådmannen at søknad om dispensasjon fra krav om 

detaljregulering for de aktuelle 19 daa på Eggemoen innvilges.  

 

 

Vedlegg 

1. Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan E16 Eggemoen-Olum 

2. Svar på spørsmål vedr. søknad om dispensasjon 

3. Bilde som viser vedtatt reguleringsplan lagt oppå kommunedelplanen 

4. Bilder som viser vedtatt kommunedelplan og ny kommunedelplan alternativ C-redusert 

 

 

 Ringerike kommune, 19.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder areal-og byplan: Knut Kjennerud 

Saksbehandler: Grethe Tollefsen 

 











Fra: Winge Eva-Lena [eva.winge@vegvesen.no] 

Til: Grethe Tollefsen [Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 18.10.2018 12:14:50 

Emne: SV: Noen flere spørsmål vedr. søknad om disp. fra k.delplan E16 Eggemoen - Olum 

Vedlegg: image001.png 

Hei. 
Se svar på spørsmålene i rødt under. 
 

 
Med hilsen 
Eva-Lena Winge 

 
Prosjekt: Prosjekt E16 Eggemoen-Olum 
Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER 

Besøksadresse: Glassverkvegen 2, JEVNAKER 
Telefon: +47 48153885  Mobil: +47 48153885  e-post/Lync: eva.winge@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-ost@vegvesen.no 

 
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?  
 

 

Fra: Grethe Tollefsen [mailto:Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 12. oktober 2018 16:22 
Til: Mood Hummel Cassandra <Cassandra.hummel@vegvesen.no> 
Emne: Noen flere spørsmål vedr. søknad om disp. fra k.delplan E16 Eggemoen - Olum 
 
Hei igjen, viser til telefonsamtale i dag. 
 
Har fortsatt noen spørsmål som det ønskes avklaring på: 
 

- Hva er det ønske om å dispenseres fra i kommunedelplanen som ikke kan reguleres ved en endring av vedtatt reguleringsplan eller evt. ved 
regulering i etterkant av vedtak om alt. C i kommunedelplan Eggemoen-Nymoen.  
Svar:  



- Vi har søkt om dispensasjon fra kommuneplanen fordi utbygging av Eggemoen-Åsbygda starter på nyåret og da må vi ha tilgang til arealene som 
ligger utenfor gjeldende reguleringsplan.   

- Vi har ikke sett på omregulering av gjeldende plan som et alternativ da  
1. vi ikke kunne forskuttere utfallet av trasévalg i kommunedelplanen for Nymoen-Eggemoen. 
2. det er ikke ville være nok tid til omregulering mellom vedtak (oktober 17) og oppstart bygging (februar 19).  

 

- Er det slik at det ønskes disp. fra kommunedelplanens generelle bestemmelser 4.1. Der det er krav om reguleringsplan, og at det dere nå ønsker å 
bygge (kryss/rundkjøring) ikke dekkes av vedtatt reguleringsplan?  
Svar: Ja.  

- Det må dermed reguleres om og at slik regulering vil komme i etterkant av ny vedtatt trase på neste lenke av kommunedelplan for E16 Eggemoen -
Nymoen?  
Svar: Ja, vi ser for oss å «rydde opp» i arealbruken når vi regulerer strekningen Nymoen-Eggemoen.   

 
Jeg legger ved noen kartutsnitt som vi har laget og som viser vedtatt reguleringsplan lagt oppå vedtatt kommunedelplan på strekning fra Olum –Eggemoen 
og så ligger det utsnitt av neste lenke alt. C. Stemmer disse kartutsnittene? 
 
Jeg må legge ved noen kart som forklarer hva dispen går ut på i saken, er dette greit eller har dere andre utsnitt som viser problemstillingen bedre? 
 
 
Med hilsen 
 
Grethe Tollefsen 
----------------------------------------- 
Rådgiver for sektor samfunn 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 94135233 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
www.ringerike.kommune.no 
 

 



Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle 
vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt. 

 
 
 
 
 

Fra: Grethe Tollefsen  
Sendt: 25. september 2018 18:01 
Til: 'Mood Hummel Cassandra' 
Emne: SV: Spørsmål vedr. søknad om disp. fra k.delplan E16 Eggemoen - Olum 

 
Takk for svar, jeg registrerer dette inn i saken og skal se nærmere på det til uken. 
 
Med hilsen 
 
Grethe Tollefsen 
----------------------------------------- 
Rådgiver for sektor samfunn 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 94135233 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
www.ringerike.kommune.no 
 

 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle 
vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt. 

 
 
 
 



 

Fra: Mood Hummel Cassandra [mailto:Cassandra.hummel@vegvesen.no]  
Sendt: 25. september 2018 07:15 
Til: Grethe Tollefsen 
Emne: SV: Spørsmål vedr. søknad om disp. fra k.delplan E16 Eggemoen - Olum 

 

Hei Grethe, 

 

Jeg skal prøve å ta dette punktvis, i den rekkefølgen du har satt opp mailen din på – slik at det blir en mest mulig ryddig besvarelse. 

 

Grunneier er varslet og har akseptert omdisponering av areal ved at kjøpekontrakt er signert. Naboer er ikke varslet ved nabovarsel da vi mener 

at omdisponeringen ikke vil berøre interesser til andre enn grunneier. Omdisponeringen er i tråd med kommunedelplanens alternativer B og C, 

og vil kun komme til utførelse hvis alternativ B eller C blir valgt. 

 

Arealet som skal omdisponeres på 19 daa skog er det samme arealet som det i avtalen er beskrevet som 11 daa permanent erverv og 8 daa 

midlertidig beslag.  

 

-          Dispensasjonssøknaden er utarbeidet på bakgrunn av at vi må ha areal tilgjengelig for å kunne tilpasse vår bygging av Eggemoen-Olum 

til den trasé som vedtas i kommunedelplanen for Nymoen-Eggemoen.  

-          Vi har tidligere inngått avtale om kjøp av grunn og midlertidig beslag på grunnlag av gjeldende reguleringsplan, alternativ A. Nå har vi 

også ervervet nok areal til å kunne tilpasse bygging av Eggemoen-Olum til kommunedelplanens alternativ B og C.  

-          Byggestart for Eggemoen-Olum er i februar 2019, dvs om kort tid. Entreprenøren bør få beskjed om hva som skal bygges i god tid før 

de leverer tilbud i desember.  

-          Det vil så bli ryddet opp i arealbruken i reguleringsplanprosessen for Nymoen–Eggemoen. Arealer som vi har ervervet til vegformål og 

som ikke benyttes skal tilbakeføres til grunneier, i utgangspunktet regulert tilbake til formål LNFR.   

 

Bakgrunnen for søknaden er at Statens vegvesen må ta høyde for at alternativ C er et sannsynlig valg av trasé i kommunedelplanen for E16 

Nymoen-Eggemoen. I gjeldende reguleringsplan for E16 Eggemoen-Olum er det ikke nok areal til å bygge en midlertidig påkobling til 

eksisterende E16 (rundkjøring) for alternativ B og C. Reguleringsplanen tar utgangspunkt i kommunedelplanens alternativ A. 

 



Håper jeg skjønte spørsmålene dine og at jeg med dette fikk gjort det litt klarere. 

 

Ha en fin dag videre! 
 
 
Med hilsen 
Cassandra Mood Hummel 
 
Prosjekt: Prosjekt E16 Eggemoen-Olum 
Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER 

Besøksadresse: Glassverkvegen 2, JEVNAKER 
Mobil: +47 94204449  e-post/Skype: cassandra.hummel@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-ost@vegvesen.no 

 
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?  

 

 

 

 

Fra: Grethe Tollefsen [mailto:Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 21. september 2018 15:24 
Til: Mood Hummel Cassandra <Cassandra.hummel@vegvesen.no> 
Emne: Spørsmål vedr. søknad om disp. fra k.delplan E16 Eggemoen - Olum 
 
Viser til telefonsamtale tidligere i uken. 
 
Jeg har ett par spørsmål som jeg gjerne kan få et skriftlig svar på før kommunen skal saksbehandle midlertidig disp.  fra kommunedelplanen. 
 
I forhold til saksbehandling hos oss: det er krav til at grunneier evt. naboer er varslet før disp. søknad sendes inn. 
Jeg ser i tilsendte dokument at det er vedlagt  en signert kjøpekontrakt for deler av gnr.94, bnr. 8. Er det sånn at SVV da mener at grunneier og evt. naboer 
er varslet om denne søknaden? 
Er arealet som skal omdisponeres på 19 daa skog det samme som det i avtalen er beskrevet som 11 daa permanent erverv og 8 daa midlertidig beslag? 
Er det slik at den midlertidige søknaden om disp. innbefatter hele dette (går ut fra at det er samme arealer) arealet på 19 daa eller skal det bare omfatte 11 
daa som skal bli permanent erverv og så tilbakeføres 8 daa etter en viss tid? Dersom det er slik vil vi kunne sette tidsbestemt krav til dette. Skal det evt. 
knyttes opp mot avvikling av midlertidig rundkjøring mot eksisterende E 16?? 



 
Håper du skjønner spørsmålene mine. 
 
Ønsker også en kort begrunnelse for søknaden da det er dette vi må framheve i saksframlegg og forslag til vedtak. Slik jeg ser at saksgangen hos oss blir er 
det først behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og så videre til formannskapet (som er delegert myndighet for kommuneplan og 
kommunedelplaner). 
 
Til opplysning er kommunedelplan for videre lenke av E 16 Eggemoen – Nymoen ferdig saksforberedt og går nå til endelig behandling politisk, skal opp i 
formannskapet 25.09. og går antakelig videre til kommunestyrets møte 11.oktober. Her har rådmannen innstilt på trasealternativ C-redusert (i likhet med 
SVV) men med en del tillegg som er punktvis medtatt i forslag til vedtak.  
  
Med hilsen 
 
Grethe Tollefsen 
----------------------------------------- 
Rådgiver for sektor samfunn 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 94135233 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
www.ringerike.kommune.no 
 

 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle 
vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt. 

 
 
 





Fra: Stefan Bakken [Stefan.Bakken@ringerike.kommune.no] 

Til: Grethe Tollefsen [Grethe.Tollefsen@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 12.10.2018 12:14:14 

Emne: Eggemoen, Kommunedelplan vedtatt og Ny Alt. C 

Vedlegg: image001.png; image002.png; image003.png 



 



 



 



 
Med hilsen 
 
Stefan Bakken 
----------------------------------------- 

Planforvalter/DAK-operatør, areal- og byplan 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 408 04 513 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
www.ringerike.kommune.no 
 

 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle 
vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt. 

 







 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1036-22   Arkiv: GNR 39/55  

 

 

Klage på avslag på søknad om fradeling og dispensasjon for ny boligtomt – 
Gnr/bnr 39/55 – Harald Hardrådes gate 13 
 

Forslag til vedtak: 

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

ny boligtomt gnr/bnr 39/55, saksframlegg angående søknad om fradeling og dispensasjon for 

ny boligtomt datert 15.06.2018, behandling 28.06.2018 i hovedutvalget sak 51/18, klage 

25.08.2018 fra tiltakshaver Kilemoen Invest AS, kommentar 17.09.2018 fra naboer, 

supplerende informasjon til klagen 20.09.2018 fra Kilemoen Invest AS og til rådmannens 

saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 

opprettholder avslaget i hovedutvalgets sak 51/18. 

 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

  

 

Utskrift sendes til 

Kilemoen Invest AS, Postboks 1337 Flattum, 3503 HØNEFOSS 

Halvor Moland og Åse Torill Torjul, Harald Hardrådes gate 15 B, 3511 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 28.06.2018 sak 51/18. Det ble 

her gitt avslag på søknad om fradeling og dispensasjon for ny boligtomt for gnr/bnr 39/55, 

Harald Hardrådes gate 13. Tiltakshaver har klaget på kommunens vedtak. Rådmannen 

anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for 

endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok 14.03.2018 søknad om riving av garasje, fradeling og 

dispensasjon for ny boligtomt i Harald Hardrådes gate 13, gnr/bnr 39/55. Saken ble lagt fram 

for politisk behandling til møte i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018. 

Hovedutvalget avslo søknaden om fradeling og dispensasjon for ny boligtomt, da 



- 

hovedutvalget anså at hensynene bak kommuneplanbestemmelsen § 1.1.2 ble vesentlig 

tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

 

Beskrivelse av saken 

For beskrivelse av saken viser rådmannen til saksframlegg med arkivsaksnummer 18/1036-5. 

Det foreligger en nabomerknad i saken fra Halvor Moland og Åse Torill Torjul, 

hjemmelshavere til gnr/bnr 39/175, Harald Hardrådes gate 15B. Nabo har også kommet med 

kommentar til klagen i saken. 

 

På situasjonsplan datert 12.04.2018 er ny matrikkelenhet opplyst å skulle bli 418,5 m² og 

avgivende eiendom 423,4 m². 

 

Klagen, mottatt 29.08.2018, er sendt inn av tiltakshaver Kilemoen Invest AS ved Geir 

Edvardsen. 

 

I klagen er flere forhold i saksframlegget påpekt. 

 

Klager mener at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra utnyttelsesgrad er oppfylt. I klagen 

påpekes det at fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene med bakgrunn i at 

man vil få en sentral boenhet, og bidra til fortetting i området.  

 

I klagen vises det til at det vil bli tilstrekkelig med uteareal på eiendommen og luft mellom 

eiendommene, og at omsøkte tiltak vil ha dette i større grad enn det plan- og bygningsloven 

krever. Klager påpeker at det må være opp til eksisterende eier å avgjøre hva tomta skal 

benyttes til, og at det ikke er nødvendig å avsette areal til ytterligere bebyggelse ved senere 

anledning. Det er vist til at parkering for den nye boenheten vil kunne bli etablert i 

underetasjen på boligen, og areal til parkering vil dermed ikke gå til fradrag på ny boenhet. 

Videre mener klager at det er mulig å oppføre bolig på ny boenhet med avstand på 5 meter til 

nabogrense. Klager skriver også at overvann og flom ikke vil bli problematisk på 

eiendommen. 

 

Klager viser til hensynet til likebehandling, og skriver at flere områder i Hønefoss har mindre 

tomter enn omsøkte, blant annet ned mot Schjongslunden. I tillegg vises det til eiendommer i 

nærområdet hvor utnyttelsesgraden er oversteget, gnr/bnr 39/60 og gnr/bnr 39/53, samt Alf 

Western gate nr. 10 hvor klager skriver at tomta er 450 m². 

 

Nabo, Halvor Moland og Åse Torill Torjul, som har kommet med nabomerknad til søknaden, 

har kommentert klagen. De opprettholder i hovedsak sine synspunkter som fremkommer av 

nabomerknaden. 

 

Det ble sendt inn ytterligere opplysninger til klagen 20.09.2018 fra klager. Klager opplyser 

her at de ønsker å legge parkeringsareal på både eksisterende og ny matrikkelenhet i 

underetasjen/kjeller på boligene, slik at det ikke lenger er behov for dispensasjon fra 

maksimalt tillatt utnyttelse. Det ble også sendt inn en ny situasjonsplan, datert 11.09.2018, 

som viser innkjøring til parkeringsarealene i kjeller på boligene. Videre viser klager til at 

reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli Område B», med utnyttelsesgrad 0,30, må kunne benyttes på 

eiendommen da områdene er sammenlignbare. 

 



- 

I brev, datert 25.09.2018, etterspurte kommunen ytterligere dokumentasjon for hvordan 

parkeringsareal i kjeller skulle løses for både eksisterende og ny bolig, samt presiserte 

gjeldende regler i reguleringsplanen og plan- og bygningsloven. 

 

Klager sendte svar på dette ved brev, datert 27.09.2018, hvor det vises til hvor innkjøring til 

parkeringsarealene vil bli, og begrunnelse til hvorfor klager mener dette er gjennomførbart på 

tomta. Det er i tillegg lagt ved en skisse som viser snitt av parkeringsarealene i underetasje på 

boligene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

vestlige deler», vedtatt 25.09.1947. 

 

For denne reguleringsplanen skal de til enhver tids gjeldende kommuneplanbestemmelser 

gjelde foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen, da denne reguleringsplanen er av 

eldre dato, og bestemmelsene anses å være mangelfulle/upresise. 

 

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

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

utnyttelsesgrad på inntil 25 % BYA. 

 

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

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

 

Juridiske forhold  

Det følger av forvaltningsloven § 28 at enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken. Avslaget på søknaden om fradeling og dispensasjon for ny 

boligtomt er et enkeltvedtak, og Kilemoen Invest AS ved Geir Edvardsen er tiltakshaver, og 

dermed part i saken. 

 

Etter forvaltningsloven § 29 er klagefristen «3 uker fra det tidspunkt underretning om 

vedtaket er kommet frem til vedkommende part». Det er fremmet midlertidig klage 

19.07.2018, med beskjed om at en endelig klage ville komme innen 30.08.2018. 

 

Klageorganet er Fylkesmannen i Buskerud, og dersom Ringerike kommune opprettholder sitt 

avslag, sendes klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er behandlet politisk i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018 som sak 

51/18, arkivsaksnummer 18/1036-16. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et påklaget vedtak gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at han har rett på 

«dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket».  

 

Dersom vedtaket blir omgjort til gunst for Kilemoen Invest AS, kan det komme krav om at 

kommunen må dekke eventuelle kostnader Kilemoen Invest AS har hatt for å få omgjort 

vedtaket. 

 



- 

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

tas saksbehandlingsgebyr for vedtaket i sak 51/18, gebyrene kommer som inntekt til 

kommunen. Det tas ikke gebyr for behandling av klagen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen vurderte søknaden om fradeling og dispensasjon til ny boligtomt å være av lokal 

karakter før behandling av saken. Det ble derfor ikke innhentet uttalelser. Rådmannen kan 

ikke se at dette har endret seg som følge av klagen, og ser ikke behov for å innhente uttalelser 

for behandling av klagesaken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ: 

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

ny boligtomt gnr/bnr 39/55, saksframlegg angående søknad om fradeling og dispensasjon for 

ny boligtomt datert 15.06.2018, behandling 28.06.2018 i hovedutvalget sak 51/18, klage 

25.08.2018 fra tiltakshaver Kilemoen Invest AS, kommentar 17.09.2018 fra naboer, 

supplerende informasjon til klagen 20.09.2018 fra Kilemoen Invest AS og til rådmannens 

saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

1. Etter en samlet vurdering finner hovedutvalget at klagen bør tas til følge. Vedtak av 

28.06.2018 omgjøres, jfr. forvaltningsloven § 33, andre ledd. 

 

2. Hovedutvalget godkjenner søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse 

etter kommuneplanen § 1.1.2, og delegerer viderebehandling av søknaden om 

fradeling til rådmannen. 

 

3. Vedtaket kan påklages. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

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

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

 

Rådmannens vurdering 

Klagefrist 

Fristen for å klage er etter forvaltningsloven § 29 «3 uker fra det tidspunkt underretning om 

vedtaket er kommet frem til vedkommende part». Det ble fremmet midlertidig klage 

19.07.2018, med beskjed om at en endelig klage ville komme innen 30.08.2018. Den 

midlertidige klagen oppfylte ikke vilkårene for klagens innhold, jfr. fvl. § 32. Ringerike 

kommune mottok endelig klage 29.08.2018. Klagen er i utgangspunktet fremmet for sent. 

 

Byggesaksavdelingen ga tiltakshaver tilbakemelding om at klagen kunne fremsettes innen 

30.08.2018. Ettersom byggesaksavdelingen har gitt slike signaler, kan klagen tas under 

behandling siden tiltakshaver «ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd 

med klage etterpå», jfr. fvl. § 31, første ledd, bokstav a. 

 

Klagen tas derfor til behandling. 



- 

 

Klagen 

Rådmannen kan ikke se at klagen tilfører saken vesentlig nye opplysninger eller endrer sakens 

karakter på en slik måte at klagen bør tas til følge og vedtaket bør omgjøres. Rådmannen viser 

til vurderingen av om det skulle innvilges dispensasjon som ble gjort i saksframlegget til 

søknad om fradeling og dispensasjon til ny boligtomt. I tillegg vises det til punktet som 

omhandlet fradeling etter pbl. § 26-1. Saksframlegget er vedlegg til denne saken, og blir 

derfor ikke tatt med på nytt i dette saksframlegget. Nedenfor vil forhold tatt opp i klagen og 

tilleggsdokumentasjon til klagen bli nærmere kommentert. 

 

Klager har bedt om at hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kommer på befaring i 

forbindelse med klagesaken. Det er avklart med hovedutvalgsleder at det ikke er behov for 

slik befaring. 

 

Reguleringsplanen i området 

Klager har vist til at saken må behandles etter reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli område B» da 

omsøkte tomt ligger på Eikli, og at reguleringsplan nr. 15 er av eldre dato og derfor ikke er 

gjeldende. Det er reguleringsplan nr. 15 som er gjeldende for omsøkte eiendom, og ikke 

reguleringsplan nr. 62-03. Reguleringsplan nr. 62-03 grenser til reguleringsplan nr. 15 på 

Eikli, og det er flere andre reguleringsplaner i nærheten. Vedlagt følger kartutsnitt som viser 

grensa mellom reguleringsplan nr. 15 og nr. 62-03. Søknaden må behandles etter gjeldende 

reguelringsplan på eiendommen, altså plan nr. 15. 

 

Behovet for dispensasjon 

Klager har sendt inn situasjonsplan som viser parkeringsareal i underetasjen på eksisterende 

bolig på eiendom gnr/bnr 39/55 og ny bolig på ny matrikkelenhet. I følge klager er det da ikke 

lenger nødvendig med dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse. Klager viser til at han vil 

legge parkering i underetasjen i bolig på ny matrikkelenhet, og har sendt inn situasjonsplan, 

datert 11.09.2018, som viser at utnyttelsesgrad på ny matrikkelenhet blir innenfor maksimalt 

tillatt utnyttelse på 25 %. Videre viser klager til at etablering av parkeringsplasser i kjeller på 

eksisterende bolig må komme i etterkant av et bindende vedtak hvor fradeling av tomt blir 

godkjent. Rådmannen vurderer at det foreligger behov for dispensasjon fra maksimalt tillatt 

utnyttelse på fradelingstidspunktet for avgivende eiendom, da klager faktisk ikke holder seg 

innenfor utnyttelsesgraden på fradelingstidspunktet. Dersom søknaden blir behandlet med 

forutsetning om at parkeringsareal vil bli lagt i underetasjen på eksisterende bolig, vil det 

være krevende å følge opp i ettertid at tiltaket blir gjennomført. Tidligere innsendte 

situasjonsplan, datert 12.04.2018, må legges til grunn for dette, og utnyttelsesgrad er da 

oppgitt å være 33 % BYA. 

 

Rådmannen kan ikke se at behovet for dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse for 

avgivende eiendom i forbindelse med fradelingssøknaden har falt bort.  

 

Vilkår for dispensasjon – avgivende eiendom 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av plan- og bygningsloven § 19-2, andre ledd. 

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

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

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

 

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det normalt ikke vil være anledning 

til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, fortsatt 
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gjør seg gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart 

større» innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2, andre ledd er oppfylt, følger det av 

§ 19-2, første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å 

gi dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 

dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av myndighetsmisbrukslæren, 

som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på 

utenforliggende hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal 

gjennomføres innenfor rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge 

dispensasjoner. En utstrakt bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte reguleringsplaner, 

og dispensasjon bør bare gis i særlige tilfeller. 

 

Klager mener at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra utnyttelsesgrad er oppfylt. I klagen 

påpekes det at fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene med bakgrunn i at 

man vil få en sentral boenhet, og bidra til fortetting i området. Rådmannen viser til at dette var 

kjent også i den opprinnelige saken, sak 51/18, hvor det ble konkludert med at vilkårene for å 

innvilge dispensasjon ikke var oppfylt. Kommunen har derfor ikke hjemmel til å innvilge 

dispensasjon. Klagen bør ikke tas til følge, og avslaget opprettholdes. 

 

Fradeling 

Det vises til vurderingen av fradeling i saksframlegget til søknad om fradeling og 

dispensasjon til ny boligtomt. Rådmannen vurderer det slik at vilkårene for fradeling ikke vil 

være oppfylt. Det må ikke gjennomføres fradeling av eiendom slik at det «dannes tomter som 

er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering», jf. pbl. § 26-1. 

Kommunen skal ha en oppfatning om framtidig husplassering på tomta og størrelsen på 

framtidig bebyggelse, og det må foretas en konkret vurdering av om tomta er egnet, jf. Ot.prp. 

nr. 45 (2007-2008) s. 338. 

 

På situasjonsplan, datert 11.09.2018, er det vist at eksisterende bolig på avgivende eiendom 

vil bli liggende 4,6 meter fra ny eiendomsgrense. Det er da nødvendig å søke dispensasjon fra 

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

nabogrense enn 5 meter».  Det er ikke søkt om dispensasjon fra denne bestemmelsen i 

forbindelse med fradelingssøknaden. Rådmannen finner likevel å kunne legge klagesaken 

fram til behandling. 

 

I tillegg vurderer rådmannen at tomtene vil bli uegnet på grunn av sin størrelse, form og 

plassering. Ny matrikkelenhet vil bli liggende med boligtomter rundt seg på alle kanter, og for 

å komme seg inn og ut på eiendommen, må man ta seg over avgivende matrikkelenhet. Det 

vil kunne oppleves som trangt, og ikke ta hensyn til behovet for luft, lys og uteareal for 

verken eiendommen eller omkringliggende tomter. Tomtene blir også av liten størrelse på ca. 

420 m² hver, og mye av arealet på begge eiendommene vil gå med til trafikkareal. 

 

Klager viser til at forslagene til ny kommuneplan om at eneboligtomter skal ha areal på minst 

700 m² ikke er vedtatt enda, og at bestemmelsene ikke kan være ment for sentrumsnære 

områder. Forslagene er enda ikke vedtatt, men det gir signaler på hvilke tanker kommunen har 

om størrelse på tomter i framtiden og det vil være naturlig å se på det som et moment i 

vurderingen. 
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Etter rådmannens vurdering vil tomta være uegnet uavhengig av om det kreves dispensasjon 

fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad, jf. pbl. § 26-1. 

 

Tomta 

Det er i klagen vist til at tiden med store tomter i utkanten av byene er forbi, og at hensynene 

til hager med plass til potetåker ikke lenger er aktuelle. Videre påpeker klager at det vil bli 

tilstrekkelig med uteareal på eiendommen og luft mellom eiendommene, og at omsøkte tiltak 

vil ha dette i større grad enn det plan- og bygningsloven krever. Etter rådmannens vurdering 

er det flere grunner til å beholde en viss størrelse på tomtene. Rådmannen viser til 

saksframlegget til sak 51/18 hvor hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt 

utnyttelse ble drøftet. Det ble her nevnt at rådmannen vurderer at hensynene er å sikre luft og 

lys mellom bebyggelse i området, og å hindre at tomter blir bygd ned. I tillegg skal 

bestemmelsen ivareta hensynet til naboene, og bygningsmiljøet, slik at byggets uttrykk ikke 

blir for dominerende. Rådmannen vurderte da at hensynene bak maksimalt tillatt utnyttelse for 

boligtomter vil bli «vesentlig tilsidesatt». 

 

Klager viser til at parkering for den nye boenheten vil kunne bli etablert i underetasjen på 

boligen, og at arealet dermed ikke vil gå til fradrag på ny matrikkelenhet. Kommunen har 

mottatt nytt kartgrunnlag vedrørende dette, datert 11.09.2018. Fradeling vil uansett medføre at 

eksisterende eiendom vil få en utnyttelsesgrad på 33 % BYA på fradelingstidspunktet, da ny 

garasjeløsning i kjeller på avgivende tomt ikke er etablert. Rådmannen kan ikke se at endret 

parkering på ny matrikkelenhet vil medføre at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra 

utnyttelsesgrad er oppfylt. 

 

Videre viser klager til at det er mulig å plassere bolig på tomta med en avstand til nabogrense 

på 5 meter, men at plan- og bygningsloven i lang tid har benyttet 4 meter avstand til 

nabogrense. På nyeste innsendte situasjonsplan, datert 11.09.2018, er det vist 5 meter avstand 

fra ny bolig på ny matrikkelenhet og til nabogrensene. Fra eksisterende bolig på avgivende 

eiendom er det vist en avstand på 4,6 meter. Det vil da i forbindelse med fradelingssaken være 

nødvendig med dispensasjon fra avstand til nabogrense. Til tross for at plan- og 

bygningsloven har 4 meter avstand til nabogrense som utgangspunkt, er det reguleringsplan 

som er gjeldende for eiendommen. Reguleringsplanen angir 5 meter avstand til nabogrense, 

og det er da denne bestemmelsen man må forholde seg til. 

 

Nabomerknad 

Klager viser til at nabomerknad ikke ble mottatt før saksbehandler kontaktet Halvor Moland. 

Saksbehandler har opplyst at Halvor Moland kontaktet byggesaksavdelingen da han ikke 

hadde mottatt nabovarsel i saken. Etter en gjennomgang av nabovarslingen som hadde blitt 

gjennomført, ble det oppdaget at Halvor Moland ikke hadde blitt nabovarslet. Ansvarlig søker 

fikk da beskjed ved e-post, datert 06.06.2018, at det måtte gjennomføres ytterligere 

nabovarsling. 

 

Åse Torill Torjul er også hjemmelshaver til gnr/bnr 39/175 og 39/53. Hun mottok nabovarsel 

i saken i februar. Det stilles krav til at samtlige hjemmelshavere for en eiendom skal varsles, 

og det anses derfor ikke tilstrekkelig å kun varsle en hjemmelshaver til en eiendom med flere 

hjemmelshavere. 

 

I klagen er det vist til at nabomerknaden er innkommet for sent, da Åse Torill Torjul også har 

signert merknaden. Rådmannen anser det ikke nødvendig å ta stilling til om merknaden fra 

Åse Torill Torjul har innkommet i rett tid, da nabomerknaden for Halvor Moland sin del anses 
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å være innkommet innen 2-ukersfristen. At de begge har signert merknaden sammen, endrer 

ikke disse forholdene. 

 

Likebehandling 

Videre viser klager til hensynet til likebehandling. Det vises til at flere områder i Hønefoss 

har mindre tomter enn omsøkte, blant annet ned mot Schjongslunden. I tillegg vises det til 

eiendommer i nærområdet hvor utnyttelsesgraden er oversteget, Harald Hardrådes gate 4, 

Harald Hardrådes gate 15A, samt Alf Western gate nr. 10 hvor tomta er 450 m². 

 

Klager har vist til at Harald Hardrådes gate 18 har et areal på 450 m². Rådmannen kan ikke 

finne denne adressen i kartet, og det er da vanskelig å kommentere denne saken. Som en 

generell vurdering kan det sies at flere av eiendommene i området har en annen 

reguleringsplan enn omsøkte tiltak, og det er da andre bestemmelser som gjelder for disse 

eiendommene. 

 

For Harald Hardrådes gate 4 er det reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli område B», vedtatt 

21.01.1971, som er gjeldende. Av denne reguleringsplanen fremgår det at maksimalt tillatt 

utnyttelse for boligområde er 0,30. Det er en annen reguleringsplan og utnyttelsesgrad som er 

gjeldende enn for omsøkte tiltak. Det fremgår heller ikke særlige avstandskrav til nabogrense 

av denne planen. 

 

Harald Hardrådes gate 15A ligger i et område hvor reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på 

Benterud», vedtatt 04.05.2006, er gjeldende. Fradeling og bygging av tomta ble gjort før 

denne reguleringsplanen var gjeldende. Tomta er større enn omsøkte eiendom, ca. 553 m², og 

fradeling ble godkjent ved vedtak datert 09.06.1982. Klager har kommentert at eiendom 

gnr/bnr 39/53 har tomtegrense som går gjennom garasje som er sammenbygget med bolig på 

eiendom gnr/bnr 39/175. Denne garasjen ble godkjent oppført ved vedtak datert 08.07.1996. 

 

I Alf Western gate nr. 10 er det ved vedtak datert 06.03.2018 i delegasjonssak 77/18 tillatt 

fradelt en tomt på ca. 596 m². I kartet er det opplyst at eiendommen i Alf Western gate nr. 10 

er 466 m². Dette er blitt slik i forbindelse med oppmålingsforretningen. Det ble også innvilget 

dispensasjon fra avstand til nabogrense på 5 meter, med bakgrunn i at oppføring av bolig på 

ny matrikkelenhet ble liggende 8 meter fra eksisterende bolig. Tomtestørrelsen som ble tillatt 

her er større enn omsøkte tiltak, og det var andre spesielle forhold ved saken som gjorde at 

den ble innvilget. Fradelte eiendom i Alf Western gate nr. 10 har vei på to av fire sider, og det 

er i tillegg ingen bebyggelse på disse to sidene som grenser mot vei. Omsøkte tiltak ligger 

omringet av andre boligtomter, og må kjøre over avgivende eiendom for å komme til Harald 

Hardrådes vei.  

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet frem nye momenter i klagesaken som tilsier at 

klagen bør tas til følge. Om det skal gis dispensasjon eller ikke beror på en konkret 

helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle, og det vil være individuelle forhold i hver sak som 

påvirker utfallet. Rådmannen vurderer at en eventuell tillatelse bør skje gjennom 

reguleringsendring, slik at man får frem helheten av området og eiendommene, før en 

eventuell fradeling gjennomføres. 

 

Rådmannen viser til at hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelse av 

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

å hindre at tomter blir bygd ned. Bestemmelsen skal også ivareta hensynet til naboene, samt 
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hensynet til bygningsmiljøet, slik at byggets uttrykk ikke blir dominerende. Det følger av 

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

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

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

 

Tiltaket vil medføre at utnyttelsesgraden på avgivende eiendom blir ca. 33 %, jf. 

situasjonskart datert 12.04.2018. Dette er ca. 8 prosentpoeng mer enn hva som er tillatt etter 

bestemmelsen i kommuneplanen. Tomtene i området varierer noe i størrelse, men ved en 

eventuell fradeling vil avgivende eiendom gnr/bnr 39/55 og ny matrikkelenhet bli unormalt 

små sammenlignet med øvrige tomter i området. Strøkets karakter vil bli endret ved at det 

bygges så mye tettere. Det vil blant annet gå utover luft og lys mellom bebyggelsen i området, 

og på denne måten påvirke hensynet til naboer. 

 

Tillatt bebyggelsesareal på eksisterende eiendom vil allerede ved gjennomføring av 

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

utearealene på begge eiendommene bli benyttet til parkeringsareal, adkomstvei og innkjøring 

til parkeringskjeller. 

 

Rådmannen mener dermed at hensynene bak bestemmelsen i kommuneplanen § 1.1.2 blir 

vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen innvilges. 

 

Videre kan ikke rådmannen se at fordelene ved å gi dispensasjon er vesentlig større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. I klagen er det påpekt at fordelene med dispensasjonen 

vil være å få en sentral boenhet og fortetting. Rådmannen viser til sin vurdering i 

saksframlegget til behandling av fradeling og dispensasjon i sak 51/18, hvor disse fordelene 

som klager påpeker ble vurdert. 

 

Tiltaket vil medføre en økning utover maksimalt tillatt utnyttelse, og en eventuell 

dispensasjon vil medføre små tomter med mindre uteområder og luft mellom eiendommene. 

Rådmannen vurderer at dispensasjonen vil endre karakteren av området gjennom en 

fortetting. På avgivende eiendom vil mye av utearealet bli benyttet til atkomstvei for begge 

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

uteoppholdsarealet på ny matrikkelenhet bli benyttet til innkjøring til parkeringskjeller på 

denne eiendommen. I tillegg vil en fradeling medføre at ingen av eiendommene i 

utgangspunktet kan bebygges med noe mer, da maksimalt tillatt utnyttelse allerede er 

overskredet. 

 

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

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

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

vegetasjon og godt uteoppholdsareal. 

 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er ikke oppfylt, jfr. pbl. § 19-2.  

 

I tillegg vurderer rådmannen at vilkårene for fradeling ikke er oppfylt, da tomtene blir uegnet 

til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form og plassering, jf. pbl. § 26-1. 

Fradelingssøknaden er avhengig av dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse og for 

plassering nærmere nabogrense enn 5 meter, jf. kommuneplan § 1.1.2 og reguleringsplan nr. 

15 § 7. Uavhengig av disse dispensasjonene, vil fradeling medføre at det opprettes små 
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tomter. Ny matrikkelenhet vil bli liggende midt inni et område med boligtomter rundt seg, og 

ikke grense vei. Innkjøring til ny matrikkelenhet vil bli over avgivende eiendom.   

 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, men oversendes Fylkesmannen i Buskerud 

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

 

 

Kilemoen Invest AS       

Postboks 1337 Flattum 

 

3503 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/1036-27 34147/18 GNR 39/55  25.09.2018 

 
Brev angående ytterligere dokumentasjon i saken - riving av garasje, fradeling og 

dispensasjon 

Gnr/bnr 39/55 - Harald Hardrådes gate 13 

Viser til brev, datert 19.09.2018, fra Kilemoen Invest AS ved Geir Edvardsen. 

 

Maksimalt tillatt utnyttelse 

I brevet skriver dere at det ikke lenger er behov for dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse, 

da dere ønsker å legge parkeringsareal i kjelleren på eksisterende bebyggelse og ny bebyggelse 

på ny matrikkelenhet. Dere har ikke dokumentert hvordan dette gjøres med nedkjøring og 

teknisk løsning for eksisterende bolig. 

 

I veiledningen til teknisk forskrift «Grad av utnytting» fremgår det at areal som er nødvendig 

for å dekke parkeringsbehovet på en tomt, skal medregnes i bebygd areal som legges til grunn 

ved beregning av grad av utnytting. Dette for at man skal kunne ta høyde for senere behov for 

garasje eller carport på tomta. Det skal da beregnes 18 m² pr. biloppstillingsplass. Dere har 

angitt at det kan bygges parkeringsareal under dagens enebolig, noe vi vurderer til å være en 

teknisk vanskelig og økonomisk dyr løsning. Dersom dette ikke blir gjort før eventuell fradeling 

blir gjennomført, har vi vanskelig for å se at det er dokumentert at utnyttingsgraden ikke 

overskrides gjennom en slik løsning. 

 

Dersom dere likevel ønsker at saken skal behandles på bakgrunn av en tenkt løsning med 

parkering under bakken, vurderer vi at det må sendes inn profiltegninger som viser hvordan 

nedkjøringen blir. Mot naboeiendom, gnr/bnr 39/57, kan det være nødvendig med mur eller 

annen løsning, og dette vil måtte nabovarsles. For et slikt tiltak vil det eventuelt måtte legges 

fram erklæring fra nabo vedrørende plassering av mur mindre enn 4 meter fra grensa. 

 

Dere omtaler en annen plan, reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli område B», hvor utnyttelse for 

boligområde er 0,30, og at garasjer kommer i tillegg. Denne reguleringsplanen er ikke 

gjeldende for deres eiendom. For eiendom gnr/bnr 39/55 er det reguleringsplan nr. 15 

«Norderhov byggebeltes sørlige og vestlige deler» som er gjeldende. Det fremgår ikke 

bestemmelser i reguleringsplanen om maksimalt tillatt utnyttelse. Det må da ses hen til 

bestemmelsen i kommuneplanen § 1.1.2, hvor det fremgår at det for reguleringsplan nr. 15 og 

ca. 20 andre gamle planer, gjelder maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA (bebygd areal).  

 

Avstand til nabogrense 
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Utgangspunktet etter plan- og bygningsloven er at det skal være 4 meter avstand til 

nabogrense, jfr. pbl. § 29-4. Dette gjelder dersom ikke annet er bestemt. I deres tilfelle 

foreligger det en reguleringsplan med bestemmelser om avstand til nabogrense, og det vil da si 

at denne gjelder foran plan- og bygningsloven.  

 

Dere trenger da dispensasjon fra avstand til nabogrense fordi «Ingen bygning må legges 

nærmere nabogrense enn 5 meter», jfr. reguleringsplan nr. 15 § 7.  

 

Vi kan ikke se at det er aktuelt for oss å kontakte naboen vedrørende disse reglene. 

 

Fradeling 

Vi viser til saksframlegget, datert 15.06.2018, hvor rådmannen vurderer at vilkårene for 

fradeling ikke vil være oppfylt, jfr. plan- og bygningsloven § 26-1. Det ble der beskrevet 

følgende: 

 

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

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

bygningsloven, jfr. pbl. § 26-1. 

 

Det må her foretas en konkret vurdering av om de eiendommene som opprettes eller endres, er 

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

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

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

s. 338. 

 

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

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

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

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

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

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

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

nabogrense enn 5 meter.» 

 

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

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

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

eiendomsgrense. 

 

Det er nødvendig med ytterligere dispensasjonssøknader for å eventuelt få gjennomført 

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

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

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

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

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

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

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

eiendommene, før en eventuell fradeling gjennomføres.» 
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Vi mener denne vurderingen fortsatt er aktuell, selv om parkeringsareal blir lagt under bakken 

slik at det ikke lenger er nødvendig med dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad. 

Kommunen har plikt til å sørge for at det ikke dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på 

grunn av sin størrelse, form eller plassering, jfr. pbl. § 26-1. Fradelingen vil medføre at det 

opprettes to mindre tomter, og store deler av utearealet på begge eiendommene vil gå med til 

nedkjøring til parkeringskjeller.  

 

Videre behandling 

Saken blir ikke lagt frem til politisk behandling ved møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning 08.10.2018, da deres nyeste brev krever, slik vi ser det, ytterligere 

dokumentasjon. Som nevnt overfor har vi redegjort for at vi mener det må sendes inn tegninger 

som viser hvordan nedkjøring til parkeringsareal i kjeller på både eksisterende og ny boenhet 

blir. Vi ber også om en redegjørelse for om slik parkering under boligen vil bli bygget før 

fradelingen søkes behandlet. 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder for byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

Halvor Moland, Harald Hardrådes gate 15 B, 3511 HØNEFOSS 

 

 

Vedlegg: 

- Ytterligere opplysninger til klagen fra tiltakshaver, datert 19.09.2018 

 







Ringerike Kommune 

Byggesakkontoret        Hønefoss 17.09.18 

Svar på klage fra Kilemoen Invest A/S v/Geir Edvardsen 

Sak nr/1036-17 

 

Viser til brev datert 25.08.18 fra Kilemoen Invest A/S for eiendom med Gnr 39 og Bnr 55. 

Jeg har innledningsvis lyst til å bemerke at klagers anførsler er veldig uklare og diffuse. Jeg 

kan ikke se at klagen inneholder noen nye momenter i forhold til vedtaket gjort 28.06.18 

((sak 51/18 vedtak i hovedmøtet for areal og miljøutvalg) 

Det synes som om klager gjør et poeng ut av 5 meters grensen. Dette har kommunen tatt 

stilling til i sitt foreløpige vedtak av 28.06.18. Det faktum og de vurderinger som er foretatt 

der, tiltres. 

Det kan også synes som om klager mener det er relevant at vår eiendom har en 4 meters 

grense til den eiendommen klager nå har kjøpt (Gnr 39 og Bnr55) 

Jeg kan ikke se at dette er relevant da det på daværende tidspunkt var andre 

reguleringsbestemmelser. 

Dette må også sees i sammenheng med den betydelige eiendomsutbyggingen som allerede 

er godkjent og påbegynt i samme nærområdet. Det vil da være særdeles uheldig hvis 

kommunen skulle begynne å gi dispensasjoner i forhold til allerede eksisterende 

eiendommer/ eiere i samme området. Dette vil selvsagt også få en betydelig trafikkmessig 

konsekvens. 

For øvrig viser jeg til vår tidligere uttalelse datert 06.06.18 og kommunens vedtak av dette 

datert 28.06.18 (sak 51/18 vedtak i hovedmøtet for areal og miljøutvalg) 

Klager gjør et poeng at jeg ikke har klaget innen overholdt frist. Viser da til epost fra 

kommunen datert 25.05.18 som viser at nabovarsel ikke var gjennomført korrekt. 

 

Mvh 

Halvor Moland & Åse Torill Torjul 

 

 

 

 

 



 



Fra: Elisabeth Skaret Lund 
Sendt: mandag 17. september 2018 14:18 
Til: 'halvor.moland@bfk.no' 
Kopi: Arne Lange Hellum; 'abs-as@online.no' 
Emne: Klage i saksnr. 18/1036, Harald Hardrådes gate 13 
Vedlegg: Klage.pdf 
 
Hei, 
 
Har forsøkt å ringe deg. Viser til søknad om fradeling og dispensasjon for ny boligtomt i Harald Hardrådes gate 13, gnr/bnr 39/55, saksnr. 18/1036, hvor du 
hadde nabomerknad. 
 
Saken var til behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ved møte 28.06.2018. Tiltakshaver har fremmet en klage i saken, følger vedlagt. Saken 
ligger an til å bli lagt frem til politisk behandling ved møte 08.10.2018. Dersom du ønsker å kommentere klagen, ber vi om at dette sendes så raskt som 
mulig, og helst innen onsdag. 
 
Tiltakshaver er satt på kopi i denne e-posten slik at de blir informert om at klagen er videresendt til deg. 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesak 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  902 20 142 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Postadresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
 
 



 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
 







Fra: geir-ed2@online.no [geir-ed2@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 19.07.2018 13:57:12 

Emne: Vedr,klage på vetak 51/18 

Vedlegg:  

  
Foreløpig klage på vetak 51 / 18  
Gjelder sak 18 / 1036 
  
På grunn ferieavikling er det behov for forlenget svarsfrist til 30.08.18 
  
Mvh 
Kilemoen Invest AS 
Geir Edvardsen  mobil 41665929 
  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

 

Helgerud Byggtegning AS  

Helgerudkroken 16 

 

3404 LIER 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/1036-17 24215/18 GNR 39/55  02.07.2018 

 

 

Melding om politisk vedtak - Riving av garasje - fradeling og dispensasjon 

Gnr/bnr 39/55 - Harald Hardrådes gate 13 

 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 28.06.2018 sak 51/18. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

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

kommuneplanen § 1.1.2 blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med 

dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden 

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

 

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

avslag på dispensasjonssøknaden. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

Klageadgang:  

Vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 

senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til forvaltningslovens 

bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no. 

 

 

 

Gebyr: 

Som informert i foreløpig svar fra kommunen, datert 27.03.2018, tas det gebyrer for 

saksbehandlingen, også i de tilfeller der det blir avslag. Minstegebyr er for tiden kr. 

20.000,- for et avslag i en slik sak. 

 

Giro (til Kilemoen Invest AS, tiltakshaver) ettersendes. 
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Med hilsen 

Knut Ivar Kollstrøm for 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder for byggesak 

 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Kilemoen Invest AS, Postboks 1337 Flattum, 3503 HØNEFOSS 

Halvor Moland, Harald Hardrådes gate 15 B, 3511 HØNEFOSS 

 

 

Vedlegg: 

1. Saksprotokoll fra møte 28.06.2018. 

2. Saksframlegg med vedlegg, datert 15.06.2018. 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1036-16  Arkiv: GNR 39/55  

 

Sak: 51/18 

 

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

Hardrådes gate 13 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

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

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

bygningsloven § 19-2. 

 

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

dispensasjonssøknaden. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1036-5   Arkiv: GNR 39/55  

 

 

Søknad om fradeling og dispensasjon for ny boligtomt, gnr/bnr 39/55 - Harald 

Hardrådes gate 13 
 

Forslag til vedtak: 

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

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

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

§ 19-2. 

 

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

dispensasjonssøknaden. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

 

  

Utskrift sendes til 

Helgerud Byggtegning AS, Helgerudkroken 16, 3404 LIER 

Kilemoen Invest AS, Postboks 1337 Flattum, 3503 HØNEFOSS 

Halvor Moland, Harald Hardrådes gate 15 B, 3511 HØNEFOSS 

 

 

Sammendrag 

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

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

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

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

dispensasjon. 

 

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

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

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

dispensasjon fra dette. 

 

 



- 

Beskrivelse av saken 

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

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

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

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

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

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

denne noe. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

behandlet. 

 

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

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

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

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

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

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

eksisterende adkomst vil bli benyttet, men utvidet noe.  

 

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

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

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

negativ innstilling til dispensasjon og fradeling.  

 

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

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

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

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

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

forbindelse med fradelingssøknaden, verken for eksisterende eller ny bebyggelse. 

 

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

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

 

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

korrekt. Søker ble da bedt om å varsle nabo, den ene hjemmelshaver til gnr/bnr 39/175 Harald 



- 

Hardrådes gate 15 B, som ikke hadde blitt varslet. Informasjon om dette ble også sendt nabo 

som ikke var varslet.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

terrenginngrep eller oppfylling i følge søker. 

 

Saken legges med dette frem til politisk behandling. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

vestlige deler», vedtatt 25.09.1947.  

 

For denne reguleringsplanen skal enhver tids gjeldende kommuneplanbestemmelser gjelde 

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

og bestemmelsene anses å være mangelfulle/upresise. 

 

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

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

en utnyttingsgrad på inntil 25 % BYA. 

 

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

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

 

 

Juridiske forhold  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

bygningsloven, jfr. pbl. § 26-1. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det har vært noe korrespondanse mellom tiltakshaver og Ringerike kommune ved 

byggesaksavdelingen i forbindelse med saken. Det foreligger imildertid ingen tidligere 

behandlinger eller vedtak i saken. 

 

 

Økonomiske forhold 

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

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

36, første ledd.  

 

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

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

 
Behov for informasjon og høringer 

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

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

 

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

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

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

dispensasjonssøknad i Ringerike kommune. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

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

 

Alternativ 2 

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

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

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

langt positiv til dispensasjonssøknaden og ber rådmannen innhente uttalelser fra 

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



- 

 

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

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

 

Se orientering om klageadgang. 

 

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

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

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

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

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

tomtene. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

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

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

 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

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

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

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

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

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

 

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

Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at kommuneplanens bestemmelser gir rom for 

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

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

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

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

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

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

 

 

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

formålsbestemmelse, må ikke bli «vesentlig tilsidesatt». 

 

Hensynene bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1 er å fremme en 

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

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

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

også vektlegges.  
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Rådmannen vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir nevneverdig berørt av 

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

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelse av 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Tillatt bebyggelsesareal på begge eiendommene vil allerede ved gjennomføring av fradelingen 

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

på begge eiendommene bli benyttet til parkeringsareal og adkomstvei. 

 

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

«vesentlig tilsidesatt». 

 

 

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

vurdering». 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

eiendommene. 

 

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

eventuell dispensasjon medføre små tomter med mindre uteområder og luft mellom 

eiendommene. Rådmannen vurderer at dispensasjonen vil endre karakteren av området 

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

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

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

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

noe mer, da maksimalt tillatt utnyttelse allerede er overskredet. 



- 

 

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

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

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

vegetasjon og godt uteoppholdsareal. 

 

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

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

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

også andre momenter vurderes, og ikke som en dispensasjonssak. 

 

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

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

 

 

Likhetsprinsippet: 

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

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

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

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

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

reguleringsplaner. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ikke ved en dispensasjonssøknad. 

 

 

Fradeling: 

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

være positiv til dispensasjonssøknaden fra maksmialt tillatt utnyttelse i kommuneplanen § 

1.1.2, vil vilkårene for fradeling likevel ikke være oppfylt. 

 

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

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

bygningsloven, jfr. pbl. § 26-1.  

 

Det må her foretas en konkret vurdering av om de eiendommene som opprettes eller endres, er 

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

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

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

338. 



- 

 

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

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

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

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

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

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

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

nabogrense enn 5 meter.»  

 

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

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

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

eiendomsgrense. 

 

Det er nødvendig med ytterligere dispensasjonssøknader for å eventuelt få gjennomført 

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

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

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

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

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

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

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

eiendommene, før en eventuell fradeling gjennomføres. 

 

 

Nabovarsling 

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

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

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

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

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

Dersom Hovedutvalget godkjenner fradelingssøknaden, vurderer rådmannen at eiendom 

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

 

 

Nabomerknader 

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

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

reguleringsplan nr. 15 § 7. 

 

Momentet med at kommunen ønsker fortetting i eksisterende boligområder er et overordnet 

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

dispensasjon er oppfylt. 

 

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

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

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

gjennomføre tiltakene. 



- 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

dispensasjon oppfylt.  Rådmannen anbefaler Hovedutvalget å avslå søknaden om dispensasjon 

og derved også søknaden om fradeling.  
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Hei 
 
I forhold til nabomerknad tilføyes følgende: 
 

1. Det er andre eksisterende boligeiendommer i nærområdet med areal i samme størrelsesområde som omsøkt tiltak. Eksempelvis 39/182, 39/183, 
39/200 og 39/165. 

2. Det er mulig å plassere bolighus innenfor 5 m fra grense. Bestemmelsen tilhører gammel reguleringsplan og teknisk forskrift i dag tilsier avstand på 
minimum 4 m fra grense. 4 m er også fornuftig i tettbebygde områder. 

3. Kommunen ønsker fortetting i eksisterende boligområder. Eiendommen ligger gunstig til i forhold til offentlig transport, vei og skole. 
4. Eiendommen er tilnærmet flat og en oppdeling vil ikke medføre større terrenginngrep eller oppfylling. 

 
Vedlagt sist reviderte situasjonsplan. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bård Helgerud 
Helgerud Byggtegning AS 
Tlf: 99631459 
Epost: baard@helgerudbyggtegning.no 
 
 

Fra: Elisabeth Skaret Lund <Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no>  
Sendt: mandag 11. juni 2018 12.12 
Til: baard@helgerudbyggtegning.no 
Kopi: halvor.moland@bfk.no; abs-as@online.no 
Emne: Nabomerknad, saksnr.18/1036, gnr/bnr 39/55, Harald Hardrådes gate 13 



 
Hei, 
 
Viser til telefonsamtale med deg (Bård Helgerud) i dag angående nabomerknad i sak om fradeling av ny boligtomt og dispensasjon i Harald Hardrådes gate 
13, gnr/bnr 39/55. 
 
Du nevnte da at verken du eller tiltakshaver (Kilemoen Invest AS) har mottatt nabomerknaden. Etter å ha undersøkt litt, kan det virke som at e-postadressen 
til tiltakshaver ble skrevet inn i emnefeltet til e-posten og ikke i adressefeltet. Sender derfor nabomerknaden som vedlegg her. 
 
Som jeg nevnte for deg forrige uke, er det satt opp et ekstra møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.juni, med skrivefrist denne uka. Dersom 
dere har anledning til å gi en tilbakemelding på nabomerknaden i løpet av kort tid, er det en viss mulighet for at saken kan bli lagt frem til politisk behandling 
ved møte 28.juni. 
 
Som avtalt er denne e-posten sendt til tiltakshaver på kopi. Nabo er også satt på kopi, slik at han er informert om saken. 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesak 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  902 20 142 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Postadresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
 
 

 
 



Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
 



Fra: Halvor Moland <halvor.moland@bfk.no> 
Sendt: onsdag 6. juni 2018 22:22 
Til: postmottak 
Kopi: Elisabeth Skaret Lund 
Emne: abs-as@online.no 
 
Svar på nabovarsel fra Harald Hardrådesgate 13, 3511 Hønefoss ( Kilemoen Invest AS) 
 
Viser til Dispensasjonsøknad etter Plan- og bygningsloven Kapittel 19 fra Kilemoen Invest For eiendom med Gnr 39 og Bnr 55 sendt meg rekommandert og 
mottatt 05.06.18 
 
Innvendinger til søknaden. 
 
I Punkt 1 i dispensasjonssøknaden forklarer søker at flere tilsvarende eiendommer i samme området er delt opp etter samme modell noe som ikke medfører 
riktighet. Ser man på de nærmeste boligene har alle disse et mye større areal enn det denne aktuelle boligen vil få ved fradeling. 
 
I reguleringsplanen for området kan man ikke oppføre bygg nærmere en 5 meter fra nabotomtene. Dette tviler jeg på at søker her oppfyller. 
 
Det er foretatt større endringer i område med oppføring av ny barneskole ( oppstart 1.01.19) og vei lagt ned til skolen. Dette har berørt vår eiendom ( 
Harald Hardrådesgate 15b) ved at grensene for vei og parkering ligger helt inntil vår eiendomsgrense. Hvis da Kilemoen Invest også får dispensasjon fra 
arealbestemmelsene i Arealplaner for Ringerike kommune betyr det at vi også på denne siden av vår eiendom vil føle et stort inngrep i vår tomt. 
 
Eiendommen som det søkes om ( Harald Hardrådesgate 13 ) er i utgangspunktet alt for liten i størrelse til å få fradelt i forhold til vanlig praksis og vi vil se det 
som svært uheldig dersom man får dispensasjon for dette i kommunen. Da vil man skape en presedens som er vanskelig å håndtere i fremtidige fradelings-
saker som er liknende denne. I tillegg er også eiendommen for liten dersom man skal følge kommunens regel om innkjøringsvei til den fradelte 
eiendommen. 
 
Vi vil på det sterkeste anbefale at denne søknaden ikke innvilges. 
 
Mvh 
 
Åse Torill Torjul & Halvor Moland  ( Harald Hardrådesgate 15 A og 15 B) 
 



 
 
 
Med vennlig hilsen 
Halvor Moland 
Lektor m/opprykk 
Realfag 
Ringerike videregående skole 
………………………………………………………… 
direkte:          32 10 99 46 
mobil:             97 18 01 39 
web:               ringerike.vgs.no 
………………………………………………………… 

 

 

 



Fra: Elisabeth Skaret Lund [Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no] 

Til: 'halvor.moland@bfk.no' [halvor.moland@bfk.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.05.2018 13:25:05 

Emne: Nabovarsling - Søknad om gnr/bnr 39/55, Harald Hardrådes gate 13 - Ringerike kommune 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei, 
 
Viser til telefonsamtale med deg i går angående nabovarsling av tiltak på gnr/bnr 39/55. Her kommer en oppsummering av det vi snakket om. Videresender i 
tillegg e-posten som er sendt til søker, slik at du er informert med hva som skjer videre. 
 
Kommunen har kommet til at nabovarsling ikke er gjennomført korrekt. Det fremkommer på kvittering for nabovarsel, som er sendt kommunen, at både du 
og Åse Torill Torjul er varslet i samme forsendelse. På kvittering fra posten fremkommer det bare Åse Torill Torjul sitt navn. Søker er bedt om å nabovarsle 
deg på nytt, se e-post nedenfor. 
 
Dersom du ønsker å komme med en merknad til saken, anbefaler kommunen at du sender inn denne innen 2-ukersfristen for å protestere er passert, og før 
det blir fattet vedtak, slik at saken blir best mulig belyst. Dersom du skulle komme med en merknad etter at vedtak er fattet, må kommunen vurdere å 
avvise merknaden eller å ta den til behandling. 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesak 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  902 20 142 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Postadresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
 
 



 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
 
 

Fra: Elisabeth Skaret Lund  
Sendt: fredag 25. mai 2018 13:21 
Til: 'baard@helgerudbyggtegning.no' <baard@helgerudbyggtegning.no> 
Emne: Søknad om gnr/bnr 39/55, Harald Hardrådes gate 13 - Ringerike kommune 
 
Hei, 
  
Viser til telefonsamtale med deg tidligere i dag angående søknad om riving, fradeling og dispensasjon til boligtomt i Ringerike kommune, gnr/bnr 39/55, 
saksnr.18/1036. 
  
Nabovarsling 
Vi har gjennomgått nabovarslingen som er foretatt for tiltaket, og er kommet til at nabovarsling ikke er gjennomført korrekt. På kvittering for nabovarsel, 
som er sendt kommunen, fremkommer det at Åse Torill Torjul og Halvor Moland er varslet. På kvittering på rekommanderte sendinger fra posten, datert 
10.02.2018, fremkommer det at bare Åse Torill Torjul er varslet. Dere må dermed nabovarsle Halvor Moland, slik at vi er sikre på at nabovarslingen er 
gjennomført korrekt. Det er viktig med korrekt nabovarsling fordi hvis saken går til Fylkesmannen ved en eventuell klage på vedtaket, vil de se nøye gjennom 
vedtaket for å se at alt er gjort riktig. Da vil de kunne oppheve vedtaket, basert på eventuelle saksbehandlingsfeil. 
  
Når dere får varslet Halvor Moland, og ventet to uker, pluss postgang, etter at varselet er sendt på eventuelle merknader, bes dere sende oss bekreftelse på 
at nabovarsling er utført, jfr. pbl. §21-3, første ledd. I tillegg ber vi om en redegjørelse for om det er kommet merknader. 
  
Politisk behandling 
Fristen for å få saken med til politisk behandling ved møte 04.06.2018 i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning var 22.mai. Saken kan dermed ikke bli 
fremlagt for politisk behandling før over sommeren, og tidligst ved politisk møte den 13.08.2018. 
  



Saksbehandlingstid 
Saksbehandlingsfristen stopper ettersom nabovarslingen ikke er korrekt gjennomført, og 2-ukersfristen for nabo til å komme med merknader vil være 
gjeldende, jfr. pbl. §21-3, første ledd. Dersom nabovarslingen hadde vært i orden, kunne kommunen også forlenget fristen fordi det ikke vil bli avholdt 
politisk møte før over sommeren, jfr. SAK10 §7-5, første ledd.  
  
  
Med hilsen 
  
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesak 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  902 20 142 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Postadresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
  
  

 
  
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
  



Fra: Elisabeth Skaret Lund [Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no] 

Til: 'baard@helgerudbyggtegning.no' [baard@helgerudbyggtegning.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.05.2018 13:21:01 

Emne: Søknad om gnr/bnr 39/55, Harald Hardrådes gate 13 - Ringerike kommune 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei, 
  
Viser til telefonsamtale med deg tidligere i dag angående søknad om riving, fradeling og dispensasjon til boligtomt i Ringerike kommune, gnr/bnr 39/55, 
saksnr.18/1036. 
  
Nabovarsling 
Vi har gjennomgått nabovarslingen som er foretatt for tiltaket, og er kommet til at nabovarsling ikke er gjennomført korrekt. På kvittering for nabovarsel, 
som er sendt kommunen, fremkommer det at Åse Torill Torjul og Halvor Moland er varslet. På kvittering på rekommanderte sendinger fra posten, datert 
10.02.2018, fremkommer det at bare Åse Torill Torjul er varslet. Dere må dermed nabovarsle Halvor Moland, slik at vi er sikre på at nabovarslingen er 
gjennomført korrekt. Det er viktig med korrekt nabovarsling fordi hvis saken går til Fylkesmannen ved en eventuell klage på vedtaket, vil de se nøye gjennom 
vedtaket for å se at alt er gjort riktig. Da vil de kunne oppheve vedtaket, basert på eventuelle saksbehandlingsfeil. 
  
Når dere får varslet Halvor Moland, og ventet to uker, pluss postgang, etter at varselet er sendt på eventuelle merknader, bes dere sende oss bekreftelse på 
at nabovarsling er utført, jfr. pbl. §21-3, første ledd. I tillegg ber vi om en redegjørelse for om det er kommet merknader. 
  
Politisk behandling 
Fristen for å få saken med til politisk behandling ved møte 04.06.2018 i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning var 22.mai. Saken kan dermed ikke bli 
fremlagt for politisk behandling før over sommeren, og tidligst ved politisk møte den 13.08.2018. 
  
Saksbehandlingstid 
Saksbehandlingsfristen stopper ettersom nabovarslingen ikke er korrekt gjennomført, og 2-ukersfristen for nabo til å komme med merknader vil være 
gjeldende, jfr. pbl. §21-3, første ledd. Dersom nabovarslingen hadde vært i orden, kunne kommunen også forlenget fristen fordi det ikke vil bli avholdt 
politisk møte før over sommeren, jfr. SAK10 §7-5, første ledd.  
  
  
Med hilsen 



  
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesak 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  902 20 142 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Postadresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
  
  

 
  
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 
Kilemoen Invest AS       

Postboks 1337 Flattum 

 

3503 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/1036-4 14831/18 GNR 39/55  24.04.2018 

VIDERE SAKSGANG – SØKNAD OM FRADELING AV BOLIGTOMT 

GNR/BNR 39/55 - HARALD HARDRÅDES GATE 13 

 

Viser til e-post datert 13.04.2018 der dere kommer med nye argumenter som dere skriver at 

kan legges til grunn for fradeling og hvor det bes om at saken legges frem for politisk 

behandling.  

Som vedlegg til e-posten var det en revidert situasjonsplan som viser ny utomhusplan med blant 

annet endret plassering av atkomstvei og biloppstillingsplasser.  

Slik vi forstår det utgår tidligere situasjonsplan. Ny foreslått løsning og nye argumenter er 

registrert inn i saken, og vil tas med i saksfremlegget som legges frem for Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning (HMA). 

Selv om det er lagt frem et nytt forslag til utomhusplan, endres ikke det totale arealet som skal 

deles, så det ligger fortsatt an til at vi vil anbefale rådmannen å ha negativ innstilling til 

dispensasjon og fradeling. 

 

Videre saksgang: 

Slik det ser ut så legges det opp til at det blir Elisabeth Skaret Lund (ny saksbehandler som 

begynner hos oss 2. mai) som overtar saken og utarbeider saksfremlegget.  Hun har naturlig 

nok ennå ikke kjennskap til saken, og har ikke gjort sine vurderinger.  

Vi ser for oss at hun vil forsøke å legge frem saken til møte i HMA som er 4. juni, med 

skrivefrist 22. mai.  

Dersom saksfremlegget ikke er ferdig innen 22. mai, ligger saken an til å ville bli lagt frem på et 

av de første møtene etter sommerferien. 

 Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 40804508 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



Fra: Bård Helgerud [baard@helgerudbyggtegning.no] 

Til: Hans Otto Larsson [Hans.Otto.Larsson@ringerike.kommune.no] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; 'ABS' [abs-as@online.no] 

Sendt: 13.04.2018 12:49:46 

Emne: Saksnr. 18/1036-2 - 39/55 - Søknad om fradeling av boligtomt - Tilsvar tilbakemelding på søknad 

Vedlegg: A10-05 Situasjonsplan fradeling alternativ 2.pdf 

Viser til foreløpig svar, datert 27.03.18, vedrørende søknad om riving/fradeling av boligtomt på 39/55. 
 
Tiltakshaver ønsker å få behandlet saken politisk. Følgende argumenter legges til grunn; 
 

 Det er fra kommunen påpekt at areal for gjenværende eiendom blir lite – 340 m2. Vi har korrigert situasjonsplanen for tiltaket med tanke på å 
utligne forskjellene på eiendommene etter fradeling. Utnyttelse vil da kunne være på ca. 28 % BYA for fradelt eiendom og ca. 33% BYA for 
gjenværende eiendom. 

 Det legges opp til felles løsning for avkjøring fra Harald Hardrådes gate. Trafikkareal vil da være på nordøst-siden av begge eiendommer. Det kan 
legges opp til snuplass på egen eiendom slik at en unngår rygging/snuing ut i Harald Hardrådes gate. Det beste og mest solrike uteoppholdsarealet 
vil da være mot sørvest og være skjermet fra trafikkarealet på begge eiendommer. 

 Revidert forslag vil ikke medføre ny innkjørsel. Eksisterende avkjøring utvides noe og benyttes videre. 

 Det påpekes at det bygges på mindre eiendommer i Hønefoss med tanke på fortetting i sentrumsnære områder. Eksempel er Ullerålsgata 9A-C, hvor 
det etableres tre mindre boenheter med 3 nye avkjørsler. Utover dette er det flere mindre boligeiendommer med eksisterende eneboligbebyggelse, 
i nærhet av tiltaket og nærmere sentrum. 

 Det henvises for øvrig til argumenter som er satt opp i redegjørelse i selve søknaden og under avsnittet om dispensasjon, da disse fortsatt er 
særdeles relevante. 

 
Vi mener med dette at revidert forslag til deling imøtekommer de faktorer som kommunen mener er uheldig og ber om at søknaden vurderes iht. vedlagte 
situasjonsplan.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Bård Helgerud 
Helgerud Byggtegning AS 



Prosjekterende 
Tlf: 99631459 
Epost: baard@helgerudbyggtegning.no 
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Situasjonsplan fradeling alternativ 2
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

Kilemoen Invest AS  
Postboks 1337 Flattum 
 
3503 HØNEFOSS 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/1036-2 11228/18 GNR 39/55  27.03.2018 

 

FORELØPIG SVAR PÅ "SØKNAD OM RIVING AV GARASJE, FRADELING AV NY 

BOLIGTOMT OG DISPENSASJON"  

GNR/BNR 39/55 - HARALD HARDRÅDES GATE 13 
 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 
Vi bekrefter at vi 14.03.2018 har registrert søknaden deres, der det søkes å rive garasje, fradele 
ny boligtomt og søknad om dispensasjon fra maks tillatt utnyttingsgrad. 
 

Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan 15 S-V Norderhov 
vedtatt 25.09.1947. 
Ingen bygning må legges nærmere nabogrense enn 5 meter jf. Reguleringsbestemmelsen 
§ 7. 
Maks tillatt utnyttingsgrad 25 % jf. kommuneplanbestemmelsen § 1.1.2. 
For denne reguleringsplanen skal enhver tids gjeldende kommuneplanbestemmelser gjelde 
foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen. 
Denne reguleringsplanen er av eldre dato, og bestemmelsene anses å være 
mangelfulle/ upresise. 
 

Tiltaket: 
Det søkes om dispensasjon for fradeling av ny boligtomt. Eksisterende tomt har et areal 
på ca. 842 m². I søknaden om fradeling er nytt areal på tomt med eksisterende 
bebyggelse oppgitt til ca. 397 m² noe som anses å være svært lite til å være en boligtomt. 
På dette arealet er det også vist atkomstvei til ny boligtomt. Dette arealet kan ikke 
benyttes til noe annet enn atkomstvei, og i slike tilfeller vil areal for atkomstvei i praksis 
være en del av den «nye tomta» med tanke på vedlikehold m.m. Ofte vil fradeling skje slik 
at atkomstveiarealet vil bli lagt til den bakenforliggende tomta, slik at den får en såkalt 
«kotelettform». Til sammenligning viser vi til at fratrekk av areal for atkomstvei ville 
redusert «gammel» tomt ytterligere, til ca. 340 m² noe som ville ført til en utnyttingsgrad på 
eiendommen over 40 %, som gir en overskridelse på 60 % av det som er maks tillatt noe 
som anses å være en stor overskridelse, og noe som tilsier at «gammel tomt» blir svært 
liten med tanke på å ha plass til blant annet bolig, garasje, atkomst til garasje, 
uteoppholdsareal og vegetasjon. 
Det er vist to biloppstillingsplasser ved siden av eksisterende bolig. Det ser ut til at det ikke 
vil kunne snus på egen eiendom, noe som vil resultere i at man vil rygge ut i fra 
eiendommen og ut i veien, noe som ikke er ønskelig. Vi viser også til at det er en 
byggegrense på 5 m til nabogrensen, noe som gjelder både for eksisterende bebyggelse 
og ny bebyggelse. 
Vi anser foreslått deling som lite heldig og anser at avvikene blir for store til at vi finner å 
kunne behandle søknaden på delegert myndighet. 
 



 

 

 

2 

Til informasjon så ligger det an til at det i ny kommuneplan blir satt minstemål på 700 m² for 
eneboligtomter.  
 
Dersom dette, på tross av vår redegjørelse ovenfor, er noe dere ønsker å prøve å få 
gjennomført, vil vi anbefale at dere vurderer en regulering, og vi mener at rett vei videre er 
at dere i så fall tar kontakt med planavdelingen. Dere kan f.eks. kontakte leder på Areal- 
og byplankontoret Knut Kjennerud (han kan treffes på tlf 90835424).  Presenter i så fall 
dette brevet.  
 
 
Men selv om vi anbefaler en regulering, kan dere likevel velge å kreve at vi 
behandler søknaden om fradeling etter plan- og bygningsloven inkludert dispensasjon, 
noe vi da eventuelt må gjøre. 
Som nevnt tidligere finner vi på byggesak ikke å kunne behandle søknaden om 
dispensasjon på delegert myndighet, søknaden ligger da an til å ville bli lagt frem til 
politisk behandling.  Vi ser så langt for oss at vi vil anbefale rådmannen å ha negativ 
innstilling til dispensasjonen og fradelingen på bakgrunn av de forhold vi har redegjort for.  
 
Dersom det er ønske om at vi på byggesak skal legge frem saken til politisk behandling 
som en dispensasjonssak, ber vi om en tilbakemelding innen 16.04.18, slik at saken kan 
overføres til en av våre jurister som vanligvis tar seg av saksfremlegg som skal til politisk 
behandling.   
 
Dersom riving av garasje (tilbygg til eksisterende bolig) er noe som skal gjøres uansett 
utfall av søknad om fradeling, må det gis tilbakemelding om dette.  
Søknad om riving legges i bero inntil vi får tilbakemelding om det skal rives eller ikke. 
 
Vi gjør oppmerksom på at det tas gebyrer for vår saksbehandling, også i de tilfeller der det 
blir avslag. Minstegebyr er for tiden kr. 20.000,- for avslag i en slik sak.  

 
 
 

 Med hilsen 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

 
Saksbehandler: Hans Otto Larsson 
E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 
Telefon: 40804508 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Søknaden gjelder

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested
Kommune

Ringerike
Gnr.

39
Bnr.

55
Adresse

Harald Hardrådes gate 13, 3511 HØNEFOSS

Tiltakets art
Søknadstype

Søknad uten ansvarsrett
Tiltakstype

Grunneiendom
Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

111

Tiltakshaver
Partstype

foretak
Navn

KILEMOEN INVEST AS
Adresse

Postboks 1337 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Organisasjonsnummer

984074069
Telefon

48251794

e-postadresse

abs-as@online.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Følgebrev
Tiltaket består i rivng av tilbygg (garasje) til eksisterende bolighus på eiendommen, samt fradeling av
grunneiendom etter vedlagte situasjonsplan. Det søkes dispensasjon fra gjeldende krav til utnyttelse (25 % BYA)
ifbm fradelingen, for den gjenværende delen av opprinnelig eiendom 39/55, se eget pkt i søknaden.

Dispensasjonsøknad

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Det søkes med dette om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om maksimal utnyttelse på 25 % BYA i
nåværende boligområde, jfr. § 1.1.2. Bakgrunnen er ønsket om å fradele en boligeiendom etter vedlagte
situasjonsplan, dispensasjonen gjelder for den gjenværende delen av eiendommen (39/55). Tiltaket medfører en
utnyttelse på 35 % BYA for gjenværende eiendom, med utgangspunkt i eksisterende bolighus og gjeldende
parkeringskrav. Den fradelte eiendommen vil kunne ha en utnyttelse på 25 % BYA.
Særlige grunner for dispensasjon er;

1. Kommuneplanens bestemmelser i § 1.0.1 og 1.1.2 gir rom for vurdering av utnyttelse ut fra strøkets karakter.
Det aktuelle området består av flere tilsvarende eiendommer som er delt opp etter samme modell. Omsøkt tiltak
er dermed ikke noe helt spesielt tilfelle som skiller seg vesentlig ut i området med tanke på eiendomsstørrelse.
Med tanke på sentrumsnær beliggenhet kan det dermed være riktig å tillate en høyere utnyttelse.

2. Eiendommen ligger i nærhet til skole og Hønefoss sentrum. Beliggehet er sentral i forhold til vegnett og
kollektivtrafikk.

3. Fradelt eiendom ligger sentralt, men skjermet med tanke på støy.

4. Det er godt med uteoppholdsareal på begge eiendommer, samt at terrenget er forholdsvis flatt og lett og
utnytte. Utearealet på begge eiendommer vender i hovedsak vekk fra vei.

Vi kan ikke se at en dispensasjon her tilsidesetter hensynene bak reguleringsbestemmelsene det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelser. Vi mener fordelene ved å gi dispensasjon her er klart større enn
ulempene, og at hensynene til miljø, sikkerhet og tilgjengelighet er ivaretatt.
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Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan

Kommuneplanens arealdel
Navn på plan

Kommuneplan for Ringerike

Reguleringsformål

Nåværende bolig

Beregningsregel angitt i gjeldende plan

%BYA
Grad av utnytting iht. gjeldende plan

25%

Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom 841,90 m²
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m²
= Beregnet tomteareal 841,90 m²

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 210,48 m²
Areal eksisterende bebyggelse 140,00 m²
- Areal som skal rives 25,00 m²
+ Areal ny bebyggelse 0,00 m²
+ Parkeringsareal 36,00 m²
= Sum areal 151,00 m²

Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting 17,94

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.
Minste avstand til nabogrense 2,40 m
Minste avstand til annen bygning 11,50 m
Minste avstand til midten av vei 19,00 m

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ny/endret adkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser annens grunn.
Tinglyst erklæring foreligger IKKE.

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Avløpsanlegg krysser annens grunn.Tinglyst erklæring foreligger IKKE.

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng
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Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Kvittering for nabovarsel C Kvitteringsskjema nabovarsel signert Vedlagt søknaden

Kvittering for nabovarsel C Opplysninger gitt i nabovarsel signert Vedlagt søknaden

Situasjonsplan D Situasjonsplan Vedlagt søknaden

Annet Q Rekvisisjon av oppmålingsforretning
signert

Vedlagt søknaden

Annet Q Søknad riving + fradeling PBL signert Vedlagt søknaden

Erklæring og signering

Tiltakshaver forplikter seg til å la tiltaket bli gjennomført i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk
forskrift

Tiltakshaver

Dato .

Signatur .

Gjenta med blokkbokstaver
.



Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Plan- og bygningsloven § 20-4 og SAK kap. 3

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 134527446 Utskriftstidsda to: 14.03.2018 Side 1 av 3

Søknaden gjelder

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.§ 21-7 annet ledd, o ppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen

Eiendom/Byggested
Kommune

Ringerike
Gnr.

39
Bnr.

55
Adresse

Harald Hardrådes gate 13, 3511 HØNEFOSS

Tiltakets art

Søknadstype

Søknad uten ansvarsrett
Tiltakstype

Grunneiendom
Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

111

Tiltakshaver

Partstype

foretak
Navn

KILEMOEN INVEST AS
Adresse

Postboks 1337 Flattum, 3503 HØNEFOSS
Organisasjonsnummer

984074069
Telefon

48251794

e-postadresse

abs-as@online.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Følgebrev
Tiltaket består i rivng av tilbygg (garasje) til eksisterende bol ighus på eiendommen, samt fradeling av
grunneiendom etter vedlagte situasjonsplan. Det søkes dispensa sjon fra gjeldende krav til utnyttelse (25 % BYA)
ifbm fradelingen, for den gjenværende delen av opprinnelig eiendom 39/55, se eget pkt i søknaden.

Dispensasjonsøknad

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Det søkes med dette om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om maksimal utnyttelse på 25 % BYA i
nåværende boligområde, jfr. § 1.1.2. Bakgrunnen er ønsket om å fradele en boligeiendom etter vedlagte
situasjonsplan, dispensasjonen gjelder for den gjenværende delen av eiendommen (39/55). Tiltaket medfører en
utnyttelse på 35 % BYA for gjenværende eiendom, med utgang spunkt i eksisterende bolighus og gjeldende
parkeringskrav. Den fradelte eiendommen vil kunne ha en utnyttel se på 25 % BYA.
Særlige grunner for dispensasjon er;

1. Kommuneplanens bestemmelser i § 1.0.1 og 1.1.2 gir rom for vu rdering av utnyttelse ut fra strøkets karakter.
Det aktuelle området består av flere tilsvarende eiendommer som er delt opp etter samme modell. Omsøkt tiltak
er dermed ikke noe helt spesielt tilfelle som skiller seg vesentli g ut i området med tanke på eiendomsstørrelse.
Med tanke på sentrumsnær beliggenhet kan det dermed være riktig å tillate en høyere utnyttelse.

2. Eiendommen ligger i nærhet til skole og Hønefoss sentrum. B eliggehet er sentral i forhold til vegnett og
kollektivtrafikk.

3. Fradelt eiendom ligger sentralt, men skjermet med tanke på støy.

4. Det er godt med uteoppholdsareal på begge eiendommer, sa mt at terrenget er forholdsvis flatt og lett og
utnytte. Utearealet på begge eiendommer vender i hovedsak vekk f ra vei.

Vi kan ikke se at en dispensasjon her tilsidesetter hensynene b ak reguleringsbestemmelsene det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelser. Vi mener fordelene ved å gi dispensasjon her er klart større enn
ulempene, og at hensynene til miljø, sikkerhet og tilgjenge lighet er ivaretatt.



Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Plan- og bygningsloven § 20-4 og SAK kap. 3

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkID: 134527446 Utskriftstidsda to: 14.03.2018 Side 2 av 3

Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan

Kommuneplanens arealdel
Navn på plan

Kommuneplan for Ringerike

Reguleringsformål

Nåværende bolig

Beregningsregel angitt i gjeldende plan

%BYA
Grad av utnytting iht. gjeldende plan

25%

Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom 841,90 m²
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 0,00 m²
= Beregnet tomteareal 841,90 m²

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 210,48 m²
Areal eksisterende bebyggelse 140,00 m²
- Areal som skal rives 25,00 m²
+ Areal ny bebyggelse 0,00 m²
+ Parkeringsareal 36,00 m²
= Sum areal 151,00 m²

Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting 17,94

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.
Minste avstand til nabogrense 2,40 m
Minste avstand til annen bygning 11,50 m
Minste avstand til midten av vei 19,00 m

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ny/endret adkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeidet og åpen fo r alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er gitt.

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser annens grunn.
Tinglyst erklæring foreligger IKKE.

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Avløpsanlegg krysser annens grunn.Tinglyst erklæring foreligger IKKE .

Overvann
Takvann/overvann føres til terreng









Sign . Godkjent Kontroll : Rev . ID

Prosjektnr .

17054

Fase .

Søknadstegninger

Dato opprettet

14 . 03 . 18
Mål

1 : 300
Tegningsnr .

A 10 - 01
Tegning :

Situasjonsplan fradeling
Fradeling
Harald Harrådes gate 13 3511 Hønefoss

Gnr ./ Bnr .

39 / 55

Hele 39/55
841 , 9 m2

Ny eiendom
25 % BYA
445 , 4 m2

Rest eiendom
35 % BYA
396 , 5 m2

Eksempel hus
7 , 2 x 10 , 4 = 75 , 0 m2

3,3

5,6

8,9

6,1

11
,6

3,3

3,
0

19,0

2,4

Uteoppholdsareal ( ikke
bilplass / trafikkareal ) ca 175 m2

Uteoppholdsareal ( ikke
bilplass / trafikkareal ) ca 225 m2

Tilbygg 25 m2

m / garasje rives

Ny grense

Adkom
stnyeiendom

Ekstadkom
st

beholdes

(utvidesnoe)

Bil18m2

Bil1
8m

2

Bil18m
2Bil18

m2

10,8
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Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3

Tiltak på eiendommen

Kommune

Ringerike
Gnr.

39
Bnr.

55
Adresse

Harald Hardrådes gate 13, 3511 HØNEFOSS
Eier/fester

KILEMOEN INVEST AS

Det varsles herved om

Søknadstype

Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Tiltakstype

Grunneiendom
Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

111 Enebolig

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon: Det søkes med dette om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om
maksimal utnyttelse på 25 % BYA i nåværende boligområde, jfr. § 1.1.2. Bakgrunnen er ønsket om å fradele en
boligeiendom etter vedlagte situasjonsplan, dispensasjonen gjelder for den gjenværende delen av eiendommen
(39/55). Tiltaket medfører en utnyttelse på 35 % BYA for gjenværende eiendom, med utgangspunkt i eksisterende
bolighus og gjeldende parkeringskrav. Den fradelte eiendommen vil kunne ha en utnyttelse på 25 % BYA.
Særlige grunner for dispensasjon er;

1. Kommuneplanens bestemmelser i § 1.0.1 og 1.1.2 gir rom for vurdering av utnyttelse ut fra strøkets karakter.
Det aktuelle området består av flere tilsvarende eiendommer som er delt opp etter samme modell. Omsøkt tiltak
er dermed ikke noe helt spesielt tilfelle som skiller seg vesentlig ut i området med tanke på eiendomsstørrelse.
Med tanke på sentrumsnær beliggenhet kan det dermed være riktig å tillate en høyere utnyttelse.

2. Eiendommen ligger i nærhet til skole og Hønefoss sentrum. Beliggehet er sentral i forhold til vegnett og
kollektivtrafikk.

3. Fradelt eiendom ligger sentralt, men skjermet med tanke på støy.

4. Det er godt med uteoppholdsareal på begge eiendommer, samt at terrenget er forholdsvis flatt og lett og
utnytte. Utearealet på begge eiendommer vender i hovedsak vekk fra vei.

Vi kan ikke se at en dispensasjon her tilsidesetter hensynene bak reguleringsbestemmelsene det dispenseres fra,
eller hensynene i lovens formålsbestemmelser. Vi mener fordelene ved å gi dispensasjon her er klart større enn
ulempene, og at hensynene til miljø, sikkerhet og tilgjengelighet er ivaretatt.

Arealdisponering

Planstatus mv.
Gjeldende plan

Kommuneplanens arealdel
Navn på plan

Kommuneplan for Ringerike

Nabovarselet gjelder

Tiltaket består i rivng av tilbygg (garasje) til eksisterende bolighus på eiendommen, samt fradeling av
grunneiendom etter vedlagte situasjonsplan. Det søkes dispensasjon fra gjeldende krav til utnyttelse (25 % BYA)
ifbm fradelingen, for den gjenværende delen av opprinnelig eiendom 39/55, se eget pkt i søknaden.

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Tiltakshaver
navn

KILEMOEN INVEST AS
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Kontaktperson
navn

Bjørn Edvardsen
e-postadresse

abs-as@online.no
Telefon

48251794
Mobiltelefon

48251794

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn

KILEMOEN INVEST AS
Postadresse

Postboks 1337 Flattum, 3503 HØNEFOSS
e-postadresse

abs-as@online.no

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget

Situasjonsplan D Situasjonsplan

Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Tiltakshaver

Dato .

Signatur .

Gjentas med blokkbokstaver
.





Fra: Bård Helgerud <baard@helgerudbyggtegning.no> 
Sendt: tirsdag 19. juni 2018 14:16 
Til: Elisabeth Skaret Lund 
Emne: SV: Info om politisk behandling og forespørsel om opplysninger gitt i nabovarsel 
Vedlegg: Kvittering for nabovarsel Moland signert.pdf; Kvittering Posten nabovarsel Moland.pdf; Opplysninger gitt i nabovarsel signert.pdf; 

A10-01 Situasjonsplan fradeling.pdf 
 
Hei 
 
Vedlagt kvittering for nabovarsel. Takker for påminnelsen og beklager forsinkelsen. 
 
Det er samme nabovarsel som tidligere utsendt som er sendt Moland, derav samme «gjenpart» av nabovarsel som før innsendt. Det var i går 3 uker siden 
nabovarsel ble sendt. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bård Helgerud 
Helgerud Byggtegning AS 
Tlf: 99631459 
Epost: baard@helgerudbyggtegning.no 
 
 
 

Fra: Elisabeth Skaret Lund <Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 19. juni 2018 14.05 
Til: baard@helgerudbyggtegning.no 
Emne: Info om politisk behandling og forespørsel om opplysninger gitt i nabovarsel 
 
Hei, 
 
Jeg forsøkte å ringe deg tidligere i dag, men sender en e-post da jeg ikke fikk noe svar. Viser til søknad om riving av garasje, fradeling og dispensasjon i 
Harald Hardrådes gate 13, gnr/bnr 39/55, saksnr. 18/1036. 
 



Saken er sendt videre til politisk behandling, og vi regner med at den kommer med på møtet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 28.06.2018. 
Når saken er klar til politisk behandling, vil den bli publisert på denne nettsiden under møtedatoen, 
http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati/Politisk-styring/sru/#se:utvalg/utvalgid:702  
 
Viser til e-post sendt til deg 25.05.2018 fra kommunen, hvor vi ber om at du gjennomfører nabovarsling til Halvor Moland, gnr/bnr 39/175 og om at du 
sender en bekreftelse på at nabovarsling er utført, jfr. pbl. § 21-3. Du må sende inn «Opplysninger gitt i nabovarsel» (se vedlegg) og dokumentasjon på hva 
du har varslet om. 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesak 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  902 20 142 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Postadresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
 
 

 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
 











Sign . Godkjent Kontroll : Rev . ID

Prosjektnr .

17054

Fase .

Søknadstegninger

Dato opprettet

14 . 03 . 18
Mål

1 : 300
Tegningsnr .

A 10 - 01
Tegning :

Situasjonsplan fradeling
Fradeling
Harald Harrådes gate 13 3511 Hønefoss

Gnr ./ Bnr .

39 / 55

Hele 39/55
841 , 9 m2

Ny eiendom
25 % BYA
445 , 4 m2

Rest eiendom
35 % BYA
396 , 5 m2

Eksempel hus
7 , 2 x 10 , 4 = 75 , 0 m2

3,3

5,6

8,9

6,1

11
,6

3,3

3,
0

19,0

2,4

Uteoppholdsareal ( ikke
bilplass / trafikkareal ) ca 175 m2

Uteoppholdsareal ( ikke
bilplass / trafikkareal ) ca 225 m2

Tilbygg 25 m2

m / garasje rives

Ny grense

Adkom
stnyeiendom

Ekstadkom
st

beholdes

(utvidesnoe)

Bil18m2

Bil1
8m

2

Bil18m
2Bil18

m2

10,8



Fra: Elisabeth Skaret Lund 
Sendt: onsdag 20. juni 2018 12:09 
Til: 'halvor.moland@bfk.no' 
Emne: Informasjon om politisk behandling, Harald Hardrådes gate 13 
 
Hei, 
 
Viser til søknad om riving av garasje, fradeling og dispensasjon i Harald Hardrådes gate 13, gnr/bnr 39/55, saksnr.18/1036. 
 
Saken er nå lagt fram til politisk behandling ved møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 28.06.2018. Saksframlegg med vedlegg er publisert 
på kommunens nettsider, og du kan finne saksdokumentene på denne linken: http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati/Politisk-
styring/sru/#se:mote/moteid:10173/utvalgid:702  
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesak 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  902 20 142 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Postadresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
 
 

 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 



 



Fra: Elisabeth Skaret Lund 
Sendt: tirsdag 19. juni 2018 14:05 
Til: 'baard@helgerudbyggtegning.no' 
Emne: Info om politisk behandling og forespørsel om opplysninger gitt i nabovarsel 
Vedlegg: 5155 Opplysninger gitt i nabovarsel.pdf 
 
Hei, 
 
Jeg forsøkte å ringe deg tidligere i dag, men sender en e-post da jeg ikke fikk noe svar. Viser til søknad om riving av garasje, fradeling og dispensasjon i 
Harald Hardrådes gate 13, gnr/bnr 39/55, saksnr. 18/1036. 
 
Saken er sendt videre til politisk behandling, og vi regner med at den kommer med på møtet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 28.06.2018. 
Når saken er klar til politisk behandling, vil den bli publisert på denne nettsiden under møtedatoen, 
http://www.ringerike.kommune.no/Lokaldemokrati/Politisk-styring/sru/#se:utvalg/utvalgid:702  
 
Viser til e-post sendt til deg 25.05.2018 fra kommunen, hvor vi ber om at du gjennomfører nabovarsling til Halvor Moland, gnr/bnr 39/175 og om at du 
sender en bekreftelse på at nabovarsling er utført, jfr. pbl. § 21-3. Du må sende inn «Opplysninger gitt i nabovarsel» (se vedlegg) og dokumentasjon på hva 
du har varslet om. 
 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesak 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  902 20 142 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Postadresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
 
 



 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
 



Fra: Elisabeth Skaret Lund 
Sendt: onsdag 6. juni 2018 09:54 
Til: 'halvor.moland@bfk.no' 
Emne: Informasjon om hvor nabomerknad sendes 
 
Hei, 
 
Viser til telefonsamtale med deg i dag. 
 
Merknad til nabovarsel skal du sende til ansvarlig søker. Du kan også sende kopi til kommunen dersom du ønsker det. Kopien kan du sende til 
postmottak@ringerike.kommune.no 
 
 
Ha en fin dag! 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesak 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  902 20 142 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Postadresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
 
 

 
 



Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
 



Fra: Bård Helgerud [baard@helgerudbyggtegning.no] 

Til: Elisabeth Skaret Lund [Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 23.05.2018 13:48:12 

Emne: Saksnr. 18/1036-2 - 39/55 - Søknad om fradeling av boligtomt - Kvittering fra Posten for rekommandert sending 

Vedlegg: Kvittering Posten rekommandert sending.pdf 

Hei 
 
Viser til tlf tidligere i dag og oversender etter avtale. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Bård Helgerud 
Helgerud Byggtegning AS 
Prosjekterende 
Tlf: 99631459 
Epost: baard@helgerudbyggtegning.no 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2575-28   Arkiv: GNR 318/429  

 

 

Søknad om bruksendring Gnr/bnr 318/429 - Søndre Torv 2 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og bruksendring 

fra dagligvarebutikk til kafe/bar/pub for deler av bygning på eiendom gnr/bnr 318/429, 

nabomerknader fra styret i Bryggerigården boligsameie og rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsbestemmelsene i § 2 i 

reguleringsplan 64 Kvartal 16 Hønefoss sentrum ikke blir vesentlig tilsidesatt og at det 

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

 

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

 

3. Søknad om bruksendring godkjennes i prinsippet. 

 

4. Det tillates ikke lyd-, bildeanlegg eller lignende ute. 

 

5. Videre behandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

6. Se orientering om klageadgang. 

 

 

  

 

Utskrift sendes 

Bygg og Anlegg Tekniske Consulent AS, Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS 

City-Gården AS, Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS 

Bryggerigården Boligsameie, Søndre Torv 2 B, 3510 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for bruksendring fra dagligvareforretning til kafe/bar/pub i City-

gården. Formålet for eiendom gnr/bnr 318/429 er i reguleringsplan 64 angitt å være 

Forretnings- og kontorbebyggelse. Serveringssted omfattes ikke, men det omfatter blant annet 

hotell (som ofte har kafe/bar/pub) og lettere industri. Det er kommet en nabomerknad fra styret 

i Bryggerigården boligsameie som er bekymret for støy. Rådmannen vurderer at kafe/bar/pub 

ikke genererer støy som er særlig annerledes enn støy fra virksomheter som omfattes av 



- 

formålet, for eksempel lettere industri og hotell som kan ha bar/utested. Videre mener 

rådmannen at man må kunne forvente at det i sentrumsområder foregår variert aktivitet både 

på dag, kveld og natt. 

 

Rådmannen anbefaler at dispensasjonssøknaden godkjennes og at nabomerknaden ikke tas til 

følge.  

 

Innledning / bakgrunn 

City-gården består av kjelleren til det gamle bryggeriet med ølhaller, og to nyere etasjer. 

Bygget har opp gjennom tiden, inneholdt mange ulike virksomheter som slakter, renseri, 

bakeri/konditori, rørlegger, optiker, sportsbutikk, elektro/hvitevarer, utested og restaurant osv. 

Det som i dag kalles Bryggerigården, eiendom gnr/bnr 318/430, er oppført delvis der 

bryggeriet blant annet hadde sitt ølutsalg. Bygningene har vært del av samme virksomhet og 

har altså felles historie. Mellom bygningene er det i følge reguleringsplanen en offentlig gang- 

og sykkelvei.  

 

I 2005 startet prosessen som førte til at Bryggerigården, som ligger mellom Søndre torg og 

City-gården, ble bygget om/rehabilitert, og det var i forbindelse med dette at de utvendige 

altangangene, som vi i dag ser ut mot Citygården, kom til. Tidligere var det en innvendig 

midtkorridor i bygget. Leilighetene i 2, 3, 4 og 5. etasje lå da ut mot både torget og City-

gården. Leilighetene har i dag hovedsakelig soverom mot City-gården.  

 

Beskrivelse av saken 

Formannskapet vedtok enstemmig i sak 100/18 i møte 19.06.18, å gi alminnelig 

skjenkebevilling for The Rock, Søndre Torg 2B i City-gården.   

 

Det søkes nå om bruksendring av deler av lokalet i 1. etasje fra dagligvareforretning til 

kafe/bar/pub for Søndre torv 2B, eiendom gnr/bnr 318/429. Dette inkluderer uteservering 

under eksisterende baldakin.  

 

I følge beskrivelsen vedlagt søknaden, skal kafeen/baren The Rock tilby «enkel og god 

servering, og et godt utvalg av øl og cocktails». Videre opplyses det at lydnivået på musikk 

inne skal være på et nivå så det er mulig å prate sammen. Det skal ikke være lyd- eller 

bildeanlegg ute. Både gårdeier og driver ønsker et tett samarbeid med sameiet i 

Bryggerigården, særlig med tanke på utearealene. Det har tidligere vært problemer med blant 

annet forsøpling og urinering i passasjen mellom gårdene. Med en virksomhet i lokalene i City-

gården også på kveldstid, mener driver at det vil hjelpe på denne situasjonen. 

 

Det har kommet inn nabomerknad til tiltaket fra styret i Bryggerigården boligsameie. Styret 

mener at bruksendringen vil medføre store støyplager for de som bor i Bryggerigården. Alle 

leilighetene har, etter ombyggingen som var ferdig i 2011, nå soverom mot City-gården. De 

mener at lokalet ikke er egnet til å huse en virksomhet som har lengre åpningstid enn til kl 23. I 

sine merknader viser styret til en pub som lå i Kirkegata der Sko deg er i dag, og til utestedet 

Oz, som inntil nylig holdt til i Bryggerikjelleren i City-gården. Begge virksomhetene har i følge 

styret, i helgene generert mye bråk som blant annet høy musikk og slåsskamper.  

 

Ansvarlig søker kommenterer nabomerknaden med at det er forståelse for styret i 

boligsameiets betenkeligheter mot etableringen av en kafe/bar/pub i sitt nabolag. Samtidig 

nevner ansvarlig søker at når man bor så sentralt, så må man regne med at det etableres 



- 

virksomheter som skaper liv i sentrum. I byplanen som nå er under arbeid, legges det til rette 

for mer byliv og aktivitet i sentrum. Videre opplyser ansvarlig søker: 

«Ingen andre naboer har merknader til etableringen, men ønsker virksomheten velkommen 

som en berikelse av bylivet». 

 

Kommunen ba styret i boligsameiet, i sitt foreløpige svar datert 19.07.18, om tilbakemelding på 

om opplysningene som hadde kommet fram i kommentarene til nabomerknaden, gjorde at 

styret kunne trekke merknaden. Videre ble ansvarlig søker oppfordret til å få i stand et 

møte/befaring med naboene. I tilleggsinformasjon mottatt fra ansvarlig søker 08.08.18, 

kommer det fram at styret i Bryggerigården boligsameie ikke vil møte ansvarlig søker, eier eller 

driver av The Rock. Ansvarlig søker forklarer at de gjerne vil komme i dialog med styret for å 

legge forholdene så godt som mulig til rette for at The Rock og boligsameiet kan eksistere side 

om side.  

 

Administrasjonen kalte partene inn til en befaring 11.09. Her møtte representanter for ansvarlig 

søker, tiltakshaver, leietaker/driver av The Rock og Bryggerigården boligsameie. Under 

befaringen kom det fram at tiltakshaver var villig til å utføre støydempende tiltak og ønsket 

innspill velkommen. Ansvarlig søker skulle sende inn en oversikt over støyreduserende tiltak 

etter befaringen. Dette ble mottatt 04.10.18. Styret i Boligsameiet holdt på befaringen fast på 

at de ikke ønsket kafe/bar/pub i City-gården.  

 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 64-16 Hønefoss sentrum Kvartal 16, og er avsatt til 

Forretnings- og kontorbebyggelse. I reguleringsbestemmelsene § 2 står det: 

«Bebyggelsen kan nyttes til butikker med tilhørende lager- og verkstedrom nødvendig for 

driften, til kontorer, hoteller, lettere industri o.l. samt til boliger» Etter en ny gjennomgang av 

saken kom administrasjonen fram til at formål serveringssted ikke faller inn under formål 

forretnings- og kontorbebyggelse. Søknad om dispensasjon ble mottatt 20.09.18. I sin søknad 

om dispensasjon viser ansvarlig søker blant annet til at en serveringsvirksomhet ikke er så 

annerledes enn andre formål som listes opp i § 2 i reguleringsbestemmelsene. Det kom inn 

nabomerknad fra styret i Bryggerigården boligsameie. 

 

Kommunen mottok 04.10.18 oversikt over mulige støyreduserende tiltak. Dette omfattet blant 

annet: 

- Engasjere konsulent med akustikk-kompetanse 

- Oppføring av vindfang/lydsluse inn til lokalet 

- Akustikkdempende plater i himlingen på eksisterende baldakin (som uteserveringen er 

planlagt under) 

 

I denne saken tar både representanter for City-gården og Bryggerigården boligsameie opp flere 

privatrettslige forhold som ikke er relevant for bygningsmyndighetens behandling av saken, 

blant annet vaktmestertjenester, snørydding, rensing av takrenner, parkering i passasjen, 

kloakkledninger, og vifter som Vardar har montert. Disse forholdene tas ikke opp i 

rådmannens saksframlegg.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen omfattes av reguleringsplan 64-16 Hønefoss sentrum Kvartal 16, og er avsatt til 

Forretnings- og kontorbebyggelse. I reguleringsbestemmelsene § 2 står det: 



- 

«Bebyggelsen kan nyttes til butikker med tilhørende lager- og verkstedrom nødvendig for 

driften, til kontorer, hoteller, lettere industri o.l. samt til boliger» 

 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra formålet Forretnings- og kontorbebyggelse. Plan- og 

bygningsloven § 19-2 andre ledd angir vurderingskriteriene for dispensasjonsvedtaket. For å gi 

dispensasjon kreves det at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir vesentlig 

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

etter en samlet vurdering». 

 

Det 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. 

 

Søksmålsadgang: 

Søksmål om gyldigheten av Ringerike kommunes vedtak eller krav om erstatning som følge av 

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

vedtaket, og at klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen. Søksmål kan 

likevel i alle tilfelle kunne reises når det er gått 6 måneder fra klage første gang ble framsatt, og 

det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger, i 

henhold til forvaltningsloven § 27 b. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok enstemmig i sak 100/18 i møte 19.06.18, å gi alminnelig 

skjenkebevilling for The Rock, Søndre Torg 2B.   

 

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.  

 

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

selvkostprinsippet). 

 
Behov for informasjon og høringer 

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

behov for innhenting av informasjon eller høringer.  

 

Rådmannen forutsetter at en etablering av en virksomhet med lokaler som skal være åpne for 

allmennheten, må vurderes av miljørettet helsevern.  

 

Alternative løsninger 



- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og bruksendring 

fra dagligvarebutikk til kafe/bar/pub for deler av bygning på eiendom gnr/bnr 318/429 og 

rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsbestemmelsene i § 2 i 

reguleringsplan 64 Kvartal 16 Hønefoss sentrum blir vesentlig tilsidesatt og at det ikke 

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

 

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

reguleringsbestemmelsene § 2. 

 

3. Søknad om bruksendring godkjennes ikke. 

 

4. 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 hva det gis dispensasjons for i sentrum. 

 

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

fra likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om dispensasjon for bruksendring fra dagligvareforretning til kafe/bar/pub. 

Formålet for eiendom gnr/bnr 318/429 er i reguleringsplan 64 angitt å være Forretnings- og 

kontorbebyggelse. Serveringssted omfattes ikke, men det omfatter blant annet hotell (som ofte 

har kafe/bar/pub) og lettere industri. Rådmannen vurderer at en kafe/bar/pub ikke er vesentlig 

annerledes enn virksomhetene som er listet opp i reguleringsbestemmelsene § 2. Videre 

vurderer rådmannen at kafe/bar/pub ikke genererer støy som er særlig annerledes enn støy fra 

virksomheter som omfattes av formålet, for eksempel lettere industri og hotell med bar/utested. 

I sentrumsområder må man kunne forvente at det gjennomføres tiltak som skaper aktivitet og 

kan medføre lyd/støy på dag-, kvelds- og nattestid. Det er en påregnelig utvikling i Hønefoss 

sentrum. Det er anledning, blant annet fordi det kreves dispensasjon, til å sette vilkår for 

eksempel om støyreduserende tiltak i vedtaket og vilkår om at det ikke skal være musikkanlegg 

ute.  

 

Styret i Bryggerigården boligsameie hevder at City-gården ligger i deres bakgård, bygningens 

stille side, og at det derfor ikke bør gis dispensasjon. Rådmannen vurderer at på bakgrunn av 

bygningenes felles historie, er det unaturlig å anse det ene som plassert i bakgården til det 

andre. Det gjenspeiles også i den opprinnelige rominndelingen i Bryggerigården; soverom var 

plassert både mot torget og City-gården. En bakgård er typisk et lukket gårdsrom bak en 

bygning som er avgrenset av for eksempel andre bygninger og hvor beboerne har spesielle 

rettigheter og/eller allmenheten ikke har tilgang. Arealet mellom City-gården og 

Bryggerigården er offentlig gang- og sykkelvei. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt og mener 

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



- 

finner rådmannen at vilkårene for dispensasjon i plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt. 

Rådmannen anbefaler Hovedutvalget om å godkjenne søknaden om dispensasjon.   

 

Alternativ vurdering for avslag/rådmannens alternative forslag til vedtak 

Det er mulig å argumentere med at en konsekvens av ombyggingen av bryggerigården, når alle 

soverommene ble lagt mot City-gården, ble at siden ut mot City-gården ble å anse som en stille 

side av Bryggerigården. Med en slik vurdering er det uheldig med etablering av en kafe/bar/pub 

i en bakgård. 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 
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enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



City-Gården AS
Fossveien 5

3s10 HøNEFOSS

Telefon 48 37 2A 20

Deres ref.:
L6/s?se-3 /s

Ringerike kommune
Mlljø oe arealforvaltning
Postboks 123 Sentrum
3502 HøNEFOSS

(Brevet er kun sendt per e-mail t¡l postmottak@ringerike.kommune.no)

Att: Karine Kjellberg Granli

Org.nr.941 351 697 MVA

Dato

03.10.2018

Dokid;
1 8091631
(1 8t2575-27)
Oppsummering fra befaring

T

Vår ref,:

KS/C/is

City€ården AS, S6ndre Torv 2b, GNR/BNR gtgl4}g I R| NGER| KE KOMMUNE
slknad orn bruksendring og dispensasjon fra s2 i reguleringsbestemmelsene.
Oppsummering fra befaring den 11.09.18 med Ringerike kommune, Deltagere fra Bryggerigården,
Leietager og Gårdeier.
Oppsummeríng, Forslag til løsninger.

01 : Kortfattet oppsu mmering:

Eierne av City-gården har i løpet av 2 år rustet opp eiendommen og fått etablert mye aktivitet
og lagt til rette for mange arbeidsplasser i bygget. Dette er itråd rned de overordnede
målsettínger som legges for Hønefoss sentrum í det pågående byplanarbeidet.
SØknad om bruksendring og I ettertid sØknad om dispensasjon fra 52 i
reguleringsbestemmelsene for de angitte lokalene, er i samsvar med intensjonene kommunen
har lagt for at Hønefoss skal utvikles t¡l et bysentrum med aktivitet på ulike tider av døgnet.
(Kfr . Plonprogrammet , Omrùderegulering for Hønefoss, pkt 4.3)

Partene var enig om at det foreligger avtale om friferdsel for offentligheten og tilkomst for
Bryggerigården {BG) og city-gården (c6)gjennom passasjen både fra søndre Torg og
Sentrumskvartälet og ut mot Kirkegaten. Det er i dag stor trafikk igjennom passasjen av travle
folk på dagtid og festglade folk på nattetíd, Det er godt synlig hver morgen at det har vært et
omfattende <gateliv> i passasjen om natten. Vaktmesterkorpset til CG rydder opp og holder
orden. Det er sikkert at hvis de omsøkte lokalene i City-gården blir stående tomme, vil
omfanget av ikke-ønskelig adferd í passasjen Øke. Det blir slik det var før CG overtok
eiendommen

CG giorde deltagerne også oppmerksomme på at CG fikk fjernet en meget generende st6yki6e
som hadde stått montert på veggen til Bryggerigården i mange år. Dette var en såkalt
KTørrkiølet>, som Vardar hadde fått sette opp <midlertidig>, men den hadde stått i over 5 år da
CG fikk den fjernet og erstattet med st6ysvakt utstyr i oktober 2AL6. (Vedlagt fØber vâr
møilutveksling med vardar for å få fjernet støykitden,) Målt støy fra. denne tØrrkjØleren pã
sommerstid, når den gikk for fullt, var 88d8(A). (Vedlegg) Dette er et så høyt stpynivå, i tillegg
på en generende frekvens.

City-Gården as (cG) var videre positive til å komme med forslag til kompenserende tiltak for å
dernpe lyder fra bylivet i passasjen mellom byggene.

I



City-Gården AS
Fossveien 5

3s1 0 HøN E FOSS

Telefon 48 31 20 20

Org.nr.941 351 697 M VA

Deltagerne fra Bryggerigården har ìkke ønsket kontakt med CG tidligere i saken, men gjorde det
helt klart på befaringen at det ikke under noen omstendighet ønsker etablering av det omsøkte
tiltaket. BG presiserte for 6vrig at de vil klage på eventuelle positíve vedtak gjennom alle
offentlige instanser de kan, for å stoppe tiltaket, og evt. gjennomføre en rettslig prosess hvis
protestene ikke vínner fram tidligere.

Det ble fra enkelte av deltagerne fra sameiet i BG sagt at det også var andre bakenforliggende
årsaker til at sameiet gikk imot etableringen av The Rock, enn stflyproblemet. Da CG overtok
eiendommen ble det ryddet opp i den ulovlige parkering som híndret utrykningskjøretøyer og
ferdsel i passasjen og (noen) i Sameiet fikk i denne forbindelse parkeringsbot. Videre ryddet
CG opp i tette kloakkledninger fra Bryggerigården som går igjennom City-gården og Sameiet
fikk regningen for dette. For CG kan det virke som Sameiet nå ønsker <å si takk for sist>.

Partene ble gjort oppmerksomme på at serveringsstedet som ligger i 1 etg. i Bryggerigården har
åpningstid til kl 03.30. (CG har i ettertid heller ikke funnet at det er gitt noen spesielle
dí s pe ns asj one r for de n n e vi rksom hete n, )

Ríngerike kommune v/ Byggesakskontoret redegjorde greit for saksgangen i slike saker hvor det
foreligger protester fra naboer og noterte opp saksargumentene fra begge parter.

02. Forslag til lØsninger:

City-Gården as innhenter akustikk-kompetanse og iverksetter tiltak som vil være avhjelpende mot
lyder fra folkelivet í passasjen.

FØlgende muligheter ble nevnt:
. Bygg¡ng av vindfang slik at det blir en sluse inntil kafelokalet.
¡ Akustíkkdempende plater i himllngen under dagens baldakin foran City-gården.
. Akuítíkk regulerende tiltak inne ilokalet. {Allerede planlagt}

¡ Evt. andre tiltak som akustikk-konsulenten kan foreslå.
¡ Driver Steffen Skavdal har tidligere informert om at det íkke blir musikkhøytalere eller

bildevisning ute.

Med dette som utgangspunkt gis det tillatelse til bruksendring. og The Rock kan starte opp sin
virksomhet. I de to første driftsårene samarbeider City-gården og Bryggerigården om
akustikkmålinger. Disse målingene legger grunnlag for eventuelle andre relevante tiltak for å

dempe eventuell slØy fra bruken av passasjen.

For C en AS

nut rg

Daglig leder

Kopí: Boligsa iet i Bryggerigården v/ Styret
The Rock Norge as v/ Steffen Skavdal



Camilla Lødøen M

Fra:

Sendt:
Til:
Kopi:

Emne:

Knut Solberg < Knut@hues.no>
onsdag 3. oktober 2018 15:40

postmottak
Ka ri ne Kjel I berg G ra n I i; fi n n@fres.as; berg.leinestra nda @ g ma i Lcom;

siamo@hebb.no; femina@online.no; steffen@therock.no; Anita Borge; Jan

Solberg

City-passasjen/ The Rock -

AkustikkdempendeTi ltak-brev- RK-theRock.pdfVedlegg:

Til Byggesak/Karine Kjellberg Granli

Viser til korrespondanse vedrørende The Rock og City-Passasjen, og sender her over oppsummering fra befaring

samt forslag til løsning for et samarbeid rundt akustikkdempende tiltak mellom naboene, både for etablering av The

Rock og for trafikken som er i passasjen om natta per i dag.

Mvh

Knut Solberg

1



Lyd og støy i Miljøstatus
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2. Desibelskalaen

Publisert 11.o5.2017 au MiIjødirektoratet (/sok/?c\tLerlj=author%SaMiIj%ca%bBdirektoratet)

Desibelskalaen er en logaritmisk skala som angir lydst¡'rke. Den

har sitt nullpunkt (odB) ved den nedre høreterskelen og toppunkt
(r4o dB) ved den øwe grensen for hørbar lyd.
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Dokid:
1 8091 632
(1 8t2s75_27)
Desibelskalaen
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30
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K¡lde: Norsk forening môt støy/ m¡l¡øslatus-no

Desibelskalaen er logaritmisk, derfor gjelder en del spesielle regler:
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3.10.2018 E-post - Knut@hues.no

VS'. Tørrkjøler ved Bryggerigården Staus Fremdrift

Jan Solberg <jan.solberg@ba-tec.as>

ri 02.10.2018 07 s6

t,i.Knut Solberg <Knut@hues.no>;

Fra : Gudbrand Bergsund [mailto : gudbrand. bergsund@vardar. no]
Sendt: 26. september 201 6 10:59

Til: Jan Solberg

Kopi; Knut Solberg (knut@eigercorp.no); Kjetil Bockmann
Emne: SV: Tørrkjøler ved Bryggerigården Staus Fremdrift

Hei I

vi snakket om dette på morgenmØte i dag. Vi får tatt bort kjØlemaskinen i lØpet av oktober. Vi jobber med plassering og
hvilken løsning vi skal velge, men da har vi taket på Citygården som et av alternativene.

Mvh Gudbrand

Fra: Jan Solberg Imailto:jan.solberg@ ba-tec.as]
Sendt: mandag 26. september 2016 08.01
Ti I : G u d bra nd Bergsu nd <gudbra nd.bergsund @vardar. no>
Kopi: Knut Solberg (knut@eigercorp.no) <knut@eigercorp.no>; Kjetil Bockmann <Kjetil. Bockmann@vardar.no>
Emne: SV: TØrrkjøler ved Bryggerigården Staus Fremdrift

God morgenl
Jeg ble ikke veldig glad for det svaret !

jeg ønsker at kjøleren blir fjernet så fort som mulig, en ting er at det ikke blir støy i vinter , men den ser så jævlig ut. Vi
legger nå inn mye penger for at City-gården skal fremstå som en flott eiendom i sentrum og denne kjøleren drar
inntrykket veldig ned .

Det blir <bakgård< med engang.
Vårt tilbud om å sefte den på taket av city og få frem diskre rørføringer står ved lag.
Håper på en rask avklaring.

Med vennlig lzílsen

City Gården crs

Fossveíen 5 3510 Hþnefoss

Jan Solberg Siv.ing M RI F

Doglig leder
E - m a i I : jS.A. s o Iberc.@ ÊA-te c. d s.

Tlf:9001 33 44

Fra: Gudbrand Bergsund f rnailto:gudbrand.bergg!¿@vardar,rcl
Sendt: 23. september 201 6 10:52
Til: lan Solberg

Kopi: Knut Solberg (knUtl@sigercorB¡g); Kjetit Bockmann
Emne: 5V; Tørrkjøler ved Bryggerigården Staus Fremdrift

Dokid;
1 8091 633
(1 8t2575_27)
Mailkorrespondanse

I

https://outlook.office.com/owa/?path=/mail/search
112



3.1 0.201 8 E-post - Knut@hu€s.no

Hei!
Vijobber med å finne en best mulig løsning. Det som ses på er om vi kan få i gang deler av kjølenettet i

sentrum og derfor víl dette ta noe tid før vi bestemmer oss. Vi kan ikke si noe om enda i forhold til når ví
fjerner selve maskinen, men den viljo ikke være i drift på vinteren, og følgelig ikke bråke noe for dine
leietakere. Vi kommer tilbake til deg når vi kommer til noen løsningsforslag på fjerning av maskinen.

mvh Gudbrand

Fra: Ja n Sol be rg <jan.solberg@ba'teg.aÊ>

Sendt: 22. september 2016 10:32

Til: Gudbrand Bergsund

Kopi: Knut Sol berg (þgt@€jgercorp. ng)

Emne: Tørrkjøler ved Bryggerigården Staus Fremdrift

Hei !

Hvordan ligger saken an?

Butikken skal åpne 1 nov og da må kjøleren være fjernet

Med vennlig hilsen

Cîty Gården ds
Fossveien 5 3510 Hønefoss

Jan Solberg Siv.ing MRI F

E- m a i I : jS n Sp!þeß @ 8A,lÊ5,-gS.

Tlf:9A0 ß3 44

https ://outlook.off ice.com/owa/? path=/mai llsea ¡ch 2t2



3.1 0.2018 E-post - Knut@hues.no

VS. City Bryggerigården T ørrl<1øler

Jan Solberg <jan.solberg@ba-tec.as>

tt 02.L0.2018 07.57

r¡¡ Knut Solberg <Knut@hues.no>;

Fra: Jan Solberg

Sendt: 12. september 2016 11:04

Til:'Gudbrand Bergsund'

Emne: SVr City Bryggerigården

Da kan den stå på taket av Bryggerigården, men hvordan blir rørføringene ????

Vi kan ta en prat om evt rør i heissjaktene i Storgaten . vi starter på onsdag denne uka med arbeidet i Nr 1l-

Med vennlig hilsen

Sív.ing MNIF tan Solberg as
Fossveien 5 j510 Hønefass

Jan Solberg Siv.ing MRIF

Daglig leder
E - m a i I : j Sn Sg!þÊtg.@ BA,tÊÊ,gS

Tlf: 900 733 44

Fra : Gudbrand Bergsund Imailto :Gudbrand.Bergsund@vardar.no]

Sendt: 12. september 2016 10:45

Til: lan Solberg

Kopi: Knut Solberg (knut@eigercorp.no); Kjetil Bockmann

Emne: SV: City Bryggerigården

Heil

Jeg har nå funnet ut at kjølemaskinen vår veier 755 kg. Er det da aktuelt å sette den på taket hos dere?

HØrte også at det var bygging av ny heis igamle Viken Bygget nå. Hadde det vært aktuelt å få opp noe kjøling der {R6r i

heissjakt) så kunne også taket der vært en mulig plassering?

Vennlig hilsen

Gudbrand Bergsund
MARKEDSSJEF

VARDAR VARME AS
Tlf 905 56 538
I vardar.no

I vôrdar
6R[€{ ûÁ¡tReY

https://outlook.office.comlowa/?path=lmail/inbox 112



3.1 0.201 I E-post - Knut@hues.no

Fra : Ja n So I berg tma ¡ ttoiie¡.se!þe¡ Ep¡ CtegASl
Sendt: 1. september 201 607:28
Til: Gudbrand Bergsund

Kopi: Knut Solberg (&ng[@g¡gercorp,ng)

Emne: City Bryggerigården

Hei !

Det vises til hyggelig befaring i går.

Vardar bekreftet at tørrkjøler som er midlertidig ble plassert på bakken inntil veggen på Bryggerigården vil bli
demontert og flyttet fra dagens plassering.

Bryggeri Gårdene as tilbød plassering på taket av City eller ved nedkjøringsrampe til u.etg. (Vekt ogrørtørinler mêt

vurderes)
Vardar vurderer å montere splittaggregat eller finne ny plassering som kan tilknyttes hovedkjØlerØrene som er lagt i byen
Vardar melder tilbake om valgt l@sning så snart som mulig , da Bryggeri Gårdene as nå har leid ut lokalen som vender
mot tØrrkjØleren

Med vennlig hilsen

Bryggeri Gårdene as
v/ Siv.lng MNI F Jan Solberg os

Fossveien 5 i570 HØnefoss

)an Solberg Siv.ing M RI F

E - m a i I : is!,sglþE1 g@ß&tgç,gs
Tlf:9a0 ß3 44

htlps ://outlook.otlice.coml ow al ?path=/mai l/inbox 212



Fra: Jan Solberg [jan.solberg@ba-tec.as] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Karine Kjellberg Granli []; anitaborge@yahoo.no [anitaborge@yahoo.no]; Knut Solberg (knut@hues.no) [knut@hues.no]; 

steffen@therock.no [steffen@therock.no] 

Sendt: 24.09.2018 08:22:28 

Emne: 318 /429 i Ringerike kommune City-Gården as Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. Nabovarsel 

Vedlegg: Ba-tec AS_20180914_125127.pdf 

Ringerike kommune 
Byggesak 
- 
Vedlagt oversendes bemerkningene fra Styret i Bryggerigården Boligsameiet til dispensasjonssøknaden. (Se nedenfor) 

Fra vår side bemerkes til dette: 
- Vi har ikke funnet, i det digitale arkivet i Ringerike kommune (det kan selvsagt hende at vårt søk ikke har vært godt nok),  at det er gitt noen 

dispensasjon for serveringsvirksomhet i Bryggerigården. Serveringsvirksomhet i 1 etg i Bryggerigården ut mot Søndre-torg har det vært over lang tid 
og vi synes for øvrig at det er en naturlig del av et bysentrum at det er serveringsvirksomhet ut på gateplan.  

- Dette kan nok skyldes at det over lang tid har vært akseptert serveringsvirksomhet innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser for Kvartal 16. 
(Dette gjelder også for flere andre kvartal i sentrum av Hønefoss hvor reguleringsbestemmelsene er «gått ut på dato») 

- Retningslinjene som er gitt fra politikerne for Byplanarbeidet i «Planprogrammet for områderegulering i Hønefoss» angir et klart ønske om mer liv 
på gateplan i Hønefoss hele døgnet.  

- - 
Det ville være fint om det var mulig å få til en rask behandling av saken.  
 
Med vennlig hilsen  
Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter as 

BA-tec. 
Fossveien 5 3510 Hønefoss 
 
Jan Solberg Siv.ing MRIF 
Daglig leder 
E-mail: jan.solberg@BA-tec.as 
Tlf: 900 133 44 
 



 

Fra: Anita Borge [mailto:anitaborge@yahoo.no]  
Sendt: 23. september 2018 14:40 
Til: Jan Solberg 
Kopi: Arne Berg; Sølvi Kristiansen; Finn Brentebråten; Hans Ødegård 
Emne: Re: VS: City-Gården as Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. Nabovarsel 

 

BA-tec v/ Daglig leder Jan Solberg 

Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser 

Styret for Bryggerigården Boligsameie, ønsker ikke å støtte din søknad om bruksendring av City-Gården GNR/BNR 318/429. 

Vi ser av vedlagte søknad at kvartalet aldri har vært regulert til serveringsvirksomhet, derimot til forskjellige typer annen næring. Når det står 

hotell, kan det gjelde rom og møtelokaler uten servering. Det er vel også slik bygningen brukes i dag. 

Vi kan ikke se at en feil som er begått tidligere, er noe godt argument for at det bør gis dispensasjon fra §2 i reg. bestemmelser for Kvartal 16. 

Dette tyder nettopp på, slik vi har påpekt tidligere, at dette området ikke egner seg som serveringssted. Styret i Bryggerigården Boligsameie vil 

oppfordre kommunen, til å ikke imøtekomme denne søknaden. Når det gjelder City-Fusion som allerede er etablert, bør kanskje den få 

dispensasjon til å fortsette. Derimot bør dispensasjonen kunne trekkes tilbake ved salg, eller dersom restauranten endrer åpningstid. Vi kan 

akseptere en restaurant med åpningstid til 23.00, men vi kan ikke akseptere at noen av lokalene brukes til pub eller bar med skjenketid til 03.00. 

Vi anmoder Ringerike Kommune om å være forsiktig med å gi dispensasjoner fra gjeldene reguleringsbestemmelser for Hønefoss sentrum, hvor 

det i dag er boligeiendommer. 

Tiltak som går på tvers av beboernes mening vil redusere livskvaliteten for de som bor der.  Samtidig gir det liten forutsigbarhet for 

boligeiendommer i sentrum, med den følge at disse vil kunne få betydelige verditap. Styret har allerede mottatt varsel fra en av våre eiere som 

skal selge sin leilighet. En potensiell kjøper har gitt beskjed om at han ikke vil legge inn bud, før saken om et mulig skjenkested med nattåpent, er 

avklart. 

Som sameiet tidligere har påpekt, er det ikke en økning av skjenkesteder som vil gjøre byen levende, men derimot at det bor folk i byen, som 

også kan bruke sentrum på dagtid. 



  

Mvh 

Anita Borge 

For Bryggerigården Boligsameie 

  

  

 
 
På fredag 14. september 2018, 13:03:00 CEST skrev Jan Solberg <jan.solberg@ba-tec.as> følgende:  
 
 
Sameiet Søndre Torg v/ Leder Anita Borge. 
Det vises til søknad om bruksendring for lokalet i 1 etg i City-Gården. 
For ordens skyld søkes det også om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene §2 , for Hønefoss Sentrum. Se vedlegg.   
Det er på vanlig måte 14 dagers frist for å komme med evt.  merknader til disp. søknaden  
 
Med vennlig hilsen  
Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter as 
BA-tec. 
Fossveien 5 3510 Hønefoss 
 
Jan Solberg Siv.ing MRIF 
Daglig leder 
E-mail: jan.solberg@BA-tec.as 
Tlf: 900 133 44 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: skanner@ba-tec.no [mailto:skanner@ba-tec.no]  



Sendt: 14. september 2018 12:51 
Til: Jan Solberg 
Emne: City-Gården as Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. Nabovarsel 
 











Bygg og Anlegg Tekniske Consulent as Org.nr: 979148615 MVA

Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS
Telefon: 32 12 40 07
E-post: jan.solberg@ba-tec.as

Ringerike kommune
Miljø o g arealforvaltning
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
(Søknaden er kun sendt per e-mail til postrnottak@ringerike.kommune.no)
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Deres ref.:

(Byggesak)

ilt!
RIF-godkjent ràdgiver

Godkjent for ansvarsrett

Dato

t4.09.2018
Vår ref.:

JS/C/is

Citygården as, Søndre Torg2, GNR/BNR 318/429I RINGERIKE KOMMIJNB

Søknad om dispensasjon fra gieldende reguleringsbestemmelser ifm bruksendring av
forretningslokale i I etg til serveringsvirksomhet. .

Det vises til tidligere innsendt søknad om bruksendring av forretningslokale i l etg i City-
gårclen til kafe/bar.

Undertegnede antok at gjeldene reguleringsbestemmelser for Kvartal 16 Hønefoss Sentrum,

$2, som angir; <Bebyggelsen kan nyttes til bulikket', med tilhørende lager - og verkstedrom
nodvencligfor driften, til kontorer, hoteller,lettere industri o.l. samt \il boliger.r også vat
dekkende for bruk av lokaler som serveringsvirksomhet. Begrunnet med at hoteller som
regel har serveringsvirksomhet og at det i flere lokaler i City-Gården og i nærliggende
gårder innenfor Kvartal 16 har vært slik virksomhet lenge før vi overtok eiendommen. Det
omsøkte lokalet var også Thai-restaurant i mange år.

For ordens skyld søkes det likevel med dette om dispensasjon fra {i2 i reg.bestemmelsene for
Kvartal 16, Hønefoss Sentrum for at det omsøkte lokalet kan benyttes til
s erverin gsvirksomhet.

Nabovarsel er sendt til aktuelle naboer

vennlig hilsen

jnd søker

Vedlegg. Sit.kart og skisse av lokalene.

Kopi: City-Gården as v/ Knut Solberg
Bryggerigården boligsameie v/ Anita Borge
The Rock Norge as v/ Steffen Skavdal.
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Prosjektledelse o Byggeteknikk Byggeledelse o Takseringsoppdrag I Konfliktløsning



Ann Kristin Steinbakken

Fra:

Sendt:
Tit:
Kopi:
Emne:

Jan Solberg <jan.solberg@ba-tec.as>

torsdag 20. september 201 8 08:01

postmottak

Karine Kjellberg Granli; Knut Solberg (knut@ hues.no); steffen@therock.no
VS: City-gården as Søndre Torg 2.31 8/429 Søknad om disp fra 52 i

reg u leringsbestemmelsene.

Ba-tec AS_201 80920_0747 1 3.pdfVedlegg:

Ringerike kommune
Byggesak

Att: Karine Kjellberg Granli

City-Gården as Søknad om dispensasjon fra $2 reg.bestemmelsene.
E nd ring fra fo rretningsvi rksom het ti I Se rue ringsvirksom het.

Vedlagt følger søknaden.

Søknaden består av:

- Selve søknaden
- Sit.kart.
- Plantegning

- Nabovarsel: Alle naboer som har meldt tilbake er positive til dispensasjonen. Sameiet i Bryggerigården har
bekreftet mottatt nabovarsel, men ikke gitt tilbakemelding

foreløpig.

Med vennlig hilsen

Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter as

BA-tec.

Fossveien 5 35L0 Hønefoss

Jan Solberg Siv.ing MRI F

Daglig leder
E-mail: jan.solberg@ BA-tec.as
Tlf: 900 I33 44

----Opprinnelig melding----
Fra: skanner@ba-tec.no [mailto:skanner@ba-tec.no]
Sendt: 20. september 201-8 O7:47

Til: Jan Solberg

Emne: City-gården as Søndre Torg2.3t8/429 Søknad om disp fra 52 ireguleringsbestemmelsene
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SITUASJONSPLAN
FOR RINGERIKE KOMMUNE

Dato 25/6-2078 Målestokk 1:1000

Eier
Gnr/bnr/fnr
Adresse
Areal, beregnet
Formål

Utnyttelse
Regplan nr.
Plannavn

3r8/429-0
Søndre toru 2, 3510 HØNEFOSS

2047.9
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Dokid:
1 8085877
(8t2575-22)
Plantegning
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Vedlogg nr
c-

Opplysninger gitt i nabovarsêl sendeskommunensam

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbt s 21-3

Beskriv nærmere hva nabovarslet giE¡der

Disp.søknad fra reg.bestemmelsene ss2 forKvartal ló, Hønefoss Sentrum.
Form ål forretningsl okale søkes endret ti I serverin gsvi rksomhet.
Gjelder lokalet som det er søkt om bruksendring for.

-$ g
r.- ll) -o'or- I

eBR s-sEgå

Gnr I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr.

318 429

Eiendommens adresse

Søndre Torg 2

Postnr. I Poststed

3510 Hønefoss

Eìer/fester

City-Cården as

Kommune

Ringerike

Det varsles herved om

] *nounn

-l Påbygg/tilbygs

Anlegg

SkilVreklame

Endríng av fasade

lnnhegning mot veg

Antsnnesystem

Rvng

Bruksendring

-l Miot"rtiAig bygning, konstruksjon eller anlegg Oppretting/endring av matrikkelenhet |ll Annet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

etter 19

nf
B-

Arcaldisponcring
Sett kryss for g¡eldende plan

-l Arealdol av kommuneplan X Reguleringsplan |_l Bebyggelsesptan

Navn pâ plan

Hønefoss Sentrum

Spørsmâl vedrørende nabovarsél rettes til
Foretaldtiltakshaver

Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter as (BA-tec)
Kontaklperson, navn

Jan Solberg
E-post

jan.sol berg@BA-tec.as

Telelon Mobil

90013344

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknadcr scndes til
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader oq redeqjøre for ev. endrinqer.
Navn

BA-tec as

Posladresse

Fossveien 5
Poslnt I Poststed

3510 Hønefoss

E-posl

jan.sotberg@BA-tec.as

ef

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - lll
Itd€

telBVanl

Dispensasjonssøknad/vedtak B l-t t-t
Situasjonsplan D 1-l ft
Tegninger snitt, fasade E 1-l ft
Andre vedlegg o t-t
Underskrift À

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte
Mottagere av nabovarsel fremgâr av k'rittering for nabovarsel.

og gjenboere.

r tl
Sled

Høenfoss

I Dato

14.09.l8

liltakshaver

Jan

BlankeH 5l55 Bokmál @ Ljtg¡t| av Difektoraler lof byEgkvâlltet 01.07.2015 Side 1 av 1



Jan So

Fra l
Sendt:
Tit:
Emne:

kl. 07:56 skrev Jan Solberg <ian.solberg@ba-tec.as>:

> God morgen Anne Helen!
> Beklager at jeg "maser" på en tilbakemelding på dette.
> Fint om du bekrefter ien mailtil meg idag at du ikke har noe i mot dispensasjon fra 52 i

reguleringsbestem melsene .

> Mari og Dagfinn og Banken har ingen ting i mot det .... :-) Ha en fin
>dagl

> Med vennlig hilsen
> Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter as BA-tec.
> Fossveien 5 3510 Hønefoss

> jan Solberg Siv.ing MRIF

> Daglig leder
> E-mail: ia n.solbers@BA-tec.as
> Tlf: 900 L33 44

> ----Opprinnelig meldíng----
> Fra: Jan Solberg
> Sendt: 14. september 20L813:20
> Til: 'torgeir@honefossbank.no'; ;

> Froislle@gmail.com
> Emne: VS: City-Gården as Disp.søknad for 52 i reg.bestemmelsene for
> Høenfoss sentrum Nabovarsel

Ch¡istian & Anne Helene Frøislie <froislie@gmail,com>

19. september 2018 21:12

Jan Solberg

Re: VS: City-Gården as Disp.søknad for $2 i reg.bestemmelsene for Høenfoss sentrum

Angående nabovarsel om bruksendring av lokalet i City-gården, og dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i 52

fra fo rretn i ngsvi rksom het ti I se rveri ngsvi rkso m het.

Jeg har ikke noe i mot dispensasjon fra 52 i reguleringsbestemmelsene.

Hei

Mvh

Anne Helene Frøislíe



Jan Solberg

Fra:
Sendt:
Tit:
Emne:

Dagfinn Nilsen <hr.dagfinn.nilsen@gmail,com>

17. september 2018 20:11

Jan Solberg
Re: Cify-Gården as Disp.søknad for $2 i reg.bestemmelsene for Høenfoss sentnrm Nabovarsel

en man. sep. 201 8 kl. 16:32 skrev Jan Solberg
Takk skal du ha Dagfinn!
Men nå var det om dere hadde noe i mot dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene@
Mvh
Jan

Få Outlook forAn'droid

vi har ikke noe imot disp fra reg. bestemmelsene

mvh d.nilsen l@¡



Jan Solbers

Fra:
Sendt:
Tit:
Emne:

Nøkleby Torgeir (Hønefoss Sparebank) <torgeir@honefossbank.no>

14. september 2018 13:51

Jan Solberg
SV; City-Gården as Disp.søknad for $2 i reg.bestemmelsene for Høenfoss sentrum Nabovarsel

---Opprinnelíg melding----
Fra: Jan Solberg l
Sendt: 14. september 20L8 13:20

Til: Nøkleby Torgeir (HØnefoss Sparebank) >; ;

Emne: VS: City-Gården as Disp.søknad for 52 i reg.bestemmelsene for Høenfoss sentrum Nabovarsel

Hei Jan !

Vi har ingen innvendinger mot at det blir gitt díspensasjon som nevnt i vedlagte søknad.

God Helgl

AdministrasjonkonomiAssiste

Med vennlig hilsen

Torgeir NØkleby

M (+47) 909 s0 21L

W

Hønefoss Sparebank

Søndre Torv 3, 35L0 HØnefoss

Pb 24 Sentrum,3502 HØnefoss



Jan Solbers

ok

Fra:
Sendt:
Tit:

Fi¡r¡r Brentebråten <finn@fres. as>
18. september 201 8 1 0:28

Jan Solberg
Re: VS: City-Gården as Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene. Nabovarsel

t
Vennligst noter min nye e-postadresse

Med vennlig hilsen
Finn Brentebråten
Daglig leder
Fossen Eiendom AS
finn@fres,as
tlf 47 45 49 94

1 8. sep. 201 8 kl. 1 0:20 skrev Jan Solberg >:

Hei Finn I

Det ser ikke ut som de andre i styret er inne på sin mail for tiden.

Tar du å informerer resten av styret om nabovarslet var det fint.
Med bakgrunn i vår befaring, regner jeg med at Dere protesterer, men saken vll gå sin gang til partene får en

avklaring,

It4ed vennlig hilsen

CÍty-Gården as
Fossveien 5 3510 HØnefoss

Jan Solberg Siv.ing MRIF

E. m a Í I : |WJE!9_@_BA:!Ê c. ot
Tlf: 900 733 44

sjon fra reg u leringsbestemmelsene. Nabova rsel

(GMT+01 :00) Amsterdam, Berlin, Bern, Oslo, Roma,

I



Jan Solberq

Fra l
Tit:

Sendt:
Emne:

Microsoft Exchange
åten (finn@fres.as); Ame Berg

t S ol berg (knu t@hues. no) ; steffen@therock.no

14. september 2018 l3:03
Videresendt: VS: Ciry-Gården as Søknad olrr' dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.

Nabovarsel

Levering til disse mottakerne eller distribusjonsl¡stene er fullført, men leveringsvarsel ble
ikke sendt av målet:

anitaborqe@yahoo.no

Finn Brentebråten (finn@fres.as)

Kn ut Solberg (knut@hues.no)

steffen@therock.no

Emne: VS: City-Gården as Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene, Nabovarsel

Sendt âv lvlicrosoft Exchalrge Server 2007

1



Vedlegg

c
Slde l- av

Nullstill

Kvittefing fof nabovaÍSêl sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes aom rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e.Þost mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil s¡gnatur g¡elde som bekreftelse på at varslet er mottatt, Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gielder

Eiendom/
byggested

Gnr. I Bnr.

429

I Festenr. I Seks¡onsnr.

31 8

Bygningsnr, l Bol¡ gnr. I Kommune

Ringerike
Adfesse

Søndre Torg 2

Poslnr. I Poststed

Høneloss 351 0

Følgende naboer har motlatt eller fåtl rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Ei¿r/festcr av

31 8
Gnr. Festênr

1

Bnr.

430
Eiersi/fasters navn

Sameiet Søndre 2

2 mfl
Adfesse

Søndre T 2B vl
Adressa

Søndre leder
Kvittering vedlegges

Postnn

351 0
Poststed

Hønefoss 351 0
Postnr Poslsted

Høenfoss I&L
reg.nf.

Personlig kvlttelng for

mottatt varsel

Dalo Sign. Psrsonlig kv¡ttoring fof

til tiltakel

Dato Sign.

Nabe/g jenboereiendom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom
Gnr. lBnr. I Feslenn I Seksjonsnr

31 8 403
Eiers/festers navn

Marit Muggedal Nilsen
Adresse

Kirkegata 7
Adresse

Bånntjenveien 17
Kvittering vedlegges

Poslnr. I Poststed

351 0 Hønefoss
Postnr, I Poslsted

351 4 Hønefoss
Poststedets reg.nf,

Porsonlig kvittering for I Dalo
I

lmonatt varsel I

Sign. Pêrsonlig kvittering for

til t¡lteket
'Ìi6-tF e-I 4ar/

Nabe/gjenboereiendom Eie¡/fester av nabo./gjenboereiendom
Gnr. lBnr, I Feslenr, I Seksjonsnr.

31 8 403
Eiers/lesters navn

Anne Helene Frøislie
Dalo sendt e-post

Adresse

Kirkegata 7
Adresse

Ringkollveien 2l
Kv¡ttering vedlegges

Postnr. I Poststed

Hønefoss35 10
Postnt I Poststed

35 l4 Hønefoss
Poststedels reg.nr

lo¡ Dato Sign.

mottatt varsel til tiltaket -/e e e-/"tq J
Eier/lester av

Gnr lBnr. I Fêstenr I seks¡onsnr.

31 8 97
Eiels/fest€ls navn

Hotell Service as v/ Styrets leder
Dãlo sendl ê.post

AdrBSSs

Kongensgate 3

Adresse

Kongens gate 3
Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed

35 10 Hønefoss
Postnr. I Poststed

351 0 FIønefoss
Poststedets reg.nr.

Psrsonlig kvittering br
. /î

Sign

mottatt varsel til tiltaket

Eíer/feste¡ av
Gnn

31 8
lBnr. I Festenr. I Seks¡onsnn

I oe2428
E¡ers/festers nevn

Thoresengården as
Dato sendt e-post

Adresse

Søndre Torg I
Adresse

Fossveien 5
Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed

35 t0 Hønefoss
Poslnr. I Postsled

351 0 HøneFoss
Poslstedets reg.nr

Peßonllg kvitlering Dato S¡gn. for

motlatt varsel

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign

samtykke l¡l liltaket
. /t Sign.

ì
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Vedlegg

c
Side l - av

Nullstill

Kvittering fof nabOvafsêl sendes kommunen semmèn med søknaden

Nabovarscl kan enlen sendes som rekommandert sending, overleveres perconlig mot kvittering efler sendes på e-post mot kvittering,
Mcd kvittering for mottatt e-post menes en e-post lra nabo/gjenboer som bekrcfter å ha mottatt nabovarselet, Ved personlíg
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltakeL

Tiltaket gieldcr

Eiendom/
byggested

Gnr. I Bnr. f Festenr. I Seksjonsnr

318 429

Bygn¡ngsnr. lBolignr. lKommune

Ringerike
Adrssso

Søndre Trog 2

Poslnf.

35 10

I Poststed

Hønefoss

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending lil ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign

ll¡1r

Eier/fesler av
Bnr.

43318
Gnr. Festenr Seksjonsnr

I
Eiers/festers navn

Hønefoss
Dato sendt e-post

14.09.18

Adrssse

Søndre J
Adlesse

Søndre 3
Kvittering vedlegges

3510
PostsledPostnf

Hønefoss 35 l0
PostsledPostnr.

Hønefoss
reg.nr.

Peßonl¡g kv¡tlering

mottatt varsel

Dato Sign. Psrsonl¡g kvittering lor

t¡l tillaket

Dato

e-
Nabe/gienboerêicndom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom
Gnr. I enr. I Festsnr. I Sekslonsnr, Eiers/festers navn Dato sendl o-post

Adrasse Adfesse Kvittering vedlegges

Postnr, I Postsred Postnr. I Poslsted Poslstedets reg.nr.

Personl¡g kvitlering fDr

--l mottattvarsel | 

0"" Sign. Personlig kvittêring lor
--l 

samtykke til tiltaket

Dato S¡gn.

Nabo-/qienboereiendom Eier/fester av nabo-/qienbocreiendom
Gnr lBnr. I Feslenr I Seksjonsnr E¡ers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adfesse Kvittering vedlegges

PostnL I Postsled Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr

Personl¡g kvitlering for

-l mottattvarsel

Dato S¡gn. Personlig kvittering for_-] 
samtykke til tillaket

Dato s¡gn.

Nabo-/gien boereiendo m Eier/fester av nabo-/Eienboereiendom
Gnr. I Bnr. I Festenr. I Saksjonsnr. EierVlesters navn Dato sendt e.post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed Poslstedets r€g.nr.

Personlig kvlttering for_l 
mottattvarsel I 

o"." Si9n, Personllg kvitlering for
--l 

samtvkke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gjanboereiendom Eierffester av nabo-/qienboereiendom
Gnr. lBnr. I Festenr. I Seksjonsnr Eiers/fest€rs nevn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr I Poststed Postnr, I Poststed Poststsdets reg,nr.

Personllg kvittsring for

-l mottatt varsel

Dalo Sign. Personlig kvitlering lor I
I

I samtykke til tiltaket I

Dato Siqn.

Blankett 5156 Bokmål @ UtEitt âv Dlrektoratet for byggkvalir€t 01.07.201 5 Side 1 av I



City-Gården AS Org.nr. 941 351 697 M VA
Fossveien 5
3510 HØN EFOSS
Telefon 48 31 20 20

Ringerike kommune
Miljø og arealforvaltning
Postboks 123 Sentrum
3502 HØN E FOSS
(Brevet er kun sendt per e-mail til postmottak@ring erike.kommune.no)

Att: Karine Kjellberg Granli

Deres ref.: Vår ref.: Dato
16/5099-3 / 5 KS/C/is 29.08.2018

City-Gården AS, Søndre Torv 2b, GNR/BNR 318/429 I R IN GERI KE KOMMUN E
BRUKSENDRING

- Notat vedr påstander i Ringerikes Blad om område me llom Bryggerigården og City-gården.

Det vises til tidligere korrespondanse i denne sake n.
Vi har nok en gang forsøkt å få til en dialog med s tyret for sameiet i Bryggerigården, men de ønsker
beklageligvis ikke å snakke med oss. De legger fram sin sak ifm befaringen den 11sept.

Fra vår side har det absolutt ikke vært noen intere sse for at saken skulle i Ringerikes Blad, men
etter et større oppslag i avisen med feilinformasjo n fra sentrale personer i Bryggerigården
Boligsameie, finner vi det riktig å komme med følge nde informasjon:

Område mellom Bryggerigården og City-gården har ald ri vært noen bakgård for Bryggerigården.
Passasjedelen av område (den delen som ikke er over bygget av balkonger eller faste baldakiner)
ligger i all hovedsak på eiendommen 318/429 (City-g ården). Den er offentlig gang- og sykkelvei.
Passasjen blir mye brukt som "snarvei" ut mot Kirke gaten og Kvernberggaten, hele døgnet, både
gjennom portrommet fra Søndre Torg og trappen mot S entrumskvartalet.
Som tidligere påpekt så lå Kina/Thai-restauranten « Mirawa» i de aktuelle lokalene da
Bryggerigården ble bygget om i 2008 til leiligheter / seksjonert og solgt.
En "Bakgård" i bymessig sammenheng defineres som et lukket gårds rom bak en bygning og som er
avgrenset av andre bygninger og / eller høye planke gjerder hvor beboere / eiere av frontgården
eller andre kan ha spesielle rettigheter. Det er ik ke tilfellet for City-passasjen.
Når det er sagt er det mange "Bakgårder" både i norske byer og i utlandet som er innredet ti l
hyggelige restaurantoaser!

Med vennlig hilsen

Knut Solberg
Daglig leder City-gården AS

Kopi: Boligsameiet i Bryggerigården v/ Styret
The Rock Norge as v/ Steffen Skavdal



Fra: Knut Solberg [Knut@hues.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Karine Kjellberg Granli []; finn@fres.as [finn@fres.as]; berg.leinestranda@gmail.com [berg.leinestranda@gmail.com]; siamo@hebb.no 

[siamo@hebb.no]; femina@online.no [femina@online.no]; steffen@therock.no [steffen@therock.no] 

Sendt: 30.08.2018 14:58:54 

Emne: City-passasjen er ikke en bakgård (Sak 16/5099-3) 

Vedlegg: City-gården as Vedr Bakgården Brv til RK.pdf 

Til saksbehandler Katrine Kjellberg Granli  
 
Etter oppslag i Ringerikes blad med representanter for Bryggerigården Boligsameie og nok et avslag på å få til et forhandlingsmøte oss naboer i mellom, 
føler vi behov for å komme med en oppklaring vedrørende City-passasjens status. Dette er vedlagt som et brev.  
 
Mvh 
 
Knut Solberg 
City-gården AS.  
 



Fra: Knut Solberg [Knut@hues.no] 

Til: Karine Kjellberg Granli []; Kristine Grønlund 

[Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Jan Solberg [jan.solberg@ba-tec.as]; steffen@therock.no [steffen@therock.no]; 

anitaborge@yahoo.no [anitaborge@yahoo.no] 

Sendt: 08.08.2018 13:40:53 

Emne: City-gården - Notat reguleringsforhold, drift for The Rock og vaktmestertjenester  

Vedlegg: Notat vedr driftsopplegg og vaktmestertjenester.pdf; Vedlegg1-Invitasjon til 

dialogmøte.pdf; Vedlegg2-The Rock Norge As - driftsopplegg.pdf; Vedlegg3-

Vaktmestertjenester.pdf 

Til Karine Kjellerberg Granli og Kristine Grønlund 

 

Viser til søknad om bruksendring av lokale i City-gården AS innsendt av BA-tec as som ansvarlig søker. 

 

Det vises til tidligere korrespondanse i sakens anledning, senest vår anmodning til Boligsameiet i 

Bryggerigården om et møte for å gå igjennom saken over bordet. 

Boligsameiet hadde beklageligvis ikke hadde anledning til å stille i møte innen 15.08.18. 

(Se Vedlegg1 - invitasjon til dialogmøte) 

 

Hønefoss sentrum: 

Både Bryggerigården og City-Gården ligger så sentralt i sentrum av Hønefoss som mulig, innenfor dagens 

reguleringsplan Kvartal 16. Bruken av byggene er i samsvar med gjeldende reguleringsbestemmelser. Det er 
vanskelig å forstå at de som har kjøpt leilighet så sentralt ikke regnet med støy fra byliv på gatenivå rundt seg. 

Byplanarbeidet som nå pågår for fullt vil legge til rette for mer byliv og aktivitet på torg, gater og parker for at 

Hønefoss skal bli en levende by både på dag og kveldstid. 

 

The Rock Norge as, driftsopplegg for Kafe/ Bar: 

Det vises her til notat av 03.07.18, utarbeidet av daglig leder Steffen Skavdal, som godt beskriver driftsopplegget 

for virksomheten. (Vedlegg2). Det er ikke planlagt musikkhøytalere eller fremvisning på skjermer utendørs. 

Uteserveringen vil være slik møblert at publikum fritt kan passere igjennom området. 

For ordens skyld nevnes at lokalene har vært brukt i mange år til Thai-restaurant. Denne var nedlagt da vi 

overtok eiendommen, men var i drift etter at Bryggerigården ble bygget om til leiligheter. 

 
Eiendomsdrift / Vaktmestertjenester: 

City-Gården as har fast avtale på vaktmestertjenester fra firma HUES as som sørger for å holde det ryddig og 

pent rundt eiendommen. 

Samme firma har også avtale om slike tjenester med Hønefoss Sparebank. 

Det er greit samarbeid med vaktmester i Bryggerigården for område mellom byggene, og vi tilbyr oss gjerne å 

bistå Bryggerigården når deres vaktmester ikke er på jobb. (Se for øvrig vedlegg 3). 

Vi overtok City-gården as for vel 2 år siden, da sto eiendommen praktisk talt tom for leietagere. Det var den 

gang mye griseri og søppel mellom eiendommene, som det lett blir når lokaler står tomme. Etter at vi har fått 

renovert, leid ut og har fast vaktmester- og vekter-ettersyn i området er det blitt en helt ny verden rundt City-

Gården og for våre nærmeste naboer. Vi regner med at alle er interessert i at dette fortsetter. 

 

Når det gjelder støy ut i passasjen tillater også å nevne at da vi overtok City-Gården hadde energiselskapet 
Vardar to store støyende tørrkjølere på 1 etg. veggen av Bryggerigården. Disse bråkte i perioder slik at det ikke 

var mulig å oppholde seg i området. Vi tok umiddelbart kontakt med Vardar og fikk byttet disse tørrkjølerne med 

moderne utstyr og det er nå kun lav viftesus fra kjøleenhetene.  Dette var en stor forbedring for både beboere og 

næringsdrivende i omliggende eiendommer. 

 

Når det gjelder snørydding fra balkongene på Bryggerigården må dette selvsagt foregå på forsvarlig vis. Normalt 

er det sperring og vakt på bakkeplan når tak / balkonger på så høye bygg skal ryddes for snø og is. Dette er 

selvsagt en sak som Sameiet i Bryggerigården må ha kontroll på. 

 

I sommer oppsto det forøvrig en meget kritisk episode, hvor bygningsdeler falt ned fra forkanten på balkongene i 

øverste etasje inn mot passasjen. Det ser ut til å være en nokså omfattende bygningsskade i fremkant av 
balkongene i de to øverste etasjene. City-gården as vil følge nøye med på dette og regner med at skadene blir 



utbedret på faglig forsvarlig vis raskt. Arbeidet må varsles og passasjen må sikres for nedfall, men samtidig være 

tilgjengelig for publikum. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 
________________ 

Knut Solberg 

Daglig leder 

City-gården AS 

 

Vedlegg 3                                                                                        

Kopi: Boligsameiet i Bryggerigården v/ Anita Borge 

          The Rock Norge as v/ Steffen Skavdal Your message is ready to be sent with the following file or link 

attachments: 

Vedlegg2-The Rock Norge As - driftsopplegg Vedlegg1-Invitasjon til dialogmøte 

Vedlegg3-Vaktmestertjenester Notat vedr driftsopplegg og vaktmestertjenester 
 

 

Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain types of 

file attachments.  Check your e-mail security settings to determine how attachments are handled. 
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Knut Solberg

Fra: Jan Solberg <jan.solberg@ba-tec.as>
Sendt: onsdag 1. august 2018 14.00
Til: Anita Borge; karine.kjellberg.granli@ringerike.komm une.no
Kopi: Finn Brentebråten; Sølvi Kristiansen; Arne Berg; Ha ns Ødegård;

steffen@therock.no; Knut Solberg
Emne: SV: Angående: Bruksendring av en seksjon i Søndre Torg 2 318/429

Bryggerigården Boligsameie v/ Anita Borge
Viser til ditt svar per mail i dag.
Det var synd at vi ikke kan få til et møte, det er o fte at et møte kan løse opp i saker, men vi forholde r oss selvsagt til
svaret fra dere.
Vi vil lage et eget notat som belyser de spørsmål byg gesakskontoret etterspør om i sitt brev av 19.07.18. D ere vil få
kopi av notatet.

Med vennlig hilsen
Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter as

BA-tec.
Fossveien 5 3510 Hønefoss

Jan Solberg Siv.ing MRIF
Daglig leder
E-mail: jan.solberg@BA-tec.as
Tlf: 900 133 44

Fra: Anita Borge [mailto:anitaborge@yahoo.no]
Sendt: 1. august 2018 10:46
Til: Jan Solberg
Kopi: Finn Brentebråten; Sølvi Kristiansen; Arne Berg; H ans Ødegård; karine.kjellberg.granli@ringerike.komm une.no
Emne: Sv: Angående: Bruksendring av en seksjon i Søndre Torg 2 318/429

Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter as v/Jan Solber g.

Jeg har mottatt en forespørsel om et møte i forbind else med bruksendring. Jeg er for tiden på
ferie, og har ikke mulighet til å stille opp på et slikt møte. Siden vi ikke ønsker en ny pub rett und er
soveromsvinduene våre, ser ikke styret noe poeng i å møte til et informasjonsmøte. Det vi har
behov for av opplysninger kan vi lese ut av din søk nad. Samtidig er du også kjent med våre
innsigelser i forhold til bruksendring. Styret har besluttet å beholde sine innsigelser, slik at saken
nå kan gå videre til politisk behandling i kommunen .

Vennlig hilsen
Anita Borge
For styret i Bryggerigården sameie.

Fra: Jan Solberg <jan.solberg@ba-tec.as>
Til: Anita Borge <anitaborge@yahoo.no>
Kopi: Arne Berg <berg.leinestranda@gmail.com>; Sølvi Kri stiansen <siamo@hebb.no>; Finn Brentebråten
<finn@fres.as>; Hans Ødegård <femina@online.no>; "s teffen@therock.no" <steffen@therock.no>; "Knut Solb erg
(knut@hues.no)" <knut@hues.no>; "karine.Kjellberg.g ranli@ringerike.kommune.no"
<karine.Kjellberg.granli@ringerike.kommune.no>
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Sendt: Mandag, 30. juli 2018 8.36
Emne: SV: Angående: Bruksendring av en seksjon i Søndre Torg 2 318/429

Bryggerigården Boligsameie v/ Anita Borge.
Det vises til tidligere kommunikasjon i saken og sene st brev fra Ringerike kommune av 19.07.18.
Det er ferietid, men hvis det er mulig var det fint om vi kunne få til et møte med dere før 15.08.18.
Vi er fleksible på møtetidspunkt.
Steffen Skavdal fra The Rock Norge as vil delta på m øte og orientere om sin virksomhet og driftsopplegg.
Alle forhold som Ringerike kommune ønsker belyst vil da bli avklart på møte.
Ta kontakt på e-mail , SMS eller mobiltlf.
--
Fortsatt god sommer til alle!
--
Med vennlig hilsen
Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter as

BA-tec.
Fossveien 5 3510 Hønefoss
Ansvarlig søker
Jan Solberg Siv.ing MRIF
Daglig leder
E-mail: jan.solberg@BA-tec.as
Tlf: 900 133 44

Fra: Anita Borge [mailto:anitaborge@yahoo.no]
Sendt: 30. juni 2018 08:29
Til: Jan Solberg
Kopi: Arne Berg; Sølvi Kristiansen; Finn Brentebråten; H ans Ødegård
Emne: Sv: Angående: Nabovarsel Bruksendring av en seksjo n i Søndre Torg 2 318/

Hei Jan Solberg.

Som vedlegg er svaret fra styret i Bryggerigården b oligsameie. Som du vil se, ønsker vi ikke en ny
pub i bakgården. Jeg vil sette pris på om du sender meg en kopi av din søknad til kommunen, slik
at styret også får et dokument som er datert. Det d okumentet vi tidligere har fått kopi av, mangler
dato.

Med vennlig hilsen
Anita Borge
Leder av styret for Bryggerigården boligsameie.

Fra: Jan Solberg <jan.solberg@ba-tec.as>
Til: "anitaborge@yahoo.no" <anitaborge@yahoo.no>
Sendt: Tirsdag, 26. juni 2018 10.33
Emne: SV: Angående: Nabovarsel Bruksendring av en seksjo n i Søndre Torg 2 318/

Utmerket !
Mvh
Jan Solberg

Fra: Anita Borge [mailto:anitaborge@yahoo.no]
Sendt: 26. juni 2018 10:21
Til: Jan Solberg
Emne: Angående: Nabovarsel Bruksendring av en seksjon i Søndre Torg 2 318/
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Hei,

Styret jobber med saken, vil kommer tilbake til deg når vi er ferdige.

Mvh
Anita Borge

Sendt fra Yahoo Mail på Android

Den tir. 26. jun.. 2018 kl. 8.56 skrev Jan Solberg
<jan.solberg@ba-tec.as>:

Sameiet Søndre Torg 2
v/ Anita Borge
Eiendom 318/430 Seksjonene 1-25
(Etter mailveksling med Gunn Johannessen har jeg bl itt informert om at du er valgt til ny leder av
Sameiet. Nabovarslet sendes derfor til deg. Er det spørsmål er det bare å ta kontakt på mail eller
telefon)
---
Vedlagt oversendes nabovarsel vedr bruksendring av lokaler fra dagligvare til pub/restaurant.
Lokalene var tidligere Thai-restaurant, men har en kort periode vært dagligvarebutikk.
Denne butikk har nå flyttet til større lokaler i et asjen under.
Hele denne etasjen blir nå lokaler for restaurant- og serveringsvirksomhet, som vil gi mer liv og
trivsel i byens sentrum.
Det blir et samarbeid mellom City Fusion og det nye stedet.
Hvis Dere ikke har bemerkninger til nabovarslet er det fint med en rask tilbakemelding til meg per
e-mail.
Har Dere imidlertid har bemerkninger sendes disse o gså per mail til meg som ansvarlig søker og
med bekreftelse på at nabovarsel er mottatt.

Med vennlig hilsen
Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter as
BA-tec.
Fossveien 5 3510 Hønefoss

Jan Solberg Siv.ing MRIF
Daglig leder
E-mail: jan.solberg@BA-tec.as
Tlf: 900 133 44

-----Opprinnelig melding-----
Fra: skanner@ba-tec.no [mailto: skanner@ba-tec.no ]
Sendt: 25. juni 2018 12:37
Til: Jan Solberg

-----Opprinnelig melding-----
Fra: skanner@ba-tec.no [mailto: skanner@ba-tec.no ]
Sendt: 26. juni 2018 08:48
Til: Jan Solberg
Emne: Skannet bilde fra MX-3070N



The Rock Norge As 03.07.2018

The Rock er navnet på Kafe/Baren so m bygges i Søndre Torv 2B.

Her vil vi tilb y gjesten e enkel me n god servering av mat og et godt utval g av øl og cocktails .

Vi har et lydniv å på musikken så man k an nyte de gode samtaler .

Jeg har d revet baren i stabells gate 14 i 7 år med godt forhold til nab oene.

Det vi kan tilføre nabolaget er større tilstedeværelse . Det vil bli mere gjester i området men også
flere som p asser på. Våre vakter og ansatte vil selvsagt gjøre det vi kan for å stoppe urinering og
li gnende i området. Vi vil også rydd e o pp i området rundt baren før man går hjem fra jobb. Vi får i
samarbeid med huseier satt op p vann t i lførsel ute for å kunne vaske / spyle ved behov. Vi vil selv eller
i samarbeid m ed kom m une n s ette opp søppe l kasse i bakgården.

Vi vil ikke tolerere at det er roping eller alt for høy stemmebruk i bakgården. Det vil bli mere lyd når
man har flere folk men vi vil også gjøre det vi kan for å ha et bra forhold til beboere rundt . Ellers har
vi strenge krav allerede via skjenkebevillingen vi fikk i juni.

Vi ønsker å tilføre byen et positivt sted der man kan kose seg i selskap med fastboende og turister.

Vi skal gjøre det vi kan for at dette skal bli e t bra tilskudd til nabolaget.

Vi vil jobbe for å løse problemer som kan oppstå så r askt som mulig.

Jeg tar gjerne et møte med en representant for nabolaget så vi har en løpende dialog på hvordan
dette gå r.

Med Vennlig Hilsen

Steffen Skavdal

Daglig Leder/ The Rock Nor ge A S

Mail: steffen@therock.no

M ob: 907 31 824
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Knut Solberg

Emne: VS: Angående: Kontaktinfo vaktmester

Fra: Knut Solberg
Sendt: mandag 6. august 2018 15.22
Til: anitaborge@yahoo.no
Emne: SV: Angående: Kontaktinfo vaktmester

Hei
Vi kan ikke ha det slik utenfor eiendommene våre.
Vi har vaktmester på jobb som legger frem lang spyl eslange og får ordnet dette så raskt som mulig

Det er viktig med et godt samarbeid mellom naboeien dommene.
Dersom dere interessert kan vi gjerne ta beredskaps oppdrag når dere ikke har vaktmester på jobb.

Knut

Fra: Anita Borge < anitaborge@yahoo.no >
Sendt: mandag 6. august 2018 12.44
Til: Knut Solberg < Knut@hues.no >
Emne: Angående: Kontaktinfo vaktmester

Nei, det har vi ikke.

Anita

Sendt fra Yahoo Mail på Android

Den man. 6. aug.. 2018 kl. 10.18 skrev Knut Solberg
< Knut@hues.no >:

Hei Anita
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Vi har forsøkt å komme i kontakt med vaktmester his dere i dag. Under tømming av organisk søppel fra d ere i dag har HRA hatt et lite uhell. Dette ønsker vi
rydde opp i, men trenger tilgang til deres slange/v ann. Har dere en kontaktperson våre folk kan kontak te når deres faste vaktmester er på ferie/fraværend e?

Mvh

Knut Solberg
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

Bryggerigården boligsameie 
v/ Anita Borge  
Søndre Torv 2 B 
 
3510 HØNEFOSS 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/2575-7 26324/18 GNR 318/429  19.07.2018 

 

Foreløpig svar - Bruksendring  

Gnr/bnr 318/429 - Søndre Torg 2 
 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 

Vi bekrefter at vi 06.07.18 har registrert søknaden om bruksendring fra Bygg og Anlegg Tekniske 
Consulenter AS. Videre bekrefter vi at vi 02.07.18 har mottatt nabomerknader fra 
Bryggerigården boligsameie.  

Det er foretatt en foreløpig gjennomgang av saken. 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan 64-16 Hønefoss sentrum 
kvartal 16 og er avsatt til Forretnings- og kontorbebyggelse.  

Sammen med søknad om bruksendring mottatt 06.07.18 mottok vi kopi av e-post fra Jan 
Solberg til Bryggerigården boligsameie hvor Solberg kommenterer nabomerknadene. Vi har 
også mottatt et brev datert 03.07.18, fra The Rock Norge AS hvor nabomerknaden også 
kommenteres.  

BRYGGERIGÅRDEN BOLIGSAMEIE: 

Vi ber om en tilbakemelding, fra Bryggerigården boligsameie, innen 15.08.18 på om det har 
kommet opplysninger som gjør at Bryggerigården boligsameie kan trekke merknaden. 

Det kan bli aktuelt med en befaring. 

Dersom merknaden ikke trekkes, legges det opp til politisk behandling av saken. 

Bryggerigården boligsameie har i en e-post 30.6.18 til kommunen vist til at de hadde sendt 
brev/protest 30.6.18 til Jan Solberg.  De viser til at City Sport har blitt til Restaurant City Fusion.  
Vi kan nevne at vi 19.4.17 godkjente bruksendring og tilbygg for Søndre Torg 2 (gnr. 318, bnr. 
429) i dokument 16/5099-5.  Det framgår at uteserveringen som var foran tidligere Thai-
restaurant, mellom Bryggerigården og City-gården, ble flyttet foran restaurant City Fusion.   
Eiendom 318/430 var blant de som var nabovarslet. Uteservering er vist under baldakinen 
utenfor lokalene.  Vi kan ikke se at det er anmodet om ferdigattest for tiltakene i saken, eller om 
midlertidig brukstillatelse for deler av tiltakene, og ber om at Solberg følger opp dette! 

 
 
BYGG OG ANLEGG TEKNISKE CONSULENTER AS / CITY-GÅRDEN AS: 
 
Til ansvarlig søker/tiltakshaver viser vi til at vi altså foreløpig kun har foretatt en foreløpig 
gjennomgang av saken.  
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I e-post 3.7.18 fra Solberg til styret til sameiet vises det til at det i notat fra The Rock Norge AS 
står at det ønskes dialog.  Har det vært innkalt til møte/befaring? 

I forbindelse med uteserveringen ber vi om opplysninger om det skal være utendørs lydkilder 
(spilling av musikk, framvisning på skjerm el.l. utendørs).  Vi forutsetter at så ikke er tilfelle, men 
ber om bekreftelse. 

Styret i Bryggerigården boligsameie skriver blant annet at en uteservering vil gjøre det trangt i 
passasjen mellom de to byggene.  Vi kan kommentere at kommunens kartgrunnlag synes å vise 
at grensen mellom de to eiendommene går relativt nær Bryggerigården boligsameie sin bygning.   
Men begge bygninger har vel baldakiner/overbygde arealer utenfor hovedfasadelivet, og 
avstanden mellom baldakinene el.l. er i horisontalplanet kanskje bare ca 2 m i følge 
kartgrunnlaget til kommunen som vel er konstruert ut i fra flyfoto. I vinter var det mye snø, og 
Hellum, som går gjennom denne passasjen på vei til jobb, opplevde en gang at en beboer i en 
av toppleilighetene kastet noe av all snøen som hadde kommet, ned i passasjen.  Dette uten at 
området var sperret av! Etter dette pleier Hellum å gå under baldakinen til 318/429.  Det kan av 
slike årsaker, og fordi det innenfor 4-meters avstandsområdet mot en eiendomsgrense ofte er 
mer tilbakeholdenhet med å etablere tiltak, anmodes om at uteserveringens utbredelse 
reduseres slik at f. eks. hjørnet av City-Gården holdes fri for uteservering slik at man kan ferdes 
der.  Det bes om tilbakemelding på om uteserveringen vil bli fjernet på vinterstid.  

 

Det tas forbehold om at det ved behandling av saken kan avdekkes feil og/eller mangler, eller bli 
behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og dokumentasjon for tiltaket 
er søkers/tiltakshavers ansvar. 
 
Regning for gebyr blir sendt til den som vil ha arbeidet gjennomført (tiltakshaver).  
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig 
søker. 
 
Unni Suther som representerer myndigheten miljørettet helsevern, er for tiden på ferie.  Vi 
forutsetter at en slik etablering med slike lokaler som skal være åpne for allmennheten må 
vurderes av miljørettet helsevern, og sender kopi av dette foreløpige svaret til Suther.  
 

Tidsfrister  
 
Tidsfrist for behandling av denne saken er i utgangspunktet 3 uker. Saksbehandlingsfristen 
starter først fra det tidspunkt saken er komplett. Med nabomerknader gjelder ikke 3-ukersfristen. 
I henhold til saksbehandlingsforskriften § 7-3 kan fristen forlenges ytterligere blant annet ved 
behov for politisk avklaring.  Vi avventer videre behandling av saken inntil den anses å være 
komplett. 

 

Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 

nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Saken legges på vent til tilleggsdokumentasjon vi har bedt om er mottatt. 
 
Giroblankett for behandlingsgebyr blir sendt i forbindelse med vedtaket. Størrelsen på 
gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det tas også gebyr 
dersom saken avslås. Dersom det må dispenseres fra arealplan, kommuneplan, 



 

 

 

3 

reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter, veglov 
eller andre aktuelle lover, påløper det ekstra gebyr. Betalingsreglementet finner du på 
kommunens hjemmesider. 
 
Dersom det er spørsmål til saken, kan henvendelsen rettes til saksbehandler. (Se under). 
Ved eventuell henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på den aktuelle 
eiendom. Du kan sende epost til postmottak@ringerike.kommune.no dersom du ikke får kontakt. 

 

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt. 
 

Med hilsen 

Ringerike kommune - Byggesaksavdelingen 

 
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: 
Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter AS v/Jan Solberg, Fossveien 5, 3510 
HØNEFOSS 
City-Gården AS, Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS 
Miljørettet helsevern v/Unni Suther 

 

Vedlegg: 

Kopi av godkjenning av bruksendring av lokaler i Citygården, arkivsak nr: 16/5099 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

 

Bygg og Anlegg Tekniske Consulent AS  

Fossveien 5 

 

3510 HØNEFOSS 

 

 

Delegasjonssak nr: 171/17 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5099-5 13350/17 GNR 318/429  19.04.2017 

 

GNR/BNR 318/429 - SØNDRE TORG 2 – TILBYGG OG BRUKSENDRING - 

GODKJENNING. 

 

Det vises til søknad mottatt 03.04.2017. Søknaden gjelder i følge en redegjørelse datert 

29.03.2017 fra ansvarlig søker, Bygg og Anlegg Tekniske Consulent AS, for etablering av ny 

tilkomst/rømningsvei til bryggerikjelleren, og bruksendring av lokaler i Citygården, Søndre 

Torg 2. 

 

Boligspesifikasjoner til matrikkelen i følge innsendte søknadspapirer/ansvarlig 

søker/tiltakshaver: 

 Tilbygg til trapp, 21 m² BYA. 

 BRA 17 m². 

 

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsbestemmelsene for 

reguleringsplan nr. 64-16, Kvartal 16, Hønefoss sentrum. 

 

Tiltaket: 

Lokalene som tidligere City-sport benyttet skal nå ominnredes til restaurant, City Fusion. 

Tidligere Thai-restaurant skal ominnredes til en liten dagligvareforretning, SOKO-Oriental. 

Uteserveringen som var foran tidligere Thai-restaurant, mellom Bryggerigården og City-

Gården flyttes foran restaurant City Fusion.  

Lokalene etter firmaet Varme og Sanitær AS på mellomplanet som ikke har hvert i bruk i en 

periode, er tatt i bruk som verksted, lager og butikk for firmaet Skaperiet AS som produserer 

og selger håndverksprodukter. Bygget vil derfor inneholde samme type virksomheter, men at 

plasseringen av virksomhetene endres i bygget. Dette i følge vedlagte tegninger V4/1-2 datert 

19.06.2016. 

Bryggerikjelleren med et areal på ca. 860 m² BRA med mange rom er planlagt å kunne 

utnyttes til ulike formål uten at endelige leieavtaler er inngått. Det vil slik vi ser det være 

behov for flere tilganger/rømningsveier til lokalene. Ved å kunne oppføre et tilbygg, ca. 21 m² 

BYA, for etablering av ny tilgang/rømningsvei vil dette være med på å øke sikkerheten ved 

bruken av lokalene i bryggerikjelleren. Vedlagte tegninger V3, V4/3-6 datert 10.03.2017 viser 

plassering av ny tilgang/rømningsvei.   
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Arbeidstilsynet har i brev datert 05.01.2017 gitt sitt samtykke til omsøkt tiltak. 

 

Ansvarsforhold: 

Ansvarsforholdene fremkommer av gjennomføringsplan versjon 1 datert 29.03.2017. 

For nye- og endring av erklæring av ansvarsrett etter pbl § 23-3, skal erklæring med oppdatert 

gjennomføringsplan innsendes senest før foretaket starter arbeidene. 

Det forutsettes at foretak som ikke har sentral godkjenning, har utarbeidet og tatt i bruk 

foretakssystem i henhold til byggesaksforskriftens § 10. 

 

Nabovarsling: 

Naboer som blir berørt av tiltaket er blitt varslet jfr. Plan- og bygningsloven § 21-3. Ingen 

merknader er fremlagt.  

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike 

kommunestyre 20. juni 2013, godkjennes søknaden i henhold til plan- og bygningslovens § 20-

3 på følgende betingelser: 

 

1.  

  

Det forutsettes at tiltaket blir utført etter følgende dokumenter: 
Dokument/tegning Navn: Datert: Sist revidert Vedlegg/gruppe. 

Plantegninger V4/1-2 19.09.2016  E 

Tegninger V3, V4/3-6 10.03.2017  E 

  

2. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjon av radon i oppholdsrom ikke 

blir større enn 200 Bq/m
3
 med mindre det er gjennomført radonundersøkelser av 

byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er nødvendig.  

 

Giro (til tiltakshaver, City-Gården as) ettersendes for innbetaling av gebyr for saksbehandling: 

kr 10000,-. (Betalingsreglementet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og 

avgifter. Betalingsreglementet for 2017 ble vedtatt av kommunestyret 24.11.2016). 

 

Når arbeidene anses ferdige, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til kommunen,  

jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1, og revidert 

gjennomføringsplan skal fremlegges. Gjenstår noe av arbeidene skal dette angis. Det kan bli 

aktuelt at kommunen foretar ferdigbesiktigelse/tilsyn i forkant av at ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse blir utskrevet. 

 

Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.  

Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, eller innstilles 

i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 

 

Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom  

innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, vilkår og 

nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og tiltakshaver jf. plan- og 

bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.  
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Klageadgang: 

Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 

senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til forvaltningslovens 

bestemmelser om klagegang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no eller 

ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

 

Saksbehandler: Arne Erik Myhra 

E-post: arne.erik.myhra@ringerike.kommune.no 

Telefon: 408 04 501 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: City-Gården AS, Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS 
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Bygg og Anlegg Tekniske Consulent as org.nr: 979148615 MVA

Fossveien 5, 3510 HøNEFOSS
Telefon: 32 12 40 07
E-post: jan.solberg@ba-tec.as

Ringerike kommune
Milj ø o g arealforvaltning
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
(Søknaden er kun sendt per e-mail til postmottak@ringerike.kommune.no)
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Deres ref-:

(Byggesak)

il!
RIF-godkjent rådgiver

Godkjent for ansvarsrett

lll¡

Dato

05.07.2018
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Vàr ref.:

JS/C/is

Citygården as, Søndre Torg2, GNR/BNR 318/429I RINGERIKE KOMMITNE
- Søknad om bruksendringer i I etg fra dagligvare til bar / kafe

På vegne av gårdeier City Gården as søkes det med dette om bruksendring av lokalene etter
SOKO-dagligvare i I etg tilbarll<aîe. SOKO - dagligvare har flyttet ned i butikklokalene
etter Skaperiet som har awiklet sin virksomhet.

Alle naboer er varslet om at bruksendring i bygget,
Naboene i Bryggerigården Boligsameie protesterer mot bruksendringen og mener at

etablering av flere serveringssteder i område vil være til stor ulempe for beboeme.

Se vedlegg: Brev fra Boligsameiet av 30.06.18
Tilsvar fra City-Gården as av 03.07. l8
Notat fra The Rock Norge as v/ Steffen Skavdal av 03.07.18

Ingen andre naboer hadde negative bemerkninger til bruksendringen.
Hønefoss Sparebank, som blir nærrneste nabo, ønsker virksomheten velkommen.

Lokalene var tidligere Thai-restaurant med skjenkerettigheter uten at dette var til noe ulempe
for nabolaget.

Bnrksendringen irinebærer ingen endring av reguleringsforutsetningene for eiendommen.

Omfang av bruksendringen:
Bruksendringen innebærer kun innvendig oppgradering av lokalene med energisparetiltak
for ventilasjon og bygningsrnessig oppussing av vegger og himling. En ytterdør vil bli
byttet da denne er dårlig isolert.
Planløsning som angitt på vedlagte tegning.
Brann - og rffriningstbrhold er ivaretatt med rømningsdører og brannvarslingsanlegg iht
forskriftene for slike lokaler.
The Rock Norge as vil samarbeide med restaurant City-Fusion, som ligger vegg i vegg, med

hensyn til toalett for ansatte og HC- toalett og andre praktiske driftsforhold.
The Rock Norge as har selv ansvar for godkjennelse av Arbeidstilsynet og evt. Mattilsynet.
Skjenkebevilling er gitt per 19.06, 18.

il
Prosjektledelse a Byggeteknikk o Byggeledelse Takseringsoppdrag a Konfliktløsning
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Bygg og Anlegg Tekniske Consulent as Org nr: 979148615 l\¡VA

Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS
Telefon: 32 12 40 07
E-post: jan,solberg@ba-tec.as

Rl F-godkjent rådgiver

Godkjent for ansvarsrett

Søknaden består av :

- Søknad om bruksendring fra butikk til barlkafe. (Bl 5174) V1
- Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifìkasjon (Bl 5175)V2
- Situasjonsplan. V3
- Tegninger, plan. V4
- GjennomføringsplanV5
- Erklæringer om ansvarsrett fra BA-tec as. V6
- Sarnsvarserklæringer fra de samme hrma V7
- Nabovarsling. (Alle naboer unntatt Bryggergården Boligsameie har bekreftet samtykke

direkte på skjema eller bekreftet per mail at de samtykker i tiltakene.) V8 m-fl
- Protestbrev fra Bryggerigården boligsameie av 30.06.18 V8.4
- Tilsvar til boligsameiet fra City-gården as av 03.07,l8 V8.5
- Informasjonsnotat om virksomheten fra The Rock Norge as av 03.07.18. V8.6
- Skjenkebevillingssaken, Saksfremlegg og vedtak av 19.06.18 V9.1 V9.2.

På vegne av gårdeier City-Gården as ber vi om en rask og positiv behandling av saken.

Er det behov for utfyllende informasjon er det selvsagt bare å ta kontakt med undertegnede

vennlig hilsen
BA

J Solberg
.inù leder

Vedlegg,

Kopi: City-Gården as

Bryggerigården boligsameíe v/ Anita Borge
The Rock Norge as v/ Steffen Skavdal.

Prosjektledelse a Byggeteknikk t Byggeledelse a Takseringsoppdrag a Konfliktløsning



Ann Kristin Steinbakken

Fra:

Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Jan Solberg <jan.solberg@ba-tec.as>

fredag 6. juli 2018 09:01

postmottak
anitaborge@yahoo.no; steffen@therock.no; Knut Solberg (knut@hues.no)

City-Gården as , Søndre torg 2 gnr/bnr 318/429 i Ringerike. Søknad om
bruksendring

Ba-tec AS_20 1 80706_085237.pdfVedlegg:

Ringerike kommune
Byggesak

Fossveien 9

3510 Hønefoss

Vedlagt følger sØknad om bruksendring av et lokale i City-Gården fra butikk til kafe/bar.
Er det spørsmål utover det som ligger i sØknadsdokumentene er det bare å kontakt.

Med vennlig hilsen

Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter as

B A-tec.

Fossveien 5 3510 Hønefoss

Jan Solberg Siv.ing MRI F

Daglig leder
E-mail: jan.solberg@ B A-tec.as

Tlf: 900 L33 44

----Opprinnelig melding---
Fra : ska nner@ ba-tec. no [mailto:ska nner@ ba-tec.no]
Sendt: 6. juli 2018 08:53
Til: Jan Solberg

Emne: Skannet bilde fra M X-3070N
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Vedlegg hr.

A.

Opplysninger om tiltakets ¡rtre rammer
og bygningsspesif ikasjon
Vedlagg til Byggblankett 5171

Beskrivelse av hvordan tiltakeì oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelsene og planvedtak ettet plan- og bygningsloven (pbl) lnnenfor angitte omräder

PU S 2r-1 Forhândskonferanse er avholdt og referat [orelþser [FlJ" [Bl-'l N"l

Ë

^Ë
PHgå
Ol-:;

;-i c\t 1r) 3 Ê.=(oc\ &s

È8È*FlJ r vo*3

Gnr,

318
Bnr, Feslenr. Seks¡onsnr. Bygningsn( Bolignr. Kommune

Eicndom/
byggêôtcd

429
Adlesse Poslnl.

3510
Poststed

Søndre Torg 2 Høenfoss

Vedlegg nr.

Pbl Kap.19 Kommunale
forskrifter til

gB pà êgel ark)
rædtekler/

b6tsm*erre¡¡e brdispersstm (bêgMneß¿ ùspensas¡of,

med furskrlfterP¡an-

Vedlegg nr.

B-Pbl s 31-2
Del søkes om fr.avik fra TEK br eksisterende byggverk (pbl
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Nem på plan

Hønefoss Sentrum
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Næringsgruppakode Oppgi kode lor hvilken næring brukeren av bygningen lilhører. Bygninger som brukes til llere formäl skal kodes etter den neerinçn
som opplar sløîst del av arealel. Unntak: Nærlngrsgruppekode .X' s*al kun brukes når bygget bare har areal lil bolgiormáJ.

Nælngsgrupper - g'yHþ l@der

A Jordbruk, skogbruk og lisk€
B Beruverksdrffl og uvlnning
C lnduslri
D Ëlektris[ets-, gass-, dam¡ og

varmVannsforsyning
E Vannforcyní¡p, avføps- og

renovasionsvl rksomhet
F ByggÈ og anlegqsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av motgrvogner

H Transportog lagdng
I Overnaltings- og serveringsvirksomhet
J lrlomasioñ og kommuníkasjon
K Finansiedrgs- og hrsikringsv¡rksomhet
L Omsetnfng og drift av fasl eiendom
M Faglig, vitenskapelig og tekn¡sk tjenesteyti.lg
N Fonstn¡ngsmessig tjeneste¡ing
O Oíentlig admin¡stras¡on og lorsvar,

trygdeordninger underlagt otlentlig
forvaltning

P Undervisning
Q Helso- og sos¡altjênesler
R Kuhurell virksomhet, undeñoldning og

fritidsakliviteter
S Annen ljenssteyt¡ñg
T Løfinet arbeid i prlvale husholdn¡nger
U lntemasjonale organisasioner og orgrinér
X Bolig
Y Annet som ikke er næring.

Kân heyspent k/afilin¡e væ¡e i'konñih med t¡håket? E ru [EJl ru"i

Hvis ja, mâ avklaring med berørt fettighetshaver være dokumenterl

Kan vann og âvløpssIêdn¡nger være ¡ konfliK med trllâket? E r"
Hvis ja, må avklaring med berørl rettighetshaver være dokumenlerl

lEll¡¡"¡

$þl þyggverket plasseres iomrâde mêd fare lor:

Flom

rrEK17 S 7-2)

S*al brÆgærkel dæm ¡iorïutså[ ornt-âde?

ffiruu [Eilr" :1ili'.,å""fr:*",

Fl (liten konsekræns og sannsynlighet låwre enn l/20 âr)

F2 (middels konsekvens og ôannsynligh€t lawre enn ll2æ ârl

F3 (slòr konsekrrens og sânnsy¡l¡ghel la\¡ere enn 1/lmo år)

Slced
(TEKr7 S 7-3)

Ská¡ bygg\rsdct plars€rËc ¡ $kiEdúsân omràde?

FIlru"¡ lFIl,la Hv¡s ¡4, ansi

-

Sl (lilen konsekv€ns ogsannsynlighel la\reftt enn 1/100 å0

52 (middels konsek'iers og sannsynlighet lalers enn 1/100O

S3 (stor konsehrens og sannsynlighel lav€re enn 1/5000 á4

Andrc nalur-
og miliølorhold
foH S 28-1)

E|| È.lei EII¡" Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak ivedlegg

Adkomst
vegloven

ss 40-43
pU S 27{

G¡r tltal(al rrylendret
adkomst?

[Jr" ffr.,

Tomta har ed(omsl t¡l tølg€nde v€g som er oppåôeldet og äpen þr alm¡nnelig Þrdsel:

-l Rircuegn¡rcsveg

X Kommuna! veg

lertuar,reg

Er avkjøringstillalelse gitt?

Er av$øringstillalelse gitf
Er vegr€tt s¡kret ved linglyst erklæring?

Elru
Eru
Er.

E
m
E

Nei

Nei

Nei

Vanrt.
brtynlng
pbl S 27-1

Tllklrfln¡ng ¡brhold lll tomle

Eiloffenttis vanrwe* ll]]l erimt rmnrvert

[-l]] eno"n privat vânnlorsyning, ¡nnlagú vann

E]enn"n pñvat vannbrsyring, lkke innlagl rrann

Beskrlv

Dersom ranntitlørsel lorutsetter t¡lknyîning til anner¡ prival ledning eller kyssef annens grunn,
lorelisOer @tlishet ved l¡mvst erklærinE? EIr. fE[]ruei

AYIøp
pU S 27:2

Ilkrytnlng I fortþld tiltomlá

ffi Of"nuio 
"uløpsanlegg [fl eri"ar avløpsanlegg Skal det inslaller€s r¡annklosetl?

ForelÍgger utsl¡ ppstilbtelse?
E
t-ñl

Ja

Ja

[ñ1ru"i

Etu'
ffi ru"iDersom avløpsanlegg brutsetter tilknylning til annen prival ledning eller krysser annens grunn, 

[ml r"lorellgger rettighet ved tinglyst erldæring?

Overy¡nn Takvann/overvann tøres til: Avløpssystem x Teneng

Er d€l ¡ bygnlngnn lølteinnrelnínçr
eom omhttæ av TEK?:

Elr" l8lnei

Søkes det om slik lnnlehing inslallert?; I l-lvis ja, setl X

[-lxei"
Er" lfiljl Hei lLøfteptattlorm

Trappeheis

Rulletrapp eller rullende brtau
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Utskrift Sidelavl /,i

SITUASJONSPLAN
FOR RINGERIKE KOMMUNE

Eier
Gnrlbnrlfnr 3181429-0
Adresse Søndre torv 2, 3510 HøNEFOSS

Areal, beregnet 2047.9
Formål
Utnyttelse
Regplan nr.
Plannavn

Godkjent
KommuneplanformålDato 2516-2018 Målestokk 1:1000

a

k
a o

I Bygninger Nøyaktig eiendomsgrense

Andre bygg Usikker eiendomsgrense

rrafikkarear 
åi:i:i:T:r",.,
Spillvannsledning

Felles avløpsledning

Situasjonsplanen kan ikke være eldre enn 1 år.

Tiltakshaver I

3ã -åOl- ç

-pÈñ ä
sEg#

-/9
nRevideringsdato

Htlp : / lkart.ringerike. ko mmune.no/Content/printDynaLe g

Revideringsdato Sign



Vedlegg nr.

c-

Opplysninger gitt i nabovars€l sendes kommunen sar

(Glenpart av nabovarsel)
Pbt s 21-3

Beskriv nærmere hva nabovarslet g¡elder

BrLtksendring tilbake til restaurant / pub tbr lokalene som var SOKO-Dagligvare en kort periode.

Lokalene var tidligere Thai-restaurant.
(SO KO har utvidet og llyttet ned i butikklokalene etter Skaperiet)

Nî
c\¡ lr)
ol\p E &

È 8È
lJrv

-
e

E
õ

z

filtak på eiendommen:
Gnr lunr. I Festenr. I Seksjonsnr.

31 8 429

Eiendommens adresse

Søndre Torg 2

Poslnt Poststed

351 0 Hønefoss

E¡er/fester

City-Gården as

Kommune

Ringerike

Oet varsles herved om

lII
Nvbvgs

Påbygg/tilbygg

Anlegg

Skilt/reklame

Endring av fasade

Innhegning mot veg

Antennesystem

X

Fliving

Bruksendring
Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfesteM¡dlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Annet

Dispensasion etter plan- og bygningsloven kapittel 1 9

---¡ Plan- oq bygningsloven ¡---¡
lmed forskrifter Ll Kommunale vedtekter l-l Arealplaner l-l vegtoven

Areald¡sponering
Sett kryss for gieldende plan

X nreatdel av kommuneplan ! Reguleringspfan |_l Bebyggelsesplan

Navn på plan

Hønefoss Sentrum

vedrørende nabovarsel rettes til

Tekniske Consulenter asBygg og
Telelon

9001 3344
MobilE-post

jan.sol berg@B A-tec.as
Kontaktperson, navn

Jan Solberg

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ìkke obligatorisk):

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende ínnkomne merknader for ev. end¡i

Merknader sendes til

Fossveien 5

Postadresse

B A-tec as

Navn

E-posl

jan. sotberg@B A-tec.as

Postnr. I Poststed

351 0 Hønefoss

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - til

Dispensasionssøknad/vedtak B t-l
Situas.jonsplan D 1 -l n
Tegninger snitt, fasade E 1 -l T
Andre vsdlegg o TI
Underskrift t\
Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel t¡l berørte naboer
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

g.ienboere.

'o""zr/ /ç
Sled

Hønefoss
cientasm kbokstavear I
Jan So I

Blankett 51 55 Bokmál O Utgitt âv D¡rektoratet fof byggkvalitet 01 .07,201 5 Side 1 av 1



l s ¿
Vedlegg

C

Side I - av

N ullstill

Kvittering for nabovafsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e.post tra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

ovcrlevering vil signatur gielde som bekreftelse på at varslet er mottatl. Det kan også signeres på at man gir samtykke lil tiltaket.

Tiltaket gielde¡

Eiendom/
byggested

Gnr. I Bnr. I Festenr- I Seksjonsnr.

31 8 429

Bygningsnr. l Bolignr. lKommune

Ringerike

Adresse

Søndre Torg 2

Postnr. I Poststed

35 l0 Hønefoss

Følgende naboer har motlatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg

l l ¡ 1 ¡
FOR AtC6XV^ÙlÍ

Nabo-/gienboereiendom Eier/tesler av nabo-/qienboereiendom
Gnr.

31 8
lBnr.

430
I Festenr I Seksjonsnr

1 -25
Eiers/festers navn

Sameiet Søndre Torg 2

Adresse

Søndre Torg 2 B, mfl
Adresse

Søndre Torg 2 B v/ Styrets leder

Postnr.

3s 10
I Poststed

Hønef-oss
Postnr, I Poststed

Sc /8V35 l0 Høenfoss

Personlig kvittering for__l
mofiatt varsel

Dato Sign. Pêrsonlig kvittedng for

I samtykke til tiltaket

Dalo Sign,- u

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom
Gnr.

31 8
lBnr.

403
I Festenr I Seksjonsnr, Eiers/festers navn

Marit Muggedal Nilsen
D ost

Adresse

Kirkegata 7

Adresse

Bånntjenveien 17
Kvittering vedlegges

Postnr.
35 l0

I Poststêd

Flønefoss
Postnr. I Postsled

Hønefoss351 4
Poststedets reg.nr.

P€rsonlig kvittering for

--l mottatt varsel I

o"" Personl¡g kvitter¡ng lor

lil tiltaket /9
Nabo-/gienboe¡eiendom Eier/fester av nabo-/qienboere¡endom
Gnr.

31 8
lBnr.

403
I Festenr. I Seksionsnr Eiers/lesters navn

A¡ ne Helene Frøislie
Dato sendt

¿t. (.
st

Adresse

Kirkegata 7

Adresse

Ringkollveien 21
Kvittering vedlegges

Poslnr.
351 0

I Poststed
Hønefoss

Postnr. I Postsled
Hønefoss351 4

Poststedsts reg.nr.

Personlig kvittering for__l
mottatt varsel

Dato S¡gn for Dato

lil tiltaket /! VF, O*

Nabo-/qien boereiendom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom
Gnr.

31 8
lBnr,

97
I Festenr. I Seksjonsnr, Eiers/festers navn

Hotell Service as v/ Styrets leder
Datô sendt ê-post

Adresse

Kongensgate 3

Adressê

Kongens gate 3
Kvittering vedlegges

Postnr.

351 0
I Poststed

Hønefoss
Postnf. I Poststed

Hønefoss351 0
Poststedets reg.nr.

Personl¡g kvillering Porsonlig kvitter¡ng lor

.t6
mottatt varsel til tiltaket ¿

Eier/fester av

Gnr. I Bnr I Festenr. I Seksjonsnr.

I og231 8 428
Eiers/festers navn

Thoresengården as

Dato sendt e-p t

Adresse

Søndre Torg 1

Adrêsse

Fossveien 5

Kvittering vedlegges

Postnr.

351 0
I Poststed

Hønefoss
Postnr.

351 0
I Poststed

Hønefoss
Poststedets reg.nr.

Sign

mottatt varsel

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.

t¡l t¡¡taket

Sign.
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l v 3

Vedlegg

C

Side l - av

N ullstill

Kvittering for nabovafsêl sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten gendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kv¡ tteting.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan ogsâ signeres på at man gir samtykke lll tiltaket.

Følgende naboer har mottatt eller lått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhorende vedlegg:

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign

/l ¡ 1 ¡

T¡ ltaket g¡ elder

Eiendom/
byggested

G nr- I Bnr.

429

I Festenr. I Seksionsnr.

31 8

Bygn¡ngsnr. I eolignr. I Kommune

Ringerike

Adresse

Søndre Totg 2

Poslnr I Poststed

Hønefoss35 1 0

Nabo'/gienboereiendom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom
Gnr.

31 8
Bnr.

43
I Festenr. I Seksjonsnf, Eiedfesters navn

Høneloss Sparebank
Dato sendt e-post

22.06.r8

Adresse

Søndre Torg 3

Adresse

Søndre Torg 3
Kvittering vedlegges

Postnt

351 0
I Poststed

Hønefoss
Poslnr I Postsled

Hønefoss351 0
Poststedets reg.nr.

kvittering for Dalô S¡gn. kvitler¡ng for ( s?¡ ¿
-¿ dmottatt varsel til tiftaket

Eier/fester av
Gnr. lBnr. I Feslenr I Seksionsnr Eiers/festers navn Dalo sendt e-post

Adresse Adresse Kvitterìng vedlegges

PostnL I Poststsd PostnL I Poststed Postsledets reg.nr.

Personlig kvittering lor_l
mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

Dato Sign

Nabo-/gienboereiendom Eier/fester av nabo-/glenboe¡eiendom
GnÍ. I Bnt. I Festenr. I Seksjonsnr. Eìers/festers navn Dato sendì e-posl

Adtesse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr I Poststed Postnr. I Poststed Postsledets reg.nr

Personl¡g kv¡ttering for
-l mottatt varsel

Dato Sign. Personllg kv¡ttering for
__-l

samtykke til t¡ltaket

Dåto S¡gn.

Nabo-/qienboereiendom Eier/fester av nabo-/Eienboereiendom
Gnr lBnr. I Festenr. I Seksjonsnr- Eiers/festers navn DatÒ sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. I Postsled Poslnr. I Postsled Postsledets rêg nr.

Personlig kvittering lor I Dato
I

I mottatt varsel I

Sign. Personl¡g kvittering for_l
samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gienboereiendom E¡er/fester av nabo-/gienboereiendom
Gnr I Bnr I Feslenr. I Seksjonsnr. E¡ers/festefs navn Dalo sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed Postn r. I Poststed Poststedets reg nr.

Personllg kvitlering for

-l moftatt varsel

Dalo Sign. Personlig kv¡ttering For

-l samtykke til tiltaket

Dato S¡gn.
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v8 t
Jan Solberg

City-Gården As Hønefoss 30.06.1 8

Anita Borge

Leder av styret for Bryggerigården boligsameie

e-post: a nitaborge@ya hoo.no

Jeg viser til din søknad om bruksendring for eiendommen Søndre Torg2, Gnr 31 8 Bnr 429.

Styret i sameiet kan ikke godkjenne at det gjøres bruksendring fra butikk til pub. Det stemmer heller

ikke at det tidligere har vært pub i lokalene. Så langt vi er kjente med har det bare veert drevet

restaurant ellercafe med matservering,fqr det ble åpnet butikk. En bruksendringtil pubvil medføre

store stØyplager for beboere i Bryggerigården.

Det er boliger iflere av byggene i området (Hønefoss Sparebank) og at det er uheldig med

overrepresentasjon av puber og serveringssteder i området. Vi har allerede City Fusion (Lokalene til

City-sport), 2 Brødre, Brygger(elleren og Hotellet.

Alle leiligheter i Bryggerigården harsoverom mot bakgården. Vi har også svært dårlig erfaring med en

tidligere pub som lå i Kirkegata, der Sko Deg ligger nå. I helgene, og ferier, var det mye bråk, og vi

måtte ved enkelte anledninger varsle politìet om slåsskamper utenfor puben. Det kom også mye

støy ¡forb¡ndelse med høy musikk.

Bakgården mellom City Gården og Bryggergården er meget trang oghøy, noe som vil virke som en

ropert, nårfolk erhøyrøsIe| på kveld og nattestid. En uteservering vil også gjøre passasjen mellom de

to byggene svært trang både for oss som bor der, og for andre som ønsker å bruke passasjen.

Vi har de siste årene vært plaget av urinering i bakgården. 5å langf vi er kjente med har Dere ikke

bidratt til å dekke utgifter til vår vaktmester, i forbindelse med vask i bakgården. Dersom det åpnes

en pub ser vi for oss et økende problem med både urinering og stØy i bakgården'

Slik vi ser det, egner ikke lokalene i City Gården seg som pub. Det bør ikke tillates åpning av

serveringssted som holder åpnet etter klokka 23.00. Styret i Bryggerigården boligsameie vil derfor på

det sterkeste protestere på at det gis tillatelse til bruksendring fra butikk til pub.

Med vennlig hilsen

Anita Borge

På vegene av styret i Bryggerigården boligsameie



Jan Solbers tls \

Fra:
Sendt
Tit:
Kopi:

Emne:
Vedlegg

Jan Solberg
3. juli 2018 15:29

anitaborge@yahoo.no

'siamo@hebb.no'; Finn Brentebråten (hrur@fres.as);'femina@online.no';

'berg. leinestranda@gmail.no' ; steffen@therock.no

VS: Angående: Nabovarsel Bruksendring av en sekjon i Søndre Torg 2 3 l8/
The Rock Norge As 03.pdt

Styret i Bryggerigården Boligsameie v/ Leder Anita Borge

Vedr: Vår sØknad om bruksendring for lokaler fra dagligvare til bar/serveringslokale i City-Gården gnr 318 bnr 429

i Ringerike kommune.

Det vises til Deres mail av 30.06.18 , hvor boligsameiet protesterer mot bruksendringen,

City-Gården as, som tiltakshaver, har forståelse for boligsameiets betenkeligheter mot å få en ny kafe/ bar isitt
nabolag, men det er nå engang slìk at har man bolig sentralt i en by må man regne med at det blir etablert

virksomheter som skaper liv i sÍtt nærområde.

(Min betegnelse <Pub> i nabovarslet er nok noe feit og kan være negativt lodet, ieg bekloger det. Riktig betegnelse er

kafe / bor)

Det er også et overordnet mål for kommunen å få både flere boliger og vírksomheter som skaper byliv sentralt i

byens sentrum.

Serveringssteder er underlagt strenge vilkår for å drive sin virksomhet og skal selvsagt fPlge disse.

(Se vedtogte notat av 0j.07.1 8 fra <The Rock osÐ som beskriver sìn virksomhet nærmere. Steffen Skavdol, som er

dagtig leder, ønsker å møte representanter fra boligsomeiet til dìalofl )

lngen andre naboer har merknacler til etableringen, men Ønsl<er virksomheten velkommen som en berikel,se av

bylivet.

Når det gjelder ettersyn og vedlikehold av City-Gården as, har vårt driftsselskap 2 vaktmestere på fulltid og en av

disse går alltid fast <morrarunde> i Cityområde. Vi har også vaktmesteravtale med Hønefoss Sparebank om ettersyn

på Deres eiendom. Våre folk rydder selvsagt også opp det som måtte ligge av søppelog rot ¡gjennomgangen

mellom Hønefoss Sparebank og Bryggerigården og på område i bakgården mellom våre eiendommer. Samarbeidet

med Deres vaktmester i Bryggerigården er utmerket.

Ettersynet rundt City-Gården as har aldri vært bedre, enn etter at vi overtok eiendommen.

Når det gjelder problemet med at folk gjør i fra seg både det ene og andre i bakgården er vi fullstendig l<lar over

dette og våre vaktmestere har dessverre mante ganger ryddet opp etter folk som ikke har vanlig folkeskikk. Vi er

sikre på at en virksomhet med gode sanitærforhold inne ilokalene, som holderoppe utover kvelden, vil redusere

omfanget av slike uønskede handlinger. Det er nok slikt sett mye bedre for alle at det ervirksomhet ilokalene og at

de ikke står tomme.
(Som boligsameiet muligens er informert om, orbeider vi med å få etoblert et nytt off.toalett på Søndre Torg. Håper

det er et prosjekt vi kan enes om)

Avslutningsvis mener City-Gården as at det ikke er noe saklig grunnlag for å protestere på at det etableres kafe/ bar i

deomsøktelokaleneogberomatboligsameietetterennærmerevurderingtrekkersinprotest. (Uonsettvil saken

bti fremmet for kommunen vedlagt olle dokumenter. Sameiet vil t'å kopi av hele sØknaden.)

City-Gården as er selvsagt innstilt på å følge nøye med på virksomheten slik at alle vilkår fra det offentlige

overholdes av leietager.
Vi Ønsker et godt og konstruktivt samarbeid med beboere og næringslivet ivårt nabolag og er lydhøre for alle

forhold som sameiet tar opp,

I



Med vennlig hilsen

City-Gården as
Fossveien 5 3510 HØnefoss

Knut Solberg

E-maí I : kn ut. sol be rø @ hues. no

Tlf: 48 3L 20 20

Vedlagt, notat fra The Rock Norge as v/ Steffen Skavdal av 03.07.18:

Fra: Anita Borge

Sendt: 30. juni 2018 08:

Til: Jan Solberg
Kopi: Arne Berg; Sølvi

Emne: Sv: Angående:

Hei Jan Solberg

Som vedlegg er svaret fra styret i

pub i bakgården. Jeg vil sette pris

Finn Brentebråten; Hans Ødegârd
Brukendring av en seksjon i Søndre Torg 2 3t8l

på o

rigården boligsameie. Som du vil se, ønsker vi ikke en ny
du sender meg en kopi av din søknad til kommunen, slik

Det dokumentet vi tidligere har fått kopi av, manglerat styret også får et dokument som er d
dato.

Med vennlig hilsen
Anita Borge
Leder av styret for Bryggerigården boligsameie

2
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The Rock Norge As 03.07.20L8

The Rock er navnet på Kafe/Baren som bygges i SØndre Torv 28.

Her vil vi tilby gjestene enkel men god servering av mat og et godt utvalg av Øl og cocktails.

Vi haret lydnivå på musikken så man kan nyte de gode samtaler,

Jeg har drevet baren i stabells gate 14 i 7 år med godt forhold til naboene'

Det vi kan tilføre nabolaget er større tilstedeværelse, Det vil bli mere gjester i området men også

flere som passer på. Våre vakter og ansatte vil selvsagt gjøre det vi kan for å stoppe urinering og

lignende i området, Vivil også rydde opp i området rundt baren før man går hjem fra jobb, Vifår i

samarbeid med huseiersatt opp vanntilførsel ute for å kunne vaske/ spyle ved behov. Vi vil selv eller

i samarbeid med kommunen sette opp søppel kasse i bakgården.

Vi vil ikke tolerere at det er roping eller alt for høy stemmebruk i bakgården. Det vil bli mere lyd når

man har flere folk men vi vil også gjøre det vi kan for å ha et bra forhold til beboere rundt. Ellers har

vi strenge krav allerede via skjenkebevillingen vi fikk ijuni,

Vi Ønsker å tilfØre byen et positiW sted der man kan kose seg iselskap med fastboende og turister.

Vi skal gjøre det vi kan for at dette skal bli et bra tilskudd til nabolaget.

Vi viljobbe for å løse problemer som kan oppstå så raskt som mulig.

Jeg tar gjerne et mØte med en representant for nabolaget så vi har en løpende dialog på hvordan

dette går.

Med Vennlig Hilsen

Steffen Skavdal

Daglig Leder/ The Rock Norge AS

Mail: steffen@t herock. no

Mob:907 31824



Jan S

Fra:
Sendt:
Tit:
Emne:

Daghnn Nilsen <hr.daghnn.nilsen@gmail.com>

25. juni 2018 19:54
Jan Solberg
Re: City-Gården as Nabovarsel Tiltak pä3181429

> 25. jun. 2018 kl. 12:50 skrev Jan Solberg <.héolþe4_@ba-tec.as>:

> Til

> Marit Muggedal Nilsen, medeier av 318 /403 Vedlagt oversendes
> nabovarsel vedr bruksendring av lokaler fra dagligvare til pub/restaurant.

> Lokalene var tidligere Thai-restaurant, men har en kort periode vært dagligvarebutikk.

> Denne butikk har nå flyttet tilstørre lokaler i etasjen under.

> Hele denne etasjen blir nå lokaler for restaurant- og serveringsv¡rksomhet, som vil gi mer liv og trivsel i byens

sentrum Hvis Dere ikke har bemerkninger til nabovarslet er det fint med en rask tilbakemelding til meg per e-mail.

> Har Dere imidlertid har bemerkninger sendes disse også per mail til meg og med bekreftelse på at nabovarsel er

mottatt.

> Med vennlig hilsen
> ByBg og Anlegg Tekniske Consulenter as BA-tec.

> Fossveien 5 3510 HØnefoss

> Jan Solberg Siv.ing MRIF

> Daglig leder
> E-mail: ian.solberg@ BA-tec.as

> Tlf: 900 733 44

> ---Opprinnelig meld ing----
> Fra : ska nner@ba-tec.no Imailto:skanner@ba-tec.no]
> Sendt: 25. juni 2OI8 12:37
> Til:Jan Solberg
> Emne:Skannet bilde fra MX-3070N

> <Ba-tec AS_20L80625_123653, pdf>

I



/s r
Jan Solbers

Fra:
Sendh
Til:
Emne:

Christian & Anne Helene Frøislie <troislie@gmail.com>
3. juli 2018 I9:02
Jan Solberg

Re: VS : Nabovarsel City-Gården as Bruksendring

Hei !

Viser til bruksendring av city-gården 25. Juni2018.

Trodde Dagfinn Nilsen hadde svart for meg. Jeg har ikke noe i mot tiltaket som beskrevet i nabovarsel

Mvh

Anne Helene

>3. , 20L8 kl. 09:02 skrev Jan Solberg <ian.solbers(aba-tec.as>

>Heil
> Fint hvis du bekrefter mottak av nabovarslet og at du ikke ha noe i mot tiltaket på en mail til meg.

> (Hvis du ikke er i mot tiltaket da ....,? :-) )Jan

> ---Opprinnelig melding----
> Fra: Jan Solberg
> Sendt: 25. juni 2018 1-3:16

> Til: Froislie@smail.com
> Emne: Nabovarsel City-Gården as Bruksendring

> Hei Anne Helene
> Jeg hadde surret med nabovarsel til deg og Marit.
> Her er ditt.
> Beklager I

> Fint med rask tilbakemelding,
> Jan

> -----Opprin nelig melding---
> Fra : skanner@ba-tec. no f mailto:skanner@ba-tec.no]
> Sendt: 25. juni 2OI8 12:37
> Til: Jan Solberg
> Emne: Skannet bilde fra MX-3070N

> <Ba-tec AS 20180625_123632.pdf>

1



Jan Solbere /v 7,

Fra:
Sendt:
Tir:
Emne:

Nøkleby Torgeir (Hønefoss Sp arebank) <torgeir@honefossba¡k,no>
25. juni 20tB 16:01
Jan Solberg
Re: Nabova¡sel Tiltak på 318/429 Bruksendring m/vedlegg

Vi har ingen bemerkninger, Veldig positivt at det skjer utvikling i byen.

vennlig

Torgeir Nøkleby

Ass¡sterende Banksjef / Leder Økonomi og Administrasjon Hønefoss Sparebank

> 25. jun.2018 kl. 12:49 skrevJan Solberg <lan,solþgg.@þa-tec.as>:

> Til
> Hønefoss Sparebank, eier av 3L8 /437
> Vedlagt oversendes nabovarsel vedr bruksendring av lokaler fra dagligvare til pub/restaurant.
> Lokalene var tidligere Thai-restaurant, men har en kon periode vært dagligvarebutikk,
> Denne butikk har nå flyttet til større lokaler i etasjen under.
> Hele denne etasjen blir nå lokaler for restaurant- og
> serveringsvirksomhet, som vil gi mer liv og trivsel i byens sentrum Hvis Dere ikke har bemerkninger til nabovarslet
er det fint med en rask tilbakemelding til meg per e-mail.
> Har Dere imidlertid bemerkninger sendes disse også per mailtil meg og med bekreftelse på at nabovarsel er
mottatt.

> Med vennlig hilsen
> Bygg og Anlegg Tekniske Consulenter as BA-tec,

> Fossveien 5 3510 Hønefoss

> Jan Solberg Siv.ing MRIF

> Daglig leder
> E-mail: ían.solbere@BA-tec.as
> Tlf: 900 733 44

> ----Opprinnelig melding----
> Fra : skanner@ ba-tec. no lma ilto:ska nner@ ba-tec, no]
> Sendt: 25. juni ZOLB L2:37
> Til:Jan Solberg
> Emne: Skannet bilde fra MX-3070N

> < B a-tec A5_2018062 5 _7237 t!.pdf>

This email and any files transmitted with it are confident¡al and intended solely for the use of the individual or entity
to whom they are addressed. lf you have received this email Ín error please notify the system manager.

This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.
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Erklæring om ansvarsrett
ener plan- og bygningsloven (pbl) S 23-3

Erklæringen skal sendes lil ansvarlig søker.
Alternal¡vt kan erklæringen sendes direkte til kommunen, men da må ansvarlig søker fá tilsendt en kopi

Erklæringen gjelder

Eíendom/
byggcsted

Gnt I Bnr, I Festenr I Seksionsnn

3r8 429

gygningsnr l Bolignr lKommune

Ringerike
Adresse

Søndre Torg 2

Postnr, I Poststed

351 0 Hønefoss

Foretak
Fofêlakels navn

Ba-tec as

Organisasjonsnr.

9791 4861 5
Adre6se

Fossveien 5

Poslnr.

3s 10
I Poslsted

Hønefoss

Kontaklp€rson

Jan Solberg
Telefon N¡obiltelefon

9001 f344
E-post

i an. sol berg(A b a- tec. as

Forelígser sentrat godkjenning r E ¡ " l El ¡1.¡

Hvis ja, dekkes ansvarsområdene av sentral godklenning? ll El U"tt Delvis
l:
ll lNei

Ansvarsområde

Funksjon
(søK, PRo,
U TF, kontroll)

Beskriv arbeidet
foretaket skal ha ansvar tor

Tillaks-
klasse

Våre samsvarserklæringer/kontrollerklæringer
vil forellqqe ved: (sett X)

Søknad om
ramme-
tillatelse

Søknad om
igangsettings-

tillatelse/
ett-tr¡nns søknad

Søknad om
midlert¡dig

brukstillatelse

Søknad om
ferdigattest

SØK

P RO

U TF

Ansvarlig søker

Innv. planløsning og konstruksjon

Innv. innredning og snekkerarbeid

I

1

!
tr
n
!
!
n
tr
n
tr
n
tr
¡

tr
tr
E
n
n
n
n
n
¡
n
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n

n
n
¡
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n
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Erklæring og underskrift

Foretaket er kjent med reglene om straff og sanksjoner i pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket jf. SAK10 kap. 10 og 1 1

X Ansvarlig prosjekterende erklærer at prosjeheringen skal være planlagt,
gjennomført og kvalitetssikret i henhold tll pbl if. SAK10 S12-3

Ansvarlig utførende erklærer at arbeidel ikke skal starte før det foreligger kvalitetssikret
produksþnsunderlag for respektive del av utførelsen jf SAK10 $ 12-4

Ansvarlig kontrollerende erklærer uavhengighet, jL SAKI0 S 14-1 ,

og vil redegjøre for endrlnger so an påvitke uavhengigheten if. SAK10 512-5

X

Dato

05.07. 1 8

I Underskrift J J, /{,
cjentas med blokkbokslaver

Jan Solberg
j /

t

Blankett 5181 Bokmâl @ Utgitt av Direktoratet for byggkval¡let 01.01.2016 S¡de 1 av 2
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Kommunens saks¡rr, Prosieklnr.
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ÈEgË
Samsvarserklæring
etter plan- og bygningsloven (pbl) S 23-1, SAKl0 kapittel 12

Samsvarserklæringen skal sendes til ansvarlig søker,

Foretak
Forelekets navn

BA-tec as

Organisasjonsnr

979r48615

Ansvarsrett
erklært dato

Arbeidet innen ansvars-
området er avsluüet lm" ll-llru'¡

E¡klæ¡ingen qielder

Eiendom/
byggested

Gnr. I Bnr. I Feslenr. I Seks.jonsnr.

318 429

Bygningsnr, I Bolignr. I Kommune

Ringerike
Adresse

Søndre Torg 2
Postnr,

35 l0
I Poslsted

Høneloss

Ansvarsområde

Hentet lra
erklæring om
ânsvarsrêtt

Funksjon (PFO, UTF)

PRO
Beskr¡velse av ansvarsomràde

Innv. planløsning og konstruksjon

Ansvarlig for prosjektcrin g:

Det er ikke avdekket gjenstående arbeidor innenfor ansvarsområdet som er t¡l h¡nder tor å 9¡:

l-llRammetiilatetse ||x !iii,T""i"Îfl"ì:i'ii"-" [l r,¡ior.rti¿¡s bruksriftatetse [f]l Ferdigattest

Ansvarlig for utførelse:

l-Jl ¡r¡¡Ol"rti¿ig brukstillatelse - Gjenstående arbeider for denne delen av l¡ltaket frem mot ferdigattest
Angi gjenslående arbe¡der av mindre vesentlig betydning, innenfor den delen av tiltaket det søkes m¡dlerìldíg brukstillatelse for

Angi resterende deler av tiltakât hvor det her ikke søkes om midlertidig brukstillalelse

l-fl Ferdigattest - Det ef ikke avdekket feil eller mangler som hindrer ferd¡gatlest

Bekreftelser

Vi bekrefter at kvalitelssikring er utført og dokumentert i henhold tif erklæring om ansvarsrett og foretakets l<valitetssikring.

¡ç¡1 Vi bekrefter at prosjeklering er i samsva¡ med ytelser iTEK.IT og preaksepterte ytelser (VTEK) eller ved analyse som v¡ser at
lâll forskriftens (TEK17) funksjonkrav er oppfylt

fl Vi bekrefter at utførolse er i samsvar med produksjonsunderlag.

Erklærin9 oE undersk¡ift

Forêtaket er kjent med reglene om skaft og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medlø¡a reaksjoner dersom det er
gitt urit<tige opplysninger, , . r

05.07.18

Dato --'"ii"'5':/{- Gjenlas med blokkbokstaver

Jan Solberg

Blanketl 5148 Bokmål @ av Direktoratet byggkvalilet 01.O7.2017 Side 1 av 1



Kommunens saksnf- Vedlesg

Lf,

Gjennomføringsplan

Sde

1
^u1

DIREKIORÀIEI
FOP SYCC(?^Ùl L I

Eiendom/
byggested

I Festenr. l Seþ.nr. I Bygn.nr- I Kommune

Ringerike
lBnr- Gnr.

31 8 429

Versionsnr

05.07.1 8
Dato

Adresse

2Søndre 351 0
Poslsted

Hånefoss
Posùrr. I

Signatur,

(1) (2t

sØK

P RO

U TF

Ansvarlig søker

Arkitektur, brann og konstruksjon

lnnvendige snekker- og innredning

ll . c
6

Alle fagomráder i

tiltaket

Beskrìvelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse
(i hhv. proslektering, utførelse og kontroll)

Beskrivelse av ansvarsområdet
hentet fra erklæring om ansvarsr€tt

(3)

1

1

1

Tihaks-
klasse

(4)

B A-tec as 9791 4861 5

B A-tec as 9791 4861 5

B A-tec as 9791 4861 5

Foretakels navn og org,nr.

(s)

Søknad om
rammetillatelse

KrySS ¡or planlagt samsvarserlíær¡ng / Kontrollerl{íÞr¡ng
erstattes med dato når denne foreligger

(6)

Z
Z
alIl

Søknad om
igangsettings-
tillatelse/ett-
trinnsøknad

(7t

Søknad om
m¡dlert¡dig

brukstillatelse

(8)

Søknad om
ferdigattest

(e)

Sett kryss når
arbeidel innen
ansvarsområdet

er avsluttet

FBlanketr 51 E5 Bokmál O Utgitt av Diretforalet for byggkval¡tet 01.01 .2016
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Formannskapet

SAKSFRAMLEGG

A¡kivsaksru .: 1812088-2 Arkiv: U63 &18

Serverings- og skjenkebevilling - The Rock, Søndre Tow 2 B, Hønefoss

Forslag til vedtak:

a The Rock Norge AS org.ru' 9ll 942 08 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gruppe

1,2 og 3 for The Rock, Søndre Tory 28,3510 Hønefoss

Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskiver og gis frem til 30. september 2020.

Steffen Skavdal f. 6.1 l. 1973 godkjennes som styrer av bevillingen og Bujar Ismajili f.

15.1 1.1982 godkjennes som stedfortreder fbr styrer av bevillingen

Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar rned

de til enhvil tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, fotskifter og politivedtekter

herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 -2020 for Ringerike kommune.

Sammendrag

Det søkes om serverings- og skjenkebevilling i lokaler i City-gården. Det har tidligere vært

kafèdrift i lokalene.

Konseptet for driften er kafe, bar og selskapslokale. Det søkes om uteservering som tilsvarer
utseende på City Fusion, som er en restaurant som ligger i nabolokalet.
Søknaden er sendt høringsinstanser. Skatt Sør hadde negativ merknad til søker. Bevillingshaver
har gjort opp restansen, og det er bekreftet at søker ikke har uoppgjorte forpliktelser i forhold
til skatte- og avgiftslovgivningen.

Beskrivelse av saken

Ko nseptbeskrive lsen sier :

Her er vi ute etter å skape et hyggelig ,;ted med muligheter for: god m'usikk, quiz, smtt

konserter, stand up ogforedrag, Vi har kiøpt inn ut.slyr så det bare er å plugge seg inn pa
scenen og spille.
Jeg tar mecl meg det jeg har lært som barsjef på Sundvolden ho¡el og dríver av The Rock i
snart 7 år og vil prove åfylle et tomrom i byen her. Det vil si et stedfor de over 20 år der
man kan gå ut ogfå noe godt å drikke, helsl servert ved bordet. S kan man bruke kvelden på åt

snakke med venner istedenfor i bar kø, At man har mu,çikk mecl et lydnivå som gjør ut man

faktisk kan både prate og hore sine favorílter. Vi har spilt ønskelåter hele tiden i Stabells

a

a



gate. Det er noe vi vil.fortsette med. Jeg håper i løpet ø, sommeren å ha plass shffieboard
og dart. Dett ev morsomme aktivìteter som fiere kan giøre sammen, Jeg legger også til rette

for at det sløl være mulig þr grupper på 5 - 50 personer skal kunne bestille møt før/etter
revy/show/konserter på Glede.shuset og Knltursenteret. Her er det snakk om

spelæmaî/koldtbord/tapa,s. Dette i samarbeìd med andre lokale bedrifter innenfor mat. Vi
jobbu mye med hvordon vi skal behandle gjestene på The Rock, Jeg sier til de som står og tar
i mot gjestene ho,s os,s at de er der som hovmester 99 % og vaW I %, De skal sjekke

legiîinasjon og øn,rke de velkommen, Er de forfulle eller det er noe som skjer såfàr de

beskjed om å komme tilbqke en annen dag, Dette aksepterer de,fleste når de blir þrtalt det på
en bra måie, Den typislæ dørvukt lager altfor mye unødig bråk. Vì har kjøpt inn et veldig
stilig interiør til stedet, Det blir moderne preg ned litt \oknl historie flettet inn, Gode

sitteplasser, Mulighetþr å tilpa,sse etter behov, Yi vil bygge en koselig utesewering som går
rundt hele lokalet, Denne skal bygges helt likt som City Fusion sin uteservering, Det vil gi
bygget el veldig løft og skape enflolt helhet.

Forholdet til overoldnede planer

Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i alkohoþolitisk handlingsplan for Ringerike
kommune 2016 -2020

Juridiske forhold

Personene som søkes godkjent som st¡ner og stedfortreder for styrer har avlagt og bestått

obligato riske kunnskapsprøver.
Skatt Sør hadde merknader om skyldige skatter/avgifter. Disse er nå betalt, Vi har mottatt
bekrefrelse på at bevillingssøker ikke pr dato ikke skylder skatter og avgifter.

Tidligere behandlinger og vedtak

Bevillingssøker innehar i dag serverings' og skjenkebevilling for The Rock i Stabellsgaten,

Stedet det nå søkes bevilling for har ikke tidligere hatt skjenkebevilling, kun
serveringsbevilling.

Rådmannens vurdering

Da bevillingshaver har gjort opp sine restanser, som var av et mindre beløp, anser tådmannen

det som at bevillingshaver oppffller kravene til vandel jf, alkohollovens $ l-7 B, Rådmannen

anbefaf er søknaden imøtekommet.



Utrykte vedlegg

Søknad om serverings- og s$enkebevilling, mottatt 4.5 o929.5.2018
Uttalese fra skatteoppkrever, mottatt 7.5.2018

Uttalelse fra mottatt 31.5.2018

Ringerike kommune,

Tore Isaksen

rådmann

leder: Trude Bredal Stenmo

saksbehandler: Kari Véien Denné

| 1,, : ì , : 1," '.' , I



RINGERIKE KOMMLINE

Saksprotokoll

vffi¿

Arkivsaksnr. : | 8/2088 4 Arkiv: U63 &18

Sak: 100/18

Saksprotokoll - Seryerings- og skjenkebevilling - The Rock, Søndre Tow 2 B, Hønefoss

The Rock Norge AS

Vedtak i Formannskapet:

The Rock Norge AS org.nr 9ll 942 08 gis alminnelig skjenkebevilling for alkohol i gmppe

1,2 og 3 for The Rocþ Søndre Torv 28, 3510 Hønefoss

Bevillingen gjelder de arealer som søknaclen beslcriver og gis frem til 30. september 2020.

Steffen Skavdal f. 6.1 1.1973 godkjennes som slyrer av bevillingen og Bujar Ismajili f.

15.11.1982 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen

Bevillingen gis r.rnder fonrtselning av at skjenkebesternmelsene utøves i nøye samsvar med

de til enhver ticl gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter
herunder Alkoholpolitisk handLingsplan 2016 -2020 for Ringerike kommune.

Behandling i Formannskapet 19.06.2018:

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt

a
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1379-8   Arkiv: L32  

 

Anmodning om ny navnesak  
 

Forslag til vedtak: 

HMA avslår Tronrud Eiendom sin anmodning om å fremme ny navnesak på adressenavnet 

Benterudbredden. Vedtaket i møte 09.04.2018 i sak 24/18 blir stående. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

I Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) sitt møte 09.04.2018, sak. 24/18, ble 

Benterudbredden vedtatt som adressenavn for vei til og inn i det nye boligfeltet på Benterud 

sørvest for den nye barneskolen. 

 

I etterkant har Tronrud Eiendom uttrykt at de ikke syntes noe om det valgte adressenavnet. I 

brev til kommunen datert 31.08.2018 ber derfor Tronrud Eiendom v/Ellen Grønlund at 

navnsettingen tas opp til ny vurdering ved at det fremmes ny navnesak (se vedlegg Anmodning 

om vegnavn). Jeg presiserer at dette ikke er en klage på adressenavnet, men en anmodning om 

at HMA vurderer navnesaken på nytt. 

 

Beskrivelse av saken 

Til HMA sin sak 24/18 ble det fremlagt et saksframlegg. Saksframleggets innhold vedrørende 

adressenavnet Benterudbredden følger under: 

«2. Benterudbredden Adresseparsellen tar av fra Gigstads vei og går ned og inn i det nye 

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

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

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

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

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

Benterudplassen gis som navn. Sistnevnte navn er et kjent navn på folkemunne som det vil 

være fint å bevare for fremtiden gjennom adressenavnet. Tronrud eiendom foreslår i brev 

datert 11.09.2017 (17/3157-4) navnet Benterudstranda. De begrunner det med at 

intensjonen er å knytte boligprosjektet mot elven, og at det er en liten badeplass ved elva i 

nordvestre del av byggeområdet. Stedsnavntjenesten har i brev datert 20.09.2017 (17/3157-

6) ingen merknader til skrivemåten av navnene Benterudplassen, Benterudstranda og 

Benterudbredden, som Oppmålingsavdelingen ba de vurdere. Oppmålingsavdelingen 

anbefaler Benterudbredden som adressenavn siden boligene ligger til Storelvas elvebredd, 

og det er derfor naturlig å bruke «-bredd» i stedet for «–strand». Benterudplassen er også et 



- 

godt navn, men det blir å flytte navnet bort fra der det egentlig ble brukt, ved den nye 

barneskolen. Det er heller ikke ønskelig at veien blir en sidevei til Gigstads vei, siden 

boligprosjektet er samlet og homogent med en felles vei inn til boligfeltet.  

 
 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Benterudbredden.» 

 

Tronrud Eiendom skriver i brevet at de ikke er gitt anledning til å kommentere forslaget. Det 

er riktig at kommunen ikke sender ut nytt brev til aktuelle partene for å få synspunkt på valg av 

forslag til adressenavn. Det er ikke krav til, og kommunen finner det heller ikke 

hensiktsmessig, å sende ut nytt brev eller henvende seg til forslagsstillerne på telefon eller e-

post for å få ytterligere kommentarer til navneforslaget. Saksbehandlingen for 

adressenavnsakene er slik at de berørte får mulighet til å uttale seg i fremkant og komme med 

forslag til navn. Deretter gjør kommunen ved Oppmålingsavdelingen en vurdering av 

forslagene, og ber om uttale fra Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene til 

navneforslag. De kan uttale seg både om skrivemåten og valg av navn. Etter tilbakemelding fra 

Stedsnavntjenesten lages et saksframlegg der alle innspill refereres med en begrunnelse for 

rådmannens valg og innstilling til HMA.  

 

 

Rådmannen mener det er tre alternative løsninger til anmodningen. 

 

1. HMA avslår anmodningen om å ta opp navnesaken på nytt, og vedtaket i møte 

09.04.2018 i sak 24/18 blir stående. 

2. HMA sender navnesaken tilbake til Oppmålingsavdelingen og ber de gjennomføre en ny 

høring. Deretter legges saken frem for ny politisk behandling i HMA. 

3. HMA behandler saken i dette møtet og vedtar navnet Benterudstranda eller 

Elveparken Vedtaket gjøres uten ny høring og fremleggelse av ny sak for HMA.    



- 

 

Rådmannen vil gi noen kommentarer til alternativ 1 og 3. Lovgiver har sagt at det ikke er 

klagerett på valg av adressenavn (matrikkelforskriften § 22). Navnet blir politisk bestemt etter 

en forutgående saksbehandling der alle parter skal være ivaretatt, og en skal unngå 

«omkamper» om navnevalget på veien/området. Velges alternativ 3 og navnet Elveparken, må 

dette navnet oversendes Stedsnavntjenesten for uttalelse siden det ikke var med som et 

alternativ til sak 24/18. Elveparken er et prospektnavn, og slike navn prøver en helst å unngå. 

Språkrådet har sagt mer om dette i en brosjyre om navnsetting av gater og veier 

https://www.sprakradet.no/upload/Brosjyrer/Navnsetting%20av%20gater%20og%20veier%20

1.pdf. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen går inn for at HMA avslår Tronrud Eiendom sin anmodning om å fremme ny 

navnesak for adressenavnet Benterudbredden. Vedtaket i møte 09.04.2018 i sak 24/18 blir 

stående. 

 

Vedlegg 

Anmodning om vegnavn 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

 



Tronrud Eiendom AS - Arnemannsvei en 3, 3510 Hønefoss - Org nr. 942 984 154
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Ringerike kommune
Att: Miljø- og Arealforvaltning, Oppmålingskon
Postboks 123, Sentrum

3502 HØNEFOSS

Hønefoss, 31. august 2018

TEAS3800 - Elveparken
Anmodning om navnesak

Vi viser til deres sak 18/1379 vedrørende navnsetting for veg p å Benterud til vårt
boligprosjekt «Elveparken Benterud».

Vi ber om at navnsetting av vegen tas opp til ny vurdering ved at det fremmes ny navnesak.

Vegen som ønskes navnsatt går fra Gigstadsvei og inn til boligp rosjektet i Elveparken og ble
av Ringerike kommune gitt navnet «Benterudbredden».

Figur 1 - Utsnitt reguleringsplan Benterud

Det er kun Elveparken boligprosjekt og sideinngang til nye Bent erud skole som har adresse
til denne vegen.
Vegnavn ble fastsatt uten at utbygger (og grunneier) ble varsle t om kommunens forslag. Vi
ble derved ikke gitt anledning til å kommentere forslaget.

Kommunen har i sin saksfremstilling begrunnet navnet «Benterudb redden» med at boligene
ligger langs Storelvas elvebredd og at det derved er naturlig å bruke –bredd. Vi mener valg
av - bredden som stedangivelse er fremmed på Ringerike og ikke bidrar posit ivt til området.
Vi er heller ikke kjent med at –bredd er et vegnavn som er beny ttet i lokal navnetradisjon og
ser ikke noen lokal forankring for dette navnet.



Tronrud Eiendom AS - Arnemannsveien 3, 3510 Hønefoss - Org nr. 942 984 154
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Tronrud Eiendom foreslo at vegen skulle få navnet «Benterudstra nda». Forslaget er
begrunnet med stedtilhørighet og eksisterende og fremtidig stra nd ved elvekant og for å
definere tilknytning til elva.
Boligprosjektets uteområde går ned mot Storelva der det i dag e r en liten badestrand. Denne
stranden planlegges utvidet og markeres tydeligere for å forste rke tilknytningen til elva og de
grønne verdiene i området.

Figur 2 - Benterudstranda under arbeid vår 2018

Figur 3 - Benterudstranda - vinter 2017 (Sti ned til elvekant viser at området benyttes for adkomst til elva.

Gjennom utvikling av prosjektet etter byggestart og planlegging av uteområdene er det
tydelig definert at området blir «Elveparken Benterud» .
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I vår beskrivelse av området heter det:

«Velkommen til Elveparken»
I naturskjønne omgivelser og med Storelva som nærmeste nabo ligger Elveparken. Et
nytt, moderne boligområde sentralt plassert på Eikli, Hønefoss gir det kombinasjonen
av natur og urbant familieliv.»

http://tronrudeiendom.no/boligprosjekter/elveparken-benterud/

I prosjektet blir parkering for boligene lagt under bakken (par kering på bakkeplan er kun
gjesteparkering) og området planlegges med parkmessig opparbeid else med små bekker,
vannspeil og felles uteområdet mellom byggene. Det vil etablere s felles hus for beboerne i
parkområdet og offentlig turveg langs elvebredden.

Figur 4 - Elveparken Benterud etter utbygging (illustrasjon)
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Figur 5 - Landskapsplan - Elveparken Benterud

Prosjektet «Elveparken Benterud» vil som ferdigstilt innehold 1 98 boliger og vil bli etablert
som et eget stedsnavn. Vi anmoder derfor om at vegnavnet for om rådet settes til
«Elveparken» for å bringe videre prosjektets kjente betegnelse som fremtidig vegnavn.

Dersom Ringerike kommunen ikke finner at «Elveparken» kan benyt tes som vegnavn,
anmoder vi om at vegnavn endres til «Benterudstranda» som oppri nnelig foreslått.

Med vennlig hilsen
Tronrud Eiendom AS

Ellen Grønlund
Utviklingsdirektør

Mobiltelefon: 95 73 38 66
E-post: ellen@tronrudeiendom.no



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3089-2   Arkiv: GNR 9/1/9  

 

 

Søknad om kjøring med graver fram til hytte for drenering, Gnr/bnr/fnr 9/1/9 
 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis 

det tillatelse til kjøring med graver fra Gaupeskardveien og fram til hytte gnr 9 bnr 1 fnr 9, med 

formål å utføre drenering rundt hytta. Kjøringen skal skje så skånsomt som mulig, og 

eventuelle kjøreskader skal rettes opp fortløpende. Administrasjonen gis fullmakt av HMA til å 

skrive ut kjøretillatelse når dato for omsøkt kjøring er fastlagt. 

Det gis dispensasjon fra motorferdselforbudet i Markalovens § 10 for samme formål, jfr 

Markalovens § 15. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Geir Hågvar søker om å få kjøre en liten gravemaskin fram til sin hytte sørøst for Hukenseter 

ved Kapiteltjern inne i Nordmarka. Formålet med kjøringen er å få drenert rundt hytta, samt få 

gravd til nye pilarer. I følge byggesaksavdelingen, er dette snakk om så små tiltak, at det ikke 

er nødvendig med tillatelse etter Plan- og bygningsloven. Det er eksisterende traseer i form av 

traktorveier og stier i området, slik at det ikke skal være nødvendig å kjøre i urørt skogsmark. 

Kjøring av liten beltegående graver har relativt lite marktrykk og etterlater ikke dype spor. En 

graver kan dessuten fortløpende utbedre eventuelle spor som måtte oppstå. Rådmannen er 

derfor av den oppfatning at omsøkt ferdsel ikke vil ha uforholdsmessig store negative 

konsekvenser på naturmangfoldet og miljøet. Rådmannen anbefaler derfor at tillatelse til 

omsøkt kjøring gis. 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres av Motorferdselloven med forskrifter. Etter som omsøkt 

kjøring er innenfor Marka, kommer også Markaloven §§ 10 og 15 til anvendelse.  

 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativt vedtak kan lyde slik: «HMA gir ikke dispensasjon fra det generelle 

motorferdselforbudet i utmark i denne saken».  

 



- 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anser å bruke en liten gravemaskin som den mest rasjonelle måten å utføre 

drenering rundt hytte på. Det er relativt lite marktrykk på en liten beltegraver, noe som skulle 

tilsi ubetydelige sporskader i terrenget. Da omsøkt kjøring følger eksisterende trase i form av 

traktorvei/sti, vil det ikke bli snakk om kjøring ute i skogsmark. Behovet for kjøring vil 

begrense seg til en tur frem og tilbake. Om det skulle oppstå sporskader, pålegges det å 

utbedre disse fortløpende. Rådmannen vurderer omsøkt kjøring til å være av såpass avgrenset 

art, og med så liten belastning på naturmiljøet at tillatelse bør gis, både med bakgrunn i 

motorferdsellovgivningen og i Markaloven. 

 

Vedlegg 

Søknad om kjøring 

Kart 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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