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Arkivsaksnr.: 16/6266-42   Arkiv: PLN 426  

 

426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna. 

 

Sammendrag 

Nordbohus Modum AS ønsker å fremme et detaljreguleringsforslag for 

eiendom gnr./bnr. 148/58, ved Midtmoen på Sokna. Planforslaget legger opp til konsentrert 

boligbebyggelse i to etasjer, med 16 boenheter fordelt over fire firemanns-boliger. Hver 

boenhet vil ha et bruksareal på mellom 55 og 85 m² og inneholde to til tre soverom. I tillegg 

kommer anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass og renovasjon. Det skal legges 

vekt på universell utforming som knytter seg både til boliger, andre bygninger og utearealer. 

50% av boenhetene planlegges med trinnfri adkomst og livsløpsstandard. 

 

Planområdet er regulert til bolig i gjeldende kommuneplan. Det er ikke registrert at 

eiendommen som er planlagt utbygd har spesielle naturverdier. Den kommer heller ikke i 

berøring med dyrket eller dyrkbar jord. Den flate topografien i området gjør at det ikke 

forekommer skred- eller rasfare.  

 

Forslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om fortetting av sentrumsnære 

områder, som føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel gir uttrykk for. Sokna er ett av 

lokalsamfunnene hvor man ser for seg befolkningsvekst utenfor Hønefoss. Sokna er et tettsted 

med ferdig bygget infrastruktur, hvor det vil være mulig å leve klima- og miljøvennlig i et 

transportperspektiv. Det er lagt til rette for at en kan benytte offentlig transportsystem. Det er 

gode gang- og sykkelforbindelser til sentrum, og kun 100 meter å gå til nærmeste 

dagligvarebutikk. 
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Planen er en privat detaljregulering. Det innebærer at forslagsstiller blir fakturert et 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Ringerike kommune skal ikke bekoste 

utredninger eller lignende i planarbeidet. Planen utløser trolig ingen større økonomiske 

belastninger for Ringerike kommune. 

 

Omfanget av uttalelser ved oppstartshøringen er svært beskjedent. De fleste merknadene er 

innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Utbyggingen 

vil ivareta trafikksikkerhet ved at det etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen. Planene 

kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å styrke utviklingen av et 

av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker som fokusområder for 

vekst. Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Bakgrunn 

Nordbohus Modum AS ønsker å fremme et detaljreguleringsforslag for 

eiendom gnr. 148 bnr. 58 som ligger ved Midtmoen på Sokna. 

Eiendommen er i dag ubebygget og er på ca. 4100 m². Den ligger i et etablert boligområde i 

tettstedet Sokna. Planforslaget legger opp til konsentrert boligbebyggelse i to etasjer. Det er 

tenkt 16 nye boenheter med tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass 

og renovasjon. Det er gangavstand til Sokna sentrum med publikumsfunksjoner som 

legekontor, forretninger, kafeer og bussholdeplass. Det er også kort veg til barnehage, skole 

og SFO. Skolen er nylig rehabilitert og har god kapasitet. 

 

Planforslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om økt fortetting av sentrumsnære 

områder. Området er regulert til bolig i gjeldende kommuneplan. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Aktuell situasjon 

Planområdet ligger på Midtmoen vest for riksvei 7 i Sokna, Ringerike kommune. 

Planområdet omfatter en ubebygd eiendom på 4,1 daa med gnr. 148 bnr. 58. Eiendommen har 

kjøreadkomst fra Midtmoen. I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til boligformål.  

 

Området fremstår i dag som et boligområde med en blanding av frittliggende eneboliger på 

forholdsvis store tomter til tettere konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsboliger. 

Topografien i området er flat. 

 

Bebyggelsen er oppført i to etasjer og har et tradisjonelt uttrykk i forhold til norsk 

småhusbebyggelse. Alle boligene rundt planområdet er trehus med trepanel. Takformen er 

saltak. Området fremstår med varierende tetthetsgrad. Da høydene jevnt over er to etasjer eller 

mindre, forsterker det områdets flate topografi. Det er gjennomført kulturminneregistrering 

uten funn, se arkeologisk rapport, vedlegg 15. 
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Det er ikke registrert at eiendommen har spesielle naturverdier. Den kommer heller ikke i 

berøring med dyrket eller dyrkbar jord. Data for grunnforholdene i planområdet tyder på elve-

transporterte masser, som normalt består av grus, sand og silt. Den flate topografien gjør at det 

ikke forekommer skred- eller rasfare. 

 

Planlagt arealbruk 

Det er planlagt å bygge 16 boenheter fordelt over fire firemanns-boliger. Hver boenhet vil ha et 

bruksareal på mellom 55 og 85 m² og inneholde to til tre soverom. Boligene tenkes oppført i to 

etasjer pluss loft. Det tillates flatt tak, saltak eller pulttak/splittet pulttak. 

 

I tillegg til boligene planlegges tilhørende anlegg som lekeplass og andre felles uteområder, 

private uteoppholdsarealer, renovasjon, garasjer/carporter, annen parkering bil og sykkel samt 

adkomst. Planområdet omfatter også en turveg som går fra Midtmoen og inn til og forbi ny 

lekeplass. Lekeplassen skal være offentlig tilgjengelig og fungere som nærlekeplass for hele 

boligområdet. I tillegg kommer en sandlekeplass for de minste barna. Den skal ha en sentral 

plassering i forbindelse med uteomådene mellom boligene. 

 

I planområdet vil det kun være tillatt med kjøring frem til området for garasjeanlegg og 

overflate-parkeringsplasser. I tillegg vil det være en egen adkomst for nødetatene nærmere 

boligene. Denne vil være stengt med en bom som nødetatene vil ha tilgang til. Ved henting av 

avfall vil det ikke være behov for renovasjonskjøretøy å kjøre inn i området. Tømming av avfall 

vil være tilgjengelig fra vegkant. 

 

Det skal legges vekt på universell utforming som knytter seg både til boliger, andre bygninger 

og utearealer. 50% av boenhetene planlegges med trinnfri adkomst og livsløpsstandard. 

Alle utearealene vil være trinnfrie og skal opparbeides med fokus på at det skal være lett å 

orientere seg. Inngangspartiene vil være tydelig markert enten ved kontrast i farge eller ved 

taktilt underlag. Det skal ikke brukes allergifremkallende beplantning innenfor planområdet. 

Det vil også etableres oppstillingsplasser for HC-kjøretøy. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Nordbohus AS, 18.01.2019. 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Planbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Nordbohus Modum AS er forslagstiller. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963. (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeplass og 

veiareal. Den eldre reguleringsplanen har imidlertid mangelfulle og upresise planbestemmelser, 

og det kreves ny detaljregulering for den tiltenkte arealbruken. 

Eiendomsforhold 
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Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 148/58, samt deler av den kommunale veien 

Midtmoen.  

 

Uttalelser til planoppstart 

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

berørte parter i brev 16.02.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 28.02.2017, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn fire uttalelser i oppstartshøringen. I tillegg uttalte Statens 

Vegvesen seg én gang til i forbindelse med en forespørsel fra forslagstiller vedrørende 

trafikksikkerhetstiltak. Alle uttalelsene følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert 

og kommentert i vedlegg 9. 

 

 

Forholdet til statlige føringer og overordnede planer 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Målet med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging er at 

«… planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra tilå 

utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, 

og fremme helse, miljø og livskvalitet.» 

 

Planforslaget legger opp til en høy fortetting i et tettsted med ferdig bygget infrastruktur, hvor 

det vil være mulig å leve klima- og miljøvennlig i et transportperspektiv. Det er lagt til rette for 

at en kan benytte offentlig transportsystem. Det er gode gang- og sykkelforbindelser til 

sentrum. Det er kun 100 meter å gå til nærmeste dagligvarebutikk. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 

Hensynet til barn og unge er nøye vurdert i planprosessen, og det er tatt spesielt 

hensyn til plassering av uteoppholdsarealer i forhold til sikkerhet, mikroklima og 

tilgjengelighet.  

 

Universell utforming 

Hensikten med universell utforming er å hindre diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne og oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle. Tilrettelegging for 

universell utforming knytter seg både til bolig, bygning og utearealer. 

 

Planområdet er flatt, lett tilgjengelig og det gir gode muligheter for tilrettelegging for alle. 

Blant annet legger planforlaget opp til trinnfrie og lett orienterbare uteoppholdsarealer, bruk av 

allergivennlig beplantning, trinnfrie adkomster til halvdelen av boligene samt oppstillingplasser 

for HC-kjøretøy. 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunens visjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Vekst og utvikling av by og lokalsamfunn skal være balansert og livskraftig. Kommunen skal 

være attraktiv å bo i, spesielt for unge og barnefamilier, og det skal fokuseres på helse og 
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aktivitet for alle. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. 

Planforslaget er i tråd med føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Sokna er ett av 

lokalsamfunnene hvor man ser for seg befolkningsvekst utenfor Hønefoss. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

Planforslaget er dermed i tråd med overordnet plan.  

 

 

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.  

 

I denne saken har forslagstiller fremskaffet et kunnskapsgunnlag som tilsier at naturmangfold 

ikke vil bli vesentlig berørt av tiltakene planforslaet legger opp til. Det henvises for øvrig til 

planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse vedrørende påvirkning av naturmangfold. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Planinitiativet har vært 

sendt på oppstartshøring i perioden 28.02. – 31.03.2017. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Det innebærer at forslagsstiller blir fakturert et 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Ringerike kommune skal ikke bekoste 

utredninger eller lignende i planarbeidet. 

 

Planen utløser trolig ingen større økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Den vil 

likevel kunne gi noe økonomiske konsekvenser i form av driftsutgifter til infrastruktur og 

muligens i form av sosiale tjenester. 
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Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtakspunkt: 

 

1. Forslag til plan 426 «Detaljregulering Midtmoen, Sokna» sendes ikke på høring og 

legges ikke ut til offentlig ettersyn». 

 

Ved å gå inn for det altenative vedtakspunktet vil lokalsamfunnet Sokna ikke få tilført de 

planlagte nye, energieffektive boligene. Lokalsamfunnet vil heller ikke få nyte godt av 

etableringen av en ny nærlekeplass som vil være tilgjengelig for alle. Det vil heller ikke bli 

etablert fartsreduserende tiltak langs Midmoen.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 9. Omfanget av uttalelser er 

svært beskjedent. De fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger.  

 

Byggeplanene 

Området har fra før en blanding av frittliggende eneboliger på forholdsvis store tomter og 

tettere konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsboliger. Rådmannen mener valg av 

boligtypen firemannsboliger over to etasjer vil passe bra inn både i eksisterende boligmiljø samt 

i forhold til den flate topografien i området. Firemannsboligene kan gi rom for fine leiligheter 

for førstegangsetablerere, aleneforsørgere eller godt voksne om ønsker en mer lettvint hverdag. 

Å dele fellesfunksjoner som uteoppholdsareal, renovasjon og parkering kan oppleves som 

positivt. Plasseringen i et godt etablert boligområde kan videre oppleves som trygg, oversiktlig 

og skjermet. Området har gode solforhold og gode lokalklimatiske forhold. 

 

Lekeplasser 

Lekeplasser for boligområdet, både for større og mindre barn, er vist i planforslaget. Planen har 

også bestemmelser som sikrer opparbeidelse av disse før det gis brukstillatelse for boligene. 

Rådmannen er godt tilfreds med at det planlegges en nærlekeplass som vil være offentlig 

tilgjengelig, med god adkomst via regulert turvei som forbinder Midtmoen og lekeplassen. Det 

vil gi en oppgradering for bomiljøet generelt, og støtter opp under barn og unges interesser i 

planleggingen.  

 

Universell utforming 

Rådmannen ser det som positivt at planen legger opp til at halvparten av boenhetene skal få 

trinnfri adkomst og livsløpstandard. Utearealer og inngangspartier vil opparbeides så det blir 

lett å orientere seg i området. Det er videre lagt inn krav om parkeringsplasser for HC-

kjøretøy. Rådmannen er glad for fokuset på tilgjengelighet for alle. 

 

Klima og energi  

I forhold til klima- og enegiplanlegging er det en målsetning at kommunen gå foran i arbeidet 

med å redusere klimagassutslipp. Planforslaget legger til rette for at det kan bygges moderne 

og godt isolerte boliger i henhold til dagens standard for energibesparelse. Videre er det 
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redusert behov for bilbruk ved at er det kort vei å gå eller sykle fra boligene og til 

sentrumsfunkjsonene på Sokna. 

 

Trafikksikkerhet  

Varslet avgrensning av planområdet ved oppstart inneholdt en føring om etablering av fortau 

fra planlagt boligområde langs Midtmoen fram til eksisterende gang- og sykkelforbindelse i sør. 

Underveis i planarbeidet har det vært dialog mellom forslagstiller, kommunen og Statens 

vegvesen vedrørende behovet for fortau på denne strekningen. Forslagstiller har vært i kontakt 

med eier av naboeiendom som ville måtte avstå grunn til eventuelt fortausareal, noe 

vedkommende eier er negtivt innstillt til (se vedlegg 8). Statens vegvesen har anbefalt at 

dersom det ikke anlegges fortau, bør det etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen. Det 

er konkludert med at det skal anlegges fartshumper langs Midtmoen, som illustrert og 

beskrevet i vedlegg 19 og 20. Det er lagt inn rekkefølgekrav i planbestemmelsene som sikrer at 

disse blir etablert før brukstillatelse kan gis for de nye boligene. 

 

Støy 

Hovedkilden til støy i planområdet er fra vegtrafikk langs riksvei 7 gjennom Sokna.  

Fremskreden nåsituasjon viser at planområdet vil bli liggende i grønn sone, og dermed ha et 

støynivå som ligger under 55dB (se planbeskrivelsen s. 16). 

 

Naturmangfold 

Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet. Det er foretatt en utsjekk i 

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart. Det er ingen 

arter i rødlistet kategori innen eller nær planområdet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Ut fra vedlagte ROS-analyse kommer det frem at planområdet ikke har spesielle utfordringer 

som kan få alvorlige konsekvenser ved utbygging av planområdet. Det konkluderes dermed at 

det ikke er behov for spesielle tiltak i forhold til risiko og sårbarhet. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Her vil det 

være gangavstand til mange av de daglige gjøremålene. Skolen er nylig blitt rehabilitert, og 

kapasiteten er god. De nye boligene vil være bygget etter dagens tekniske krav og forskrifter, 

med et langt lavere energibehov og forbruk enn eldre bebyggelse i området. Videre legges det 

opp til like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle, gjennom fokus på universell utforming 

ved valg av ulike løsninger i planområdet. Utbyggingen vil også ivareta trafikksikkerhet ved at 

det etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen.  

 

Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å styrke 

utviklingen av et av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker som 

fokusområder for vekst. Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Med bakgrunn i 

redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning samt gjeldende plan 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Bestillingsskjema, planinitiativ 

6. Referat, oppstartsmøte 

7. Referat, arbeidsmøte 

8. Dokumentasjon, naboer 

9. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

11. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

12. Uttalelse, Statens vegvesen (1) 

13. Uttalelse, Statens vegvesen (2) 

14. Uttalelse, Kommunelegen, Ringerike kommune 

15. Arkeologisk rapport 

16. ROS-analyse 

17. Trafikkanalyse 

18. Trafikknotat 17A Vurdering skolevei, tillegg til trafikkanalyse 

19. Trafikknotat 17B Fartsreduserende tiltak, Midtmoen 

20. Trafikknotat 17C Illustrasjonsplan, Fartsreduserende tiltak, Midtmoen 

21. Illustrasjonsplan, alternativ A 

22. Illustrasjonsplan, alternativ B 

23. Illustrasjonsplan, maks utnyttelse 

24. Illustrasjon, leilighetstyper 

25. Sol/skygge-analyse, volumstudier 

26. Oversiktsbilde, kart inkl. planområdet 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 23.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

Assist. rådmann:  Terje Dahlen 

Enhetsleder:   Knut Kjennerud 

Saksbehandler:  Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 17/1273-43   Arkiv: PLN 432  

 

432 Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 

og 103/94 m. fl. 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre 

endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging på gnr/bnr 103/288 og deler av 

103/94. Planen er en detaljregulering, og inneholder areal for 12 boenheter fordelt på to 

rekkehus, med tilhørende parkering, uteoppholdsareal og lekeplass.  

 

De viktigste temaene i høringsuttalelsene var støyproblematikk, som beror på avstanden til fv. 

241 og en topografi som gir utfordringer for effektiv støydemping. Høringsuttalelsene har gått 

på at det er viktig at fasader ut mot støyutsatt side skal følge kravene i T1442/2016, og at dette 

er utfordrende å få til. Forslagsstiller har fått bistand fra ekstern konsulent for å utforme ulike 

tiltak som sørger for tilstrekkelig skjerming mot rom med støyfølsom bruk, samt støyskjerming 

av balkonger og uteområder, som etter rådmannens syn gir tilstrekkelig effekt. 

 

I tillegg har avstand mot fylkesvei vært et tema for diskusjon. Avstanden til fylkesveien er 

mindre enn de 50 meterne som Statens vegvesen krever som minimumsavstand, og Statens 

vegvesen har vært kritiske til konsekvensene av at avstanden til fv. 241 er 30 meter. 

Rådmannen vurderer at denne avstanden er tilstrekkelig og gir den beste utforming av 

eiendommen, i avveining mellom støyskjerming mot støyutsatt side og nok areal avsatt til 

uteoppholdsarealer på stille side.  

 

Rådmannen er positiv til planforslaget, som innebærer nye boliger i Haugsbygd – en av 

kommunens prioriterte lokalsamfunn. Forslagsstiller har utført støyanalyser og vist til gode 

løsninger for å dempe støyproblematikk gjennom både fysisk skjerming og plassering av 

støyfølsomme rom mot stille side av bygningene. Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas 

slik den nå foreligger.  
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Innledning/bakgrunn 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for rekkehusbebyggelse med til sammen 12 

boenheter, fordelt på to rekkehus på eiendom 103/288 og østre del av 103/94. Planen fremmes 

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

uteoppholdsarealer, felles lekearealer, adkomst og parkering, samt kjøreveg, fortau og annen 

veggrunn. Eiendom 103/224 med eksisterende bebyggelse er også inkludert i planforslaget 

etter initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og 

forslagstiller.  

 

Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområde 

Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot 

vest. Den heter også Hemskogveien og via den kommer man til de fremtidige boligene som 

planforslaget gjelder. Denne avstikkeren av Hemskogveien brukes også av beboerne i Øvre 

Nordbergveien 10.   

 

Rådmannen er positiv til utvikling av nye boliger i dette området og til planforslaget slik det nå 

foreligger, og anbefaler at planen vedtas. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som skal til behandling består av:  

- Plankart (vedlegg 2) 

- Reguleringsbestemmelser (vedlegg 3) 

- Planbeskrivelse (vedlegg 4) 

 

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

saksframlegg til førstegangsbehandling, vedlegg 10. Under følger en beskrivelse av de viktigste 

momentene som har vært diskutert i utarbeiding av plan og som følge av høringsuttalelser. 

 

Støy: 

Fv. 241 passerer planområdets nordside, og genererer mye trafikkstøy. Siden planområdet 

skråner mot nord og bygningens plassering vil være høyere i terrenget enn veien, er det 

utfordrende å skjerme mot støy med støyskjermer på bakkenivå. Disse vil ikke bli høye nok til 

at støyen ikke passerer over støyskjermene. For å redusere støy ved fasader vil byggenes 

underetasje disponeres som parkeringskjeller. I tillegg vil utbygger sørge for nødvendige tiltak i 

fasader mot støyutsatt side slik at rom med støyfølsomt bruk får et støynivå som ikke 

overstiger kravene i teknisk forskrift, at balkonger mot nord skjermes tilstrekkelig og at 

uteoppholdsareal og lekeareal skjermes i tråd med teknisk forskrift. Rådmannen vurderer at 

disse tiltakene, som sikres i bestemmelser og utdypes i planbeskrivelse, løser støyutfordringene 

på en god måte.  

 

Byggegrense mot vei: 

Statens vegvesen har vært kritiske til planområdets og bebyggelsens avstand til fv. 241. Det ble 

opprinnelig gitt en dispensasjon for byggegrense på 35 meter fra fylkesveien da prosjektet var 

tenkt bebygd med to tomannsboliger. Byggegrense i foreliggende planforslag er 33,5 meter for 

den nye bebyggelsen, noe vegvesenet er kritiske til, men det har ikke blitt fremmet innsigelse. 

Rådmannen vurderer at denne avstanden er tilstrekkelig, og gir den mest fornuftige 
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utformingen av eiendommen. Det er lite sannsynlig med en stor utvidelse av bredden på 

fylkesvei 241 forbi planområdet, og veien har i dag tre felt (to kjørefelt samt krabbefelt) på 

strekningen. På grunn av at eiendommen skråner ned mot veien ville det ha liten effekt for 

støyforhold å trekke bebyggelsen noen meter tilbake – dette ville derimot gjort at det hadde 

blitt mindre plass til uteoppholdsarealer på bygningenes stille side, som ville vært negativt målt 

mot den lave effekten av noen meters større avstand mot vei når det gjelder støyforhold.  

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er: 

 Endringer i bestemmelser for å ivareta krav til støyskjerming i uteområder 

 Støyskjerming for balkonger er sikra i bestemmelser – teknisk løsning avklares i 

byggesak 

 Nytt parkeringsareal nordøst for boligene med etablering av snuhammer, etter avtale 

med sameiet i Øvre Nordbergvei 10. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Det er inngått en avtale med sameiet i Øvre Nordbergvei 10 nordøst for eiendommen, se 

vedlegg 8. Dette er gjort for å imøtekomme krav til areal for renovasjon og snuhammer som 

må løses på denne eiendommen. Som kompensasjon for at noe av arealet som tilhører sameiet i 

Øvre Nordbergvei 10 må benyttes, opparbeides det parkeringsplasser for sameiet. Området 

vises i plankartet og i vedlegg 9, men eierforhold på eiendommene endres ikke.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 07.06.2018–24.08.2018. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

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

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er i all hovedsak uregulert. En begrenset del av planområdet i øst overlapper med 

veiareal med detaljreguleringsplan 202 Havna Hemskogen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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

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

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

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

samfunnsdel. 
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Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnede planer. Kommuneplanbestemmelsene 

stiller krav om reguleringsplan. 

 

Energi- og klimaplan, Kommunedelplan for gående og syklende, og Folkehelsemeldingen 

I alle planene nevnt i overskriften er det et mål om at det skal legges til rette for å øke antall 

gående og syklende. Dette begrunnes med et mål om å forbedre folkehelse og begrense bilbruk 

og utslipp av klimautslipp. Færre biler gir også mindre støy- og støvplager.  

 

I dette planforslaget legges det til rette for gående i form av fortau fra adkomst til boligene 

som knyttes sammen med eksisterende fortau i krysset Hemskogveien/Haugkollen. Herfra går 

fortau videre ned til Ringkollveien hvor gang- og sykkelvei går østover til busslomme for 

kollektivtrafikk til Hønefoss i kryss ved Ringkollveien/Bånntjernveien. Mot vest går gang- og 

sykkelveien helt til Vang skole.   

 

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 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen natur- 

og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 04. juni 2018, sak 42/18.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen store økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Det skal etableres ca. 40 meter fortau langs den kommunale delen av Hemskogveien, som 

knyttes til eksisterende fortau. Dette kan gi en liten økonomisk konsekvens i form av kostnad 

for drift/vedlikehold av vei for Ringerike kommune. 

 

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

tjenester.  

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utbygging av to rekkehus med til sammen 12 boenheter i 

Hemskogveien, Haugsbygd. Utbyggingen bidrar til at det kan tilbys varierte typer boliger i et 
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populært boligområde i et av kommunens prioriterte tettsteder. Det legges til rette for at 

beboerne vil ha trygg vei som myke trafikanter på fortau som knytter seg til eksisterende gang- 

og sykkelveinett. Nytt parkeringsareal med snuhammer gir også tilstrekkelig med kjøre- og 

snuareal for renovasjonsbiler.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler derfor rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Plankart 

3. Reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser med rådmannens kommentar 

6. Høringsuttalelser 

 a. Buskerud fylkeskommune 

 b. Fylkesmannen i Buskerud 

 c. Statens vegvesen 22.08.2018 

 d. Statens vegvesen 17.10.2018 

 e. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen 

 f. Brakar 

 g. Knut Helle, for Sigrid Helle 

7. Geotekniske notater 

8. Avtale med sameiet i Øvre Nordbergvei 10 

9. Illustrasjon av parkeringsareal og snuhammer til Øvre Nordbergvei 10 

10. Saksframlegg til 1. gangsbehandling 

11. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling 

12. Illustrasjoner 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  04.02.2019  

Tid:   16:00  

 

Dagsorden: 

13:30                Oppmøte Rådhuset – Felles transport. 

13:30 – 15:00 - Befaring Brugsjordet 7, Tyristrand 

15:00 – 16:00 - Pause m/mat 

16:00 – 16:05 - Opprop/møteinnkalling. 

16:05 – 16:30 - Orientering – Ulovligheter – Oppfølging etter plan- og bygningsloven. V/ 

Kristine Grønlund og Ane Rydland. 

16:30 Saksliste 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

1/19 19/378     

  Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 04.02.2019  

  

 

2/19 19/378     

  Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning den 04.02.2019  

  

 

10/19 18/2579     

  Saksframlegg - Garasjerekke med 8 enheter Gnr/bnr 244/326 - 

Brugsjordet 7 

  

 

11/19 15/7     

  Klage på vedtak - Adkomstveg og parkeringsplass Gnr/bnr 255/47 

med flere 

  

 



12/19 15/7430     

  Klage på avslag - husvogn og utebod Gnr/bnr 278/165 - Vestre Ådal   

 

13/19 18/680     

  Endring av gitt rammetillatelse Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - 

Hvervenmoveien 50 og 60 

  

 

14/19 18/3792     

  Dispensasjon Gnr/bnr 100/60 - Klekkenveien 147   

 

15/19 18/4343     

  Dispensasjon for etablering av hyttevei Gnr/bnr 105/129   

 

16/19 18/4405     

  Søknad om fornyelse av tillatelse til oppkjøring av skiløype    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 25.01.2019 

Arnfinn Baksvær 

leder 
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Arkivsaksnr.: 19/378-2   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 04.02.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

 

Delegerte vedtak 
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Arkivsaksnr.: 19/378-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning den 04.02.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 18/2579-8   Arkiv: GNR 244/326  

 

Saksframlegg - Garasjerekke med 8 enheter Gnr/bnr 244/326 - 

Brugsjordet 7 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.01.2019 

10/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra krav om 

avstand til nabogrense og oppføring av garasjerekke med 8 enheter på gnr/bnr 244/326, 

nabomerknad fra Jørgen Gaarud og rådmannens saksframlegg i denne behandlingen: 

 

1. Hensynene bak plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 blir ikke vesentlig tilsidesatt, og 

fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

 

2. Garasjerekka skal oppføres med forskriftsmessig, brannteknisk skille. 

 

3. Søknad om oppføring av garasjerekke med 8 enheter på eiendom gnr/bnr 244/326 

godkjennes i prinsippet.  

 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

  

Utskrift sendes til 

Ocf Prosjekt AS, Hemskogveien 37, 3514 HØNEFOSS 

Brugsjordet Borettslag Al, c/o Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Jørgen Gaarud, Bjerkelyveien 4, 3512 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Det er søkt dispensasjon fra krav om avstand til nabogrense etter plan- og bygningsloven § 29-

4 og oppføring av garasjerekke på 8 enheter på eiendom gnr/bnr 244/326. Det følger av plan- 

og bygningsloven § 29-4 at avstand fra bygning til nabogrense skal være minst 4 meter. Det er 

her søkt om å plassere garasjerekka 2 meter fra nabogrense mot eiendom gnr/bnr 244/321. Det 

har kommet nabomerknad til tiltaket fra hjemmelshaver til tilstøtende eiendom gnr/bnr 

244/321. 
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Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 02.07.2018 søknad om oppføring av garasjerekke med 8 enheter 

på eiendom gnr/bnr 244/326. Kommunen ga beskjed ved brev, datert 13.07.2018, at ettersom 

garasjerekka skulle plasseres 2 meter fra nabogrensa, var det nødvendig å innhente 

avstandserklæring fra hjemmelshaver til naboeiendommen eller søke om dispensasjon fra kravet 

om avstand til nabogrensa. Det ble da søkt om dispensasjon for 2 meter avstand til nabogrense 

etter plan- og bygningsloven § 29-4, ved brev mottatt 19.10.2018. 

 

Det har kommet inn merknad fra Jørgen Gaarud, hjemmelshaver til naboeiendommen gnr/bnr 

244/321. Hjemmelshaver mener avstand til nabogrensa fra omsøkte tiltak ødelegger for egne 

planer om et grønt område/hage mot omsøkte eiendom. I tillegg skriver nabo at garasjerekka 

vil være ruvende for inn/utsyn, og at det vil bli et problem med tetthet for potensielle kjøpere 

av eiendommen. 

 

Ansvarlig søker viser til at det har vært møter med nabo, hjemmelshaver til gnr/bnr 244/231, 

for å få til en løsning for å kunne bygge garasjerekka 2 meter fra nabogrensa. Det vises til at 

det har vært vanskelig å få til en løsning, og at det derfor søkes om dispensasjon fra avstand til 

nabogrensa. 

 

Saken legges med dette frem til politisk behandlling. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er omfattet av reguleringsplan 276-01 – Tyristrand sentrum vedtatt 16.02.2006, og er 

regulert til boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kravet om avstand til nabogrense etter plan- og bygningsloven 

§ 29-4.  

 

Hjemmel og vilkår for å gi dispensasjon fremgår av plan- og bygningsloven § 19-2. For at 

dispensasjon skal kunne innvilges, er det to vilkår som må være oppfylt. For det første kan 

dispensasjon bare innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. For det andre må 

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

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært til behandling i Ringerike kommune tidligere. 

 

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, jf. forvaltningsloven § 

36 første ledd. 

 

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

tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, og gebyr kommer som inntekt for 

kommunen. 
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Behov for informasjon og høringer 

Dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter, og rådmannen kan ikke se at det er 

behov for ytterligere informasjon eller høringer for behandling av denne saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra krav til 

avstand til nabogrense og oppføring av garasjerekke med 8 enheter på gnr/bnr 244/326, 

nabomerknad fra Jørgen Gaarud og rådmannens saksframlegg i denne behandlingen: 

 

1. Hensynene bak plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 blir vesentlig tilsidesatt, og 

fordelene med dispensasjonen er ikke klart større enn ulempene. 

Dispensasjonssøknaden avslås, jf. pbl. § 19-2. 

 

2. Søknad om oppføring av garasjerekke med 8 enheter på eiendom gnr/bnr 244/326 

avslås, med bakgrunn i avslag på dispensasjonssøknaden.  

 

Se orientering om klageadgang. 

 

Begrunnelse for alternativ 2 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan velge å legge vekt på at det søkes om å 

plassere garasjerekka 2 meter fra nabogrensa, noe som er mindre enn det som i utgangspunktet 

skal tillates. Hovedutvalget kan legge til grunn at garasjerekka ikke bør tillates av hensyn til 

nabo, luft og lys på eiendommene samt av branntekniske hensyn. I tillegg kan hovedutvalget 

mene at fordelene med garasjerekka ikke er klart større enn ulempene, da tiltaket er av en viss 

størrelse og blir plassert 2 meter fra nabogrensa. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få betydning for aveiing mellom naboenes og tiltakshavers 

interesser ved søknad om dispensasjon fra avstand til nabogrense. 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

Det fremgår av plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd at dersom ikke annet er bestemt, skal 

byggverk ha en avstand fra nabogrense på minst 4 meter. Omsøkte tiltak er søkt plassert 2 

meter fra nabogrensa. 

 

Det er søkt om en garasjerekke på 8 enheter plassert mot naboeiendommen med gnr/bnr 

244/231. Bygningens lengde er 24,32 meter, dens bredde er 6 meter og den største høyde er 

3,35 meter. Dette gir ca. 146 m² bebygd areal. Ansvarlig søker viser til at det er utfordrende å 

skulle plassere garasjerekka 4 meter fra nabogrensa med tanke på innkjøring til eiendommens 

boliger. Eiendommen er trafikkbelastet av harde og myke trafikanter og vil bli uforholdsmessig 

smal og uoversiktlig dersom garasjerekka plasseres 4 meter fra nabogrensa. Søker viser til at 

det bør legges vekt på at omsøkte eiendom benyttes som snarvei for barn til og fra 

Tyristrand skole. Videre at garasjerekka vil bli bygget med pulttak med fall i retning 

mot naboeiendommen og derfor fremstå som så lav som mulig i terrenget.  
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Rådmannen viser til at det er to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan innvilges, 

jf. pbl. § 19-2. 

 

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 oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene skal 

også vektlegges. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir nevneverdig berørt av 

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

 

Det følger av forarbeidene til pbl. § 29-4 at avstandskravet først og fremst er fastsatt av 

branntekniske hensyn. Videre at bestemmelsen også er begrunnet i hensynet til at bebyggelse 

på naboeiendommer sikres lys, rom og utsikt. Rådmannen vurderer at hensynene bak reglene 

om 4 meter byggegrense mot naboeiendom også skal ivareta hensynet til nabo. 

 

I rådmannens innstilling blir det stilt vilkår om at garasjerekka skal oppføres med 

forskriftsmessig, brannteknisk skille. Branntekniske hensyn vil dermed bli ivaretatt ved tiltaket. 

Per dags dato er det ingen bygninger i nærheten av grensa på naboeiendommen, men 

rådmannen vurderer at det er hensiktsmessig å stille vilkår om brannskille for eventuell 

fremtidig bruk av eiendommene. Videre er det tale om en lav garasjerekke. På tegninger av 

garasjerekka er det vist til at den får en høyde på kun 3,35 m. Veggen mot naboeiendommen 

med gnr/bnr 244/231 inneholder ingen vinduer, og det vil dermed ikke bli innsyn på 

naboeiendommen fra garasjerekka. Både omsøkte eiendom og eiendommene i området er 

relativt store, og det vurderes å ville være tilstrekkelig med lys, rom og utsikt selv om 

garasjerekka bygges. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak kravet om avstand til nabogrense på 4 meter etter plan- 

og bygningsloven § 29-4 ikke blir «vesentlig tilsidesatt». 

 

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

vurdering». 

 

Etter forarbeidene skal fordelene ved en dispensasjon hovedsakelig knyttes til de offentlige 

hensyn som planen skal ivareta, og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. 

Personlige og økonomiske forhold vil normalt ikke være tungtveiende i dispensasjonssøknader. 

 

Ulempen med å innvilge dispensasjonen er at det vil bli noe tettere bebyggelse mot 

naboeiendommen, og det vil kunne være større fare for brannsmitte. Rådmannen kan imidlertid 

ikke se at dette gjør seg gjeldende med styrke, da eiendommene i området er relativt store og 

det stilles vilkår om forskriftsmessig, brannteknisk skille i garasjerekka. Omsøkte plassering av 

garasjerekka vil gi en sikrere trafikkløsning på omsøkte eiendom, og plasseringen vil således 

være bedre enn om den blir plassert 4 meter fra nabogrensa. Garasjerekka bryter ikke med 

områdestrukturen, men vil passe inn med øvrige lave bygninger på eiendommen og 
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nærliggende eiendommer. I tillegg vil parkering i garasje gi et ryddig inntrykk på eiendommen. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene med en dispensasjon fra avstand til nabogrense på 4 meter 

etter plan- og bygningsloven § 29-4 er «klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt, jf. pbl. § 19-2. Rådmannen anbefaler 

at dispensasjonen innvilges. 

 

Nabomerknad 

Jørgen Gaarud, hjemmelshaver til gnr/bnr 244/231, har kommet med nabomerknad til tiltaket. 

Han mener avstand til nabogrensa fra omsøkte tiltak ødelegger for egne planer om et grønt 

område/hage mot omsøkte eiendom. I tillegg skriver nabo at garasjerekka vil være ruvende for 

inn/utsyn, og et problem med tetthet for potensielle kjøpere. 

 

Ansvarlig søker viser til at det har vært møter med nabo, hjemmelshaver til gnr/bnr 244/231, 

for å få til en løsning for å kunne bygge garasjerekka 2 meter fra nabogrensa. Det vises til at 

det har vært vanskelig å få til en løsning, og at det derfor søkes om dispensasjon fra avstand til 

nabogrensa. 

 

Rådmannen viser til dispensasjonsvurderingen, hvor hensyn til nabo er vektlagt i vurderingen, 

samt hensynet til luft, rom og utsikt som er noe tilsvarende det Jørgen Gaarud viser til. 

Rådmannen vurderer at garasjerekka ikke er til hinder for bruk på naboeiendom, grunnet 

kravet om brannteknisk skille og garasjerekka sin lave fremtoning og fasade. 

 

Rådmannen mener at nabomerknaden ikke bør tas til følge. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. 18/2579-7 – Svar fra søker, mottatt 26.11.2018 

3. 18/2579-6 – Garasjerekke med 8 enheter, brev fra kommunen, datert 22.11.2018 

4. 18/2579-5 – Svarbrev til etablering av garasjerekke med 8 enheter, mottatt 15.11.2018  

a. Situasjonsplan, datert 13.11.2018 

b. E-postdialoger – nabomerknad fra Jørgen Gaarud, datert 12.09.2018 

i. Kart 

c. Tegninger 

5. 18/2579-4 – Garasjerekke 8 enheter, brev fra kommunen, datert 01.11.2018 

6. 18/2579-3 – Søknad om tillatelse i ettrinn – garasjeanlegg, mottatt 19.10.2018 

7. 18/2579-2 – Foreløpig svar fra kommunen, datert 13.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.12.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 15/7-23   Arkiv: GNR 255/47  

 

Klage på vedtak - Adkomstveg og parkeringsplass Gnr/bnr 255/47 

med flere 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har fremkommet 

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtak med delegasjonssaksnummer 

533/18. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

  

Utskrift sendes 

Interimstyret for Hollerudhagen veglag v/leder Inger Hulbak, Hulbakvegen 230, 3560 

HEMSEDAL 

Fossum AS, Vælerenveien 67, 3533 TYRISTRAND 

Alf Gunnar Navrud, Vikersundveien 138, 3533 TYRISTRAND 

Tor Eirik Frog, Gamle Ådalsvei 48, 3525 HALLINGBY 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

Sammendrag 

Saken gjelder klage på vedtak om bygging av atkomstveier og parkeringsplasser i 

Hollerudhagen hyttefelt. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning har tidligere behandlet 

dispensasjonssaken, og i politisk vedtak 36/17 innvilget hovedutvalget dispensasjon for 

bygging av atkomstveiene. Hovedutvalget behandlet også klage på dispensasjonsvedtaket i 

politisk vedtak 75/17, hvor dispensasjonsvedtaket ble opprettholdt. Fylkesmannen i Buskerud 

fattet endelig vedtak 19.01.2018 hvor kommunens vedtak ble stadfestet. 

Dispensasjonsøknaden er dermed endelig avgjort, og det som skal behandles i denne saken er 

klagen på byggetillatelsen. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er klaget på vedtak om å bygge atkomstveier i Hollerudhagen hyttefelt, som vist på 

vedlagte kart. Søknaden gjelder tre forskjellige veier, vist på kartet som rosa vei (48 meter), 

gul vei (74 meter) og blå vei (122 meter). Det var fire merknader til søknaden, blant annet fra 

Alf Gunnar Navrud og Tor Eirik Frog som også har klaget på vedtaket.  
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I klagen fra Alf Gunnar Navrud og Tor Erik Frog skrives det i hovedsak følgende: 

- Tiltaket medfører mye sprenging for å bygge bilvei i 100-metersbeltet. 

- Forvaltningen har ikke sett på de 2 andre alternative traséene for å ha noe å 

sammenligne med. 

- Ønsker ytterligere beregninger og beregninger for alternative traséer. 

- Blå vei fra dagens parkeringsplass blir uoversiktlig og uten møteplasser. Dette kan 

skape utfordringer. De andre alternativene har ikke disse utfordringene. 

- Ønsker befaring av alternativene til blå vei. 

- Klage av 01.05.2018 og 04.11.2018 opprettholdes. 

 

Klagen ble sendt til Inger Hulbak som representant for tiltakshaver og til ansvarlig søker 

Fossum AS. 

 

Inger Hulbak har kommentert klagen på vegne av tiltakshaver og ansvarlig søker. 

Kommentarene går i hovedsak ut på følgende: 

- Alternative veitraséer er utredet i forbindelse med behandlingen i Nedre Buskerud 

Jordskifterett. 

- Diverse opplysninger om jordskifterettens behandling. 

- Navrud og Frog har for en tid tilbake bygget vei til egne tomter og gjorde i den 

forbindelse naturinngrep og byggetiltak i 100-metersbeltet. 

- Ber om at klagen avvises på bakgrunn av den grundige utredningen og behandlingen 

saken har hatt i jordskifteretten gjennom seks år, samt godkjent dispensasjon fra 

Fylkesmannen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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

 

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

tiltaket er ledd i stedbunden næring. Det er i denne saken tale om opparbeidelse av vei til 

hytter, og det vurderes ikke å være et ledd i stedbunden næring. Det er innvilget dispensasjon 

fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

 

Juridiske forhold  

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

rettslig klageinteresse i saken. Tillatelsen til å anlegge atkomstveier og parkeringsplasser i 

Hollerudhagen hyttefelt er et enkeltvedtak, og Navrud og Frog er naboer til tiltaket, og dermed 

parter i saken.  

 

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

er kommet frem til vedkommende part». Klagen ble sendt i post til Alf Gunnar Navrud 

26.11.2018, og åpnet av Tor Erik Frog i AltInn 27.11.2018. Klagen er sendt kommunen 

18.12.2018. På grunn av tid i forbindelse med postgang, legger rådmannen til grunn at klagen 

er fremmet innen klagefristen for både Alf Gunnar Navrud og Tor Erik Frog.  
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Dispensasjonssøknaden for tiltaket ble første gang lagt frem til politisk behandling i møte i 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017, hvor følgende vedtak ble fattet: 

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

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg. 

1. Saken utsettes til befaring.» 

 

Befaringen ble gjennomført 12.06.2017. Naboer med merknader og representant for 

tiltakshaver fikk anledning til å stille på befaringen. 

 

Saken ble deretter behandlet på møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning samme 

dag. Følgende vedtak ble fattet: 

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

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg. 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak kommuneplanen § 2.1 og § 5 ikke tilsidesettes 

i vesentlig grad ved å gi dispensasjon. 

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

§ 2.1 og § 5. 

3. Viderebehandling av saken, inkludert fremtidig søknad om tillatelse delegeres videre til 

rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang.» 

 

Dispensasjonsvedtaket ble påklaget av Alf Gunnar Navrud, Tor Erik Frog, Lene A. Diesen og 

Tommy Diesen. Klagen ble behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

06.11.2017, hvor følgende vedtak ble fattet: 

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

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

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

36/17 og til ny behandling. 

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

tilsier at vedtak i sak 36/17 bør endres. 

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

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

 

Saken ble oversendt Fylkesmannen i Buskerud for endelig vedtak i dispensasjonssaken. 

Fylkesmannen fattet følgende vedtak:  

«Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 12. juni 

2017. 

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

 

Ringerike kommune mottok byggesøknad for atkomstveiene og parkeringsplass 03.09.2018. 

Søknaden var komplett for behandling 22.11.2018. Byggesakskontoret fattet vedtak på 

rådmannens delegerte myndighet 26.11.2018, hvor det ble gitt tillatelse til å bygge 

atkomstveier og parkeringsplass i Hollerudhagen hyttefelt. 
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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.  

 

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

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

saksbehandlingsgebyr for behandling av denne klagesaken.  

 
Behov for informasjon og høringer 

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

eiendomsgrensene. 

 

Rådmannen kan ikke se at behandling av denne klagesaken utløser behov for innhenting av 

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

av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre. 

 

Alternative løsninger 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kan ikke se at denne klagesaken er av prinsipiell karakter. De prinsipielle 

spørsmålene rundt etablering av atkomstveier og parkeringsplasser i Hollerudhagen hyttefelt 

ble avklart i forbindelse med dispensasjonssaken som ble behandlet i Hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning i 2017.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil nedenfor kommentere hvert av momentene som er tatt opp i klagen. 

 

Sprenging 

Klager har anført at anlegging av veien vil føre til mye sprenging i 100-metersbeltet. 

Rådmannen viser til at dette momentet ble behandlet i forbindelse med dispensasjonssaken og i 

klagen på dispensasjonsvedtaket. Rådmannen viser til sin vurdering i saksframlegget for klagen 

på dispensasjonsvedtaket: 

«Av innsendte lengde- og tverrprofiler følger det at terrenginngrepene ikke er store, det er 

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

opparbeidelse av veier.» 

Rådmannen kan ikke se at forholdene er endret fra tidspunktet for behandling av klagen på 

dispensasjonsvedtaket, og anbefaler at klagen ikke tas til følge på dette punktet. 

 

Alternative traséer 

Klager skriver at alternative veitraséer ikke har vært vurdert. I følge kommentarer fra 

tiltakshavers representant, Inger Hulbak, har alternative traséer vært vurdert i Jordskifterettens 

saksbehandling.  

Rådmannen har ikke funnet grunn til å overprøve Jordskifterettens vurdering i denne saken i 

forbindelse med dispensasjonssaken, og mener at det heller ikke er riktig å overprøve denne 

vurderingen nå. Rådmannen anser Jordskifterettens behandling som tilstrekkelig av alternative 

trasévalg, og har ikke funnet grunn til å be om ytterligere redegjørelser for de alternative 
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trasévalgene. Rådmannen anbefaler at Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ikke tar 

klagen til følge på dette punktet. 

 

Ønsker ytterligere beregninger 

Klager har også skrevet at de ønsker ytterligere beregninger i forbindelse med søknaden og 

beregninger av alternativ trasé. Det er ikke klart for rådmannen hvilke beregninger klager 

etterlyser, men rådmannen bemerker at kommunen uansett hadde nødvendige opplysninger for 

å behandle byggesøknaden. Eventuelle beregninger utover dette er en del av prosjekteringen 

eller fakturagrunnlaget, og er ikke relevant for kommunens behandling av byggesaken. Dersom 

klager ønsker tilgang på disse opplysningene er dette forhold de må løse direkte med ansvarlig 

søker. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge på dette punktet. 

 

Møteplasser på blå vei 

Klager har anført at blå vei vil bli uoversiktlig og uten møteplasser, og at alternative traséer 

ikke ville hatt disse utfordringene. Rådmannen bemerker at innsendte kartgrunnlag viser flere 

avkjørsler til sideveier eller hytteeiendommer langs blå vei. Rådmannen legger til grunn at disse 

vil gi tilstrekkelige møteplasser for motgående biler. Det er også snakk om veier som vil ha lav 

fart og lite trafikk, da de bare skal fungere som atkomstveier til hyttene i området. Rådmannen 

anbefaler at klagen ikke tas til følge på dette punktet. 

 

Befaring 

Klager har også anført at han ønsker befaring av alternative traséer. Rådmannen viser til at 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning allerede har vært på befaring i området, samt at 

Jordskifteretten har gjennomført befaringer i forbindelse med jordskiftesaken. Rådmannen kan 

ikke se at flere befaringer vil kunne opplyse saken ytterligere, men dersom Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning ønsker ytterligere befaringer, kan de vedta rådmannens alternative 

forslag til vedtak. 

 

Klage av 01.05.2018 og 04.11.2018 

Klager viser avslutningsvis til at klage av 01.05.2018 og 04.11.2018 opprettholdes. 

Rådmannen bemerker at endelig vedtak i dispensasjonssaken ble fattet av Fylkesmannen i 

Buskerud 19.01.2018. Dette vedtaket kan ikke påklages. Det ble ikke fattet noen nye vedtak 

før byggesaksavdelingen ga byggetillatelse 26.11.2018. Det betyr at det ikke fantes noe vedtak 

å klage på hverken 01.05.2018 eller 04.11.2018. E-post fra Navrud 04.11.2018 og fra Frog 

samme dato ble behandlet som merknader til byggetillatelsen, gitt 26.11.2018.  
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Vedlegg 

Oversiktskart 

Ettrinns (§ 20-1) - Atkomstveg og parkeringsplass  

E-post tilbakemelding (klage på vedtak) 

Uttalelse (fra tiltakshavers representant) 

Kart 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 15/7430-26   Arkiv: GNR 278/165  

 

Klage på avslag - husvogn og utebod Gnr/bnr 278/165 - Vestre Ådal 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har fremkommet 

vesentlig nye opplysninger, og opprettolder vedtaket i politisk sak 92/18. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

  

Utskrift sendes 

Advokatselskapet Angell AS, Postboks 488, 9255 TROMSØ 

Ellen Margrethe Biribakken, Tennes, 9050 STORSTEINNES 

Thomas Rytter Bull, Vestre Ådal 303, 3516 HØNEFOSS 

Gro Myrvang Rørvik, Vestre Ådal 307, 3516 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 03.12.2018 sak 92/18. Det ble 

gitt avslag på søknad om dispensasjon for å beholde husvogn og utebod på gnr/bnr 278/165. 

Advokat Jonny Angell har på vegne av hjemmelshaver Ellen Margrethe Biribakken klaget på 

kommunens vedtak. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken oversendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

Søknad om dispensasjon for husvogn og utebod på gnr/bnr 278/165 ble behandlet i 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018. Søknaden ble avslått, og 

viderebehandling ble delegert til rådmannen. 

 

Byggesaksavdelingen sendte i etterkant ut forhåndsvarsel om pålegg om riving og tvangsmulkt 

for husvognen og uteboden. Hjemmelshavers advokat har klaget på avslaget. 

 

Beskrivelse av saken 

For beskrivelse av saken viser rådmannen tl saksframlegg i hovedutvalgets vedtak 92/18, 

arkivsaksnummer 15/7430-20. 

Nedenfor vil rådmannen redegjøre særskilt for klagen. 
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I klagen skrives det i hovedsak følgende: 

- Det ble gitt tillatelse til å skille ut en mindre parsell med formål boligbygging. Dette 

fremgår også av senere skjøter. 

- Det var tidligere oppført en Moelvenbrakke på eiendommen 

- Gnr/bnr 278/165 ble tillatt fradelt fordi den var lite egnet som landbruksareal 

- Beskyttelsesbehovet mot plassering av husvogn og/eller bygging av fritidsbolig er ikke 

fremtredende her 

- Ringerike kommune har gitt muntlig tillatelse til utslipp av gråvann i grunnen 

- Kommunen har gitt muntlig tillatelse til oppsett av husvogn 

- Nærliggende eiendommer har fått godkjent flere byggetiltak uten at dette ble ansett å 

stride mot plan 

- Området er ikke attraktivt for hverken ny boligbebyggelse eller fritidsbebyggelse, og 

saken vil derfor ikke skape presedens for senere dispensasjonssøknader i LNF-områder 

- Hjemmelshaver har lang tilhørlighet i området, og det kan ikke være alt for mange 

grunneiere med egne jordlapper i området som ønsker å holde kontakten med slekt og 

venner slik at disse utgjør en trussel mot kommuneplanen 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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

næring. 

 

Juridiske forhold  

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

rettslig klageinteresse i saken. Avslaget på søknaden om dispensasjon er et enkeltvedtak, og 

advokat Jonny Angell representerer hjemmelshaver Ellen Margrethe Biribakken, som er part i 

saken. 

 

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

vedtaket er kommet fram til vedkommende part». I særlige tilfeller kan kommunen forlenge 

klagefristen før denne er utløpt. I dette tilfellet har byggesaksavdelingen godkjent at 

klagefristen forlenges til 6. januar 2019 på grunn av helligdager i juleferien. Klagen er sendt inn 

4. januar 2019.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er behandlet i HMA 3. desember 2018 som sak 92/18, arkivsaksnummer 15/7430-20. 

 

Byggesaksavdelingen sendte ut forhåndsvarsel om pålegg om retting, tvangsmulkt og forelegg 

05.12.2018. På tidspunktet for dette saksframlegget er det ikke fattet noe vedtak basert på 

denne forhåndsvarslingen. 

 

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». 

Kommunen kan derfor få krav om dekning av advokatutgifter dersom vedtaket endres. 
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Ut over dette kan ikke rådmannen se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser 

for kommunen. Det tas saksbehandlingsgebyr for vedtak i sak 92/18, gebyrene kommer som 

inntekt til kommunen. Det tas ikke gebyr for behandling av klagen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for innhenting av informasjon eller høringer for 

behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

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

utebod på gnr/bnr 278/165, til rådmannens saksframlegg og vedtak i hovedutvalget i sak 

92/18, til klage fra advokat Jonny Angell på vegne av hjemmelshavere på 278/165 og til 

rådmannens saksframlegg i denne saken: 

 

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

03.12.2018 omgjøres, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd. 

2. Hovedutvalget godkjenner søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 

2.1 og delegerer viderebehandling av saken til rådmannen. 

3. Vedtaket kan påklages. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinsipiell karakter. I LNF-områder er det forbud mot å 

gjennomføre bygge- og anleggstiltak som ikke er ledd i stedbunden næring, jf. - 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1. Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. 

 

Å tillate husvogn og utebod på eiendommen ville være i strid med dette byggeforbudet. Å 

tillate tiltak på en tidligere ubebygd eiendom, er heller ikke omfattet av retningslinjene til § 2.1 

om hva det kan gis dispensasjon for. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen kan ikke se at klagen tilfører saken 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 sak 

92/18. Saksframlegget er vedlegg til denne saken, og blir derfor ikke klippet inn på nytt i dette 

saksframlegget. Nedenfor vil forhold tatt opp i klagen kommenteres nærmere. 

 

1. Fradelingssaken og betegnelser i skjøtet 

Klager skriver blant annet at eiendommen ble fradelt med formål boligbygging. Dette er feil, 

rådmannen viser til at det fremgår av fradelingsvedtaket fra 1972 at området ble skilt ut som en 

tilleggsparsell, og at det ble satt som vilkår at parsellen skulle sammenføyes med gnr/bnr 

278/133. Denne sammenføyingen ble ikke foretatt, men viser at formålet aldri var å opprette 

noen ny boligtomt. 

Klager viser også til at eiendommen er betegnet som boligtomt i skjøter. Rådmannen presiserer 

at et skjøte er et dokument som brukes for å overføre fast eiendom mellom gamle og nye eiere, 

og er ikke uttrykk for hvilken bruk eiendommen er regulert til. Opplysninger i skjøtet har ingen 

relevans for hvilke rettigheter en hjemmelshaver har etter plan- og bygningsloven, 

kommuneplan eller reguleringsplan. Hva eiendommen er omtalt som i skjøtet, er dermed ikke 

relevant for behandlingen av denne saken. 
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2. Tidligere Moelvenbrakke på eiendommen 

Tiltakshavers advokat har vist til at det var plassert en Moelven-brakke på eiendommen fra 

1970-1981. Rådmannen presiserer at dette ikke vil være relevant for behandlingen av denne 

dispensasjonssøknaden. Husvogna og uteboden utgjør nye tiltak, og må vurderes på 

selvstendig grunnlag. Rådmannen kjenner for øvrig ikke til om denne brakka noen gang var 

søkt om eller godkjent. 

 

3. Eiendommen ble fradelt fordi den var lite egnet til landbruksareal 

Klager har anført at eiendommen ble fradelt fordi den var lite egnet til landbruksareal. Det 

stemmer at dette var et argument da fradelingen ble godkjent, men rådmannen viser igjen til at 

formålet aldri var å opprette en selvstendig boligtomt, men å gi tilleggsareal til gnr/bnr 

278/133. Eiendommen er regulert til LNF-område. Dersom det hadde vært ønskelig fra 

kommunens side at ubebygde tomter i området skulle bebygges, ville området vært regulert til 

boligbebyggelse.  

 

4. Beskyttelsesbehov, regulering LNF 

Klager viser til at eiendommens utforming gjør at beskyttelsesbehovet mot plassering av 

husvogn og/eller fritidsbolig ikke er fremtredende. Rådmannen påpeker at området for øvrig 

består av landbruksvirksomhet og helårsboliger. En fritidsbolig/husvogn vil derfor skille seg 

klart fra områdets øvrige karakter, og et så markant avvik tilsier at en bruk av eiendommen 

som fritidseiendom ikke bør gjøres gjennom en dispensasjonssak, men tas på kommune- eller 

reguleringsplannivå.  

 

5. Kommunens saksbehandling 

Klager skriver at Ringerike kommune har godkjent plassering av husvognen gjennom en 

muntlig tillatelse til utslipp av gråvann i grunnen etter planering med pukk. Rådmannen har 

ikke undersøkt forholdene rundt opplysningen om en slik muntlig tillatelse nærmere, men 

presiserer at plassering av husvogn og utebod er tiltak som må behandles etter plan- og 

bygningsloven. Dette er saksbehandlingsregler som må følges uavhengig av eventuelle 

tillatelser til utslipp av gråvann. 

 

Klager sier også at kommunen har gitt muntlig tillatelse til plassering av husvognen. 

Kommunens byggesaksavdeling er ikke kjent med å ha gitt noen slik tillatelse. Rådmannen 

viser uansett til at enkeltvedtak skal være skriftlige, jf. forvaltningsloven § 23, og en 

byggesøknad om plassering av husvogn kan derfor ikke behandles muntlig. 

 

6. Byggetiltak på nærliggende eiendommer 

Byggetiltak på nærliggende eiendommer skiller seg fra denne saken ved at det allerede er 

bebyggelse på de øvrige eiendommene. Kommuneplanen åpner for at det kan gis dispensasjon 

for enkelte byggetiltak på allerede bebygde eiendommer, men ikke for at ubebygde 

eiendommer kan bebygges.  

 

7. Området er ikke attraktivt for hverken bolig- eller fritidsbebyggelse 

Klager skriver at området ikke er attraktivt for hverken bolig- eller fritidsbebyggelse, og at 

saken derfor ikke vil skape presedens. Rådmannen viser til at denne vurderingen er klagers 

subjektive vurdering, og kan for øvrig heller ikke se at det at et område ikke er attraktivt for 

fritidsbebyggelse er et avgjørende argument for å innvilge en dispensasjon for 

fritidsbebyggelse. Rådmannen kan ikke se at forholdene i denne saken er så spesielle at de ikke 

vil skape presedens for andre saker hvor noen ønsker å bygge på en ubebygd LNF-eiendom. 
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8. Hjemmelshavers tilhørlighet til området 

Klager skriver at hjemmelshaver har lang tilhørlighet til området, og ønsker mulighet til å 

opprettholde kontakt med slekt og venner. Rådmannen viser til at muligheten til å opprettholde 

kontakten med slekt og venner ikke er et relevant hensyn for å innvilge dispensasjon etter plan- 

og bygningsloven. Dette er fordeler av helt privat karakter, og kan ikke tillegges vekt i denne 

saken.   

 

Vedtak om avslag 

Rådmannen mener at klagen ikke tilfører vesentlig nye opplysninger, noe som tilsier at det 

opprinnelige vedtaket bør opprettholdes. Dispensasjonsvurderingen for vedtaket fremkommer 

av rådmannens opprinnelige saksframlegg Rådmannen anbefaler hovedtuvalget å opprettholde 

avslaget og oversende saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

SKM_C284e19010416310.pdf (klage) 

Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn og bod (opprinnelig saksframlegg) 

Tilbakemelding angående dispensasjon 

Bilag nr. 1 - skisse 

Bilag nr. 2 - infobrev 

Søknad om dispensasjon 

Kopi av møtebok 

Søknad om dispensasjon 

Nabomerknader 

Bilder 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 18/680-11   Arkiv: GNR 38/201 

38/221 38/164  

 

Endring av gitt rammetillatelse Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - 

Hvervenmoveien 50 og 60 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning godkjenner søknaden om endring av 

rammetillatelse i prinsippet. 

2. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 

 

  

 

Sammendrag 

Det er søkt om endring av gitt rammetillatelse for etablering av sportsbutikk på 3000 m2 i 

handelsbygg på Hvervenmoen. Bygningen vil få totalt 12 000 m2 BRA handelsareal. Ansvarlig 

søker har oppgitt at AKA jobber for en etablering av XXL i bygningen, og ønsker en avklaring 

på om dette kan tillates innenfor reguleringsplanen. Rådmannen anbefaler Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning å godkjenne søknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok søknad om endring av rammetillatelse for handelsbygg på Hvervenmoen 

16.01.2019. Det er enda ikke søkt om igangsettingstillatelse for noen deler av tiltaket, så det 

står ikke noen bygning på eiendommen i dag. Rammetillatelse for selve bygningen er gitt på 

delegert myndighet. Denne søknaden gjelder en endring av rammetillatelsen for å avklare den 

fjerde og siste leietakeren i bygningen. I tidligere endring av rammetillatelse ble det gitt 

tillatelse til etablering av en møbelforretning, Megaflis og Elkjøp i bygningen.  

 

Denne endringen gjelder etablering av en sportsbutikk på 3000 m2 i bygningen. Ansvarlig søker 

opplyser om at AKA jobber for en etablering av XXL i bygningen, og ønsker en avklaring på 

dette. I søknaden er det redegjort nærmere for handelsformålet, trafikkanalyse og forholdet til 

detaljhandel i Hønefoss sentrum. Aktuelle dokumenter følger som vedlegg til saken, og 

rådmannen vil gjengi relevant innhold under rådmannens vurdering.  
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Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 347-01 «Områderegulering for Hvervenmoen». 

 

Reguleringsbestemmelsene § 1.1 punkt 1 fastsetter at området kan nyttes til plasskrevende 

handel og handel med møbler, hvite- og brunevarer. Med plasskrevende handel menes det i 

følge § 1.0 punkt 1 forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, 

trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Med møbler, brunevarer 

og hvitevarer menes varer som regnes som arealkrevende og transportskapende. 

 

Reguleringsbestemmelsene § 1.1 punkt 3 setter minstestørrelsen på handelslokaler til 2000 m2 

BRA per enhet. 

 

Reguleringsbestemmelsene § 6 punkt 2 sier at ved søknad om tillatelse til tiltak for forretning, 

må det dokumenteres at handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen detaljhandel 

innenfor bykjernen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble gitt rammetillatelse til forretningsbygningen på eiendommen 28.06.2018 som delegert 

vedtak med delegasjonssaksnummer 248/18. Endring av gitt rammetillatelse ble godkjent som 

delegert vedtak 13.12.2018, delegasjonssaksnummer 601/18. 

 

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 

Rådmannen vurderer at det ikke er behov for høringer eller innhenting av ytterligere 

informasjon i denne saken. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken legges fram for Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning for en vurdering av hvilke 

typer virksomhet som kan tillates innenfor reguleringsplan nr. 347-01.  

 

Rådmannens vurdering 

Plasskrevende handel 

I følge reguleringsplanbestemmelsene § 1.1 punkt 1 kan området bygningen ligger på brukes til 

plasskrevende handel og handel med møbler, hvite- og brunevarer. I følge punkt 3 skal 

handelslokalene ha minst 2000 m2 BRA per enhet.  

 

Sportsforretningen vil ha et BRA på 3000 m2, noe som dermed er klart mer enn minste 

arealgrense etter reguleringsplanbestemmelsene § 1.1 punkt 3.  

 

Formålet med bestemmelsen om at bygningen skal brukes til plasskrevende handel og handel 

med møbler, hvite- og brunevarer er etter rådmannens oppfatning å sikre at det først og fremst 

er handel som ikke passer inn i bysentrum som etableres på Hvervenmoen. Rådmannen 

presiserer at det ikke er kommunens oppgave å detaljregulere varesortiment eller lignende i 

butikker, og at vurderingen må være om butikktypens størrelse og samlede vareutvalg gjør at 

en plassering i sentrum fremstår som lite egnet eller realistisk. Et slikt synspunkt fremgår også 

av forarbeidene til plan- og bygningsloven, hvor det blant annet sies at: «Reguleringsplan 
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gjelder i utgangspunktet regulering av fysiske ressurser og ikke aktivitet og virksomhet som 

sådan. Slik plan kan heller ikke bestemme hvem som skal stå for gjennomføringen av den eller 

benytte bygninger, anlegg og grunn.» 

 

Rådmannen viser også til at reguleringsbestemmelsene sier at med hvite- og brunevarer menes 

varer som regnes som arealkrevende og transportskapende. Det avgjørende er dermed ikke om 

det selges hvite- og brunevarer, men om butikken har vareutvalg som vil være arealkrevende 

og transportskapende. 

 

I redegjørelsen for leietaker skriver ansvarlig søker blant annet at «aktøren har plasskrevende 

handel med tanke på både sortiment som kano, kajakk, tredemøller m.m. Aktøren har også 

behov for løsninger rundt format, innvendige takhøyder, varelevering og logistikkløsninger 

m.m. som er plasskrevende.» Videre følger det en redegjørelse for aktøren sitt 

produktsortiment, som er delt opp i 8 hovedkategorier. Flere av disse kategoriene inneholder 

varer som klart må anses som plasskrevende, arealkrevende og transportskapende, blant annet 

eksemplene nevnt ovenfor.  

 

Rådmannen mener også at sportsbutikken vil være en type butikk som samsvarer godt med 

øvrige butikker som er tillatt innenfor reguleringsformålet allerede. Butikken vil ha en miks av 

varer som klart er plasskrevende og andre varer, og samlet sett vil vareutvalget være av den 

karakter at det krever løsninger knyttet til handelsflate, parkeringsplasser, logisitikkløsninger i 

forbindelse med varelevering og lignende som er i tråd med intensjonene i 

reguleringsplanbestemmelsene. Etableringen vil derfor være godt i samsvar med hvordan 

reguleringsplanbestemmelsene tidligere har vært tolket, og rådmannen mener derfor at en 

tillatelse til endring av rammetillatelsen er riktig ut fra prinsippet om likebehandling. 

 

Trafikkforhold 

Rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen krever at det gjennomføres en trafikkanalyse 

som vurderer kapasiteten på vegnettet i området før utbygging av blant annet eiendommen i 

denne saken. Det ble utført trafikkanalyse av Asplan Viak 26. mai 2017, som konkluderte med 

at det kunne bygges ut ytterligere 12 000 m2 før det ble krav om nye trafikktiltak eller 

trafikkutredninger. Utbyggingen på denne eiendommen er 12 000 m2, og det er dermed ikke 

krav om nye utredninger eller tiltak for utbyggingsvolumet i denne saken. 

 

Trafikkonsulenten som utarbeidet denne rapporten har i e-post 16. november 2018 kommet 

med en vurdering av etablering av en sports- og villmarksforretning på 3000 m2 opp mot 

trafikkanalysen gjennomført i mai 2017. Konklusjonen fra trafikkonsulenten er at en slik butikk 

er innenfor hva som har vært beregnet i tidligere trafikkanalyse, og at etableringen ikke vil føre 

til noen endringer av turgenereringen som er lagt til grunn i trafikkanalysen. Det er dermed 

ikke nødvendig med nye trafikkutredninger som følge av etableringen. 

 

Forholdet til detaljhandel i Hønefoss sentrum 

Reguleringsplanbestemmelsene § 6 punkt 2 sier at «Ved søknad om tillatelse til tiltak for 

forretning, må det dokumenteres at handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen 

detaljhandel innenfor bykjernen.» 

 

Formålet med bestemmelsen er ikke at kommunen skal drive en detaljert regulering av 

konkurransen mellom ulike næringsaktører eller en detaljregulering av vareutvalget til den 

enkelte aktør, men å sikre at butikker som egner seg godt til etablering i sentrum ikke trekkes 
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ut av bykjernen. Det er dermed først og fremst butikker som ikke vil være naturlige å etablere i 

sentrum som skal legges på Hvervenmoen.  

 

Ansvarlig søker skriver at «Enhver ny sportsforretning vil være en konkurrent til eksisterende 

sportsforretninger i Hønefoss, uavhengig av om butikken etableres i eller utenfor sentrum. 

Dette i seg selv er ikke et argument for at den aktuelle etableringen ikke skal skje, og det er 

ikke det kommunen skal vurdere i forbindelse med en etablering på Hvervenmoen.» Videre 

skriver ansvarlig søker at «En etablering innenfor bykjernen i Hønefoss er ikke ønskelig for 

XXL, da deres krav til areal, format og logistikkløsninger ikke vil la seg oppfylle ved en slik 

etablering. Skal regionen sikre en XXL-etablering, er Hvervenmoen i dag det eneste realistiske 

alternativet.» 

 

Rådmannen mener at en etablering av en sportsbutikk på 3000 m2, med de kravene til logistikk 

og transportløsninger dette utløser, ikke er naturlig å se for seg en plassering i 

sentrumskjernen. Rådmannen viser også til at det allerede er tillatt sportsbutikk på 

Hvervenkastet, og mener at dette er et sterkt argument for at etablering av sportsbutikk bør 

tillates også på Hvervenmoen. Rådmannen viser også til at eksisterende butikker på 

Hvervenmoen til en viss grad har noe felles vareutvalg med sentrumsbutikker, slik at tillatelse 

til en sportsbutikk på 3000 m2 vil være godt i tråd med den tidligere praktiseringen av 

reguleringsplanen på Hvervenmoen. 

 

Ansvarlig søker skriver også at «Erfaring fra allerede etablert handel på Hvervenmoen viser at 

handelen har et stort nedslagsfelt også bredt utenfor regionen. Etablering av XXL vil forsterke 

tilreisende handel i Hønefoss, noe utbygger tror også vil bidra til økt handel i sentrum.» 

 

Rådmannen ser det som positivt at etableringen kan bidra til å trekke folk til regionen, og 

mener at dette også kan føre til at tilreisende benytter seg av andre handels-, kultur- eller 

spisetilbud både innenfor og utenfor bykjernen. Dette vil være en positiv virkning for regionen. 

I tillegg antyder søker at en etablering kan gi regionen mellom 25-30 nye arbeidsplasser. 

 

Videre viser rådmannen til at man i dag har en handelslekkasje til områder som Sandvika, hvor 

sportsbutikken er etablert i dag. En etablering av XXL kan bidra til å minske handelslekkasjen 

ut av regionen, og kan også bidra til at folk velger å handle lokalt i stedet for på internett. 

Dette er momenter rådmannen ser på som positivt for vekst i Ringerike. 

 

En vesentlig del av vareutvalget XXL oppgir er heller ikke varer som selges i sentrum i dag. 

Dette gjelder for eksempel tredemøller, trimapparater, lavvoer og lignende. 

 

Rådmannens konklusjon er at reguleringsplanbestemmelsen § 6 punkt 2 ikke stenger for en 

etablering av XXL på Hvervenmoen. 
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Oppsummering 

Rådmannen mener at en etablering av sportsbutikk på 3000 m2 på Hvervenmoen er godt i tråd 

med intensjonene i reguleringsplan nr. 347. Etableringen vil være et godt bidrag for å minske 

handelslekkasje ut av regionen, og å trekke kunder fra omkringliggende kommuner til 

Ringerike. Rådmannen anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å godkjenne 

søknaden. 

 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Redegjørelse – etablering av handelsbygg 

Redegjørelse av leietaker ved etablering av handelsbygg 

Situasjonskart 

E-post dialog (vurdering av trafikk) 

Plantegning 

Endring av gitt tillatelse 

Rammetillatelse 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  14/19 

Side 27 av 38   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/3792-4   Arkiv: GNR 100/60  

 

Dispensasjon Gnr/bnr 100/60 - Klekkenveien 147 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra arealformålet boligområde innvilges, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen § 1.1.1 innvilges, jf. plan- 

og bygningsloven § 19-2. 

3. Bygningen skal være i én etasje og plasseres minst 15 meter fra Klekkenveien. 

4. Bygningen skal ikke brukes til salgslokale. 

5. Viderebehandlling av saken delegeres til rådmannen. 

 

  

Utskrift sendes 

Henning Sejer Sørensen, Klekkenveien 147, 3514 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for å oppføre en bygning på eiendom med gnr/bnr 100/60 for 

etablering av næringsvirksomhet. Bygningen skal brukes til pølsemakeri, og vil være cirka 100 

m2. 

 

Dersom ny kommuneplan vedtas 31.01.2019, kan det ikke lenger innvilges dispensasjon fra 

kommuneplanen fra 2007. Hvis Hovedutvalget er positive til at dispensasjon innvilges etter ny 

kommuneplan, kan rådmannens alternative forslag til vedtak nr. 3 vedtas. Dette alternative går 

ut på at Hovedutvalget er positive til at det innvilges dispensasjon, og at videre saksbehandling 

delegeres til rådmannen. Søker vil da måtte sende inn en ny søknad etter ny kommuneplan. 

Dersom Hovedutvalget er negative til at det gis dispensasjon etter ny kommuneplan, kan 

rådmannens alternative forslag til vedtak nr. 4 vedtas. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er søkt om dispensasjon for å bygge en bygning for næringsvirksomhet på cirka 100 m2. 

Bygningen skal inneholde produksjonslokale for Sørensens tradisjonelle julepølser. I 

dispensasjonssøknaden opplyser tiltakshaver om at produksjonen i størst mulig grad vil basere 

seg på lokalt produserte råvarer og en produksjon som for øvrig vil være mest mulig miljøriktig 

og framtidsrettet og uten sjenerende utslipp til luft/vann. Eksisterende garasje på eiendommen 
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vil bli revet, og nytt bygg vil bli trukket bakover på eiendommen og plassert slik at 

siktforholdene ved utkjøringen vil bli bedre sammenlignet med dagens situasjon. Bygget vil 

plasseres 15 meter fra Klekkenveien, slik at det ikke kommer i konflikt med byggegrensen mot 

vei. Tiltakshaver opplyser om at virksomheten ikke vil føre til ekstra trafikk. Tiltakshaver 

mener at produksjonen vil utgjøre et positivt bidrag i arbeidet med å utvide tilbudet av 

lokalprodusert mat basert på lokale ressurser.  

 

Bygget skal være i én etasje. Eksisterende garasje på eiendommen vil bli revet og nytt bygg vil 

bli trukket bakover på eiendommen og plassert slik at siktforholdene ved utkjøringen i følge 

tiltakshaver vil bli bedret i forhold til dagens situasjon. Tiltakshaver skal være eneste ansatte i 

bedriften, og kjører og henter varer selv. Det skal ikke foregå noe salg fra eiendommen, og 

bygningen skal kun brukes som et produksjonslokale. Tiltakshaver sier at det ikke vil bli noe 

ekstra trafikk som følge av hans planlagte virksomhet. 

 

I forbindelse med denne dispensasjonssøknaden er det bare sendt inn en situasjonsplan som 

viser plassering av bygningen og et bilde som viser et eksempel på cirka hvordan søker ser for 

seg at bygningen skal se ut. Det prinsipielle spørsmålet ved dispensasjonen er om det bør 

tillates et slikt produksjonslokale i et boligområde. Detaljerte tegninger må sendes inn sammen 

med byggetillatelse.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

boligområde.  

 

Eiendommen er også avsatt til boligområde i forslag til ny kommuneplan. Denne er ikke 

vedtatt på søknadstidspunktet for denne saken. 

 

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. 

 

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 

Dispensasjonssøknaden anses å være av lokal karakter. Rådmannen vurderer at det ikke er 

behov for høringer eller innhenting av ytterligere informasjon i denne saken. 
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Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 

1. Søknaden om dispensasjon fra arealformålet boligområde avslås, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen § 1.1.1 avslås, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 

 

Alternativ begrunnelse 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan velge å legge avgjørende vekt på at området 

er avsatt til boligområde i kommuneplanen. Hovedutvalget kan mene at det er uheldig å åpne 

opp for næringsbygg i et område som er avsatt til boligbebyggelse, og mene at slike endringer 

eventuelt må gjøres i en reguleringsplanprosess. 

 

Alternativ 3 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er i prinsippet positive til at det gis 

dispensasjon fra ny kommuneplan. 

2. Viderebehandling, herunder eventuell innvilgelse av dispensasjon, delegeres rådmannen. 

3. Bygningen skal være i én etasje og plasseres minst 15 meter fra Klekkenveien. 

4. Bygningen skal ikke brukes til salgslokale. 

 

Alternativ 4 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er negative til at det gis dispensasjon fra 

ny kommuneplan. 

2. Viderebehandling delegeres rådmannen. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinsipiell karakter. Å tillate en næringsbygning i et 

boligområde vil være i strid med arealformålet både i gjeldende kommuneplan og i forslag til ny 

kommuneplan. Saken kan skape presedens for andre saker der noen ønsker å bygge 

næringsbygg i hagen sin.  

 

Rådmannens vurdering 

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. 
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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. 

 

Det er søkt om to dispensasjoner her. Rådmannen vil vurdere dispensasjonssøknadene hver for 

seg. 

 

Arealformålet boligområde 

Vilkår 1 

Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli «vesentlig tilsidesatt». 

 

Rådmannen vurderer at hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke vil bli vesentlig tilsidesatt 

som følge av dispensasjonen. 

 

Hensynet bak arealformålet boligområde er å sette av arealer til boligbebyggelse.  

I dette tilfellet er det allerede en bolig på eiendommen, og eiendommen vil fortsatt benyttes til 

boligformål etter tiltaket. Produksjonslokalet for julepølser vil dermed bare gjøre en sekundær 

bruk av eiendommen. Eiendommen vil fortsatt ha uteoppholdsarealer og tilstrekkelig antall 

parkeringsplasser i henhold til parkeringsforskriften.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak arealformålet boligområde ikke blir vesentlig tilsidesatt 

som følge av dispensasjonen. 

 

Vilkår 2 

Det andre vilkåret er at fordelene ved å gi dispensasjon må være «klart større» enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Fordelene ved å innvilge dispensasjonen er at man legger til rette for lokal næringsutvikling av 

kortreist mat gjennom at Sørensen får produsert sine tradisjonelle julepølser. Tidligere har 

søker leid seg inn i et lokale på Hadeland. At produksjonen kan foregå i egen hage vil kunne 

bidra til å redusere transportbehovet, og dermed være positivt i et miljøperspektiv. 

Produksjonen skal for øvrig være mest mulig miljøriktig og framtidsrettet uten sjenerende 

utslipp til luft/vann. Søker har vært i kontakt med teknisk avdeling i kommunen, som har 

bekreftet at han kan koble seg på kommunens avløpsnett. Det har ikke kommet merknader til 

tiltaket.  

 

Ulempen med å innvilge dispensajon er at man tillater næringsvirksomhet i et område som er 

avsatt til boligbebyggelse. Det dreier seg imidlertid om et næringsbygg på cirka 100 m2, og er 

derfor en begrenset produksjon. Hovedformålet med eiendommen vil fortsatt være bolig. 
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Ellers i området er det også flere andre eksempeler på små næringsvirksomheter, slik at en 

dispensasjon for dette bygget vil ikke føre til en vesentlig forandring av områdets karakter. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Meldingstekst.html (tilleggsinformasjon til dispensasjonssøknaden) 

20190103_211807.jpg (eksempelbilde, utforming av bygg) 

Søknad om dispensasjon 

Følgeskriv 

Kartutsnitt 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 18/4343-5   Arkiv: GNR 105/129  

 

Dispensasjon for etablering av hyttevei Gnr/bnr 105/129 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning avslår søknad om dispensasjon fra bygge- 

og anleggsforbudet i markaloven § 5 jf § 15 for etablering av vei til hytte gnr/bnr 

105/129.  

2. Videre oppfølging av saken delegeres til rådmannen. 

 

  

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for anlegging av vei til hytte ved Jaklefoss i marka. Veien er 

allerede anlagt og ble oppdaget i forbindelse med befaring på naboeiendom. Markaloven § 5 

gir et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak. Etter nærmere vilkår kan det imidlertid gis 

dispensasjon etter markaloven § 15. Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå søknad om 

dispensasjon. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune var på befaring i området 18.10.18 i forbindelse med tiltak på 

naboeiendom og oppdaget at det var anlagt vei til eiendommen gnr/bnr 105/129. I brev datert 

19.10.18 ble eier av eiendommen gjort oppmerksom på forholdet, at det gjelder et generelt 

bygge- og anleggsforbud innenfor markaområdet og at anlegging av vei er søknadspliktig. 

Kommunen gjorde i brevet oppmerksom på at det er mulig å søke dispensasjon fra markaloven 

og ba om skriftlig redegjørelse for vei senest innen 21.11.18. I e-post 09.11.18 bekreftet eier at 

han ville søke dispensasjon fra markaloven § 5. Søknad om dispensasjon ble mottatt 07.01.19. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er søkt dispensasjon fra markaloven § 5 for å etablere vei til hytte. I søknaden redegjøres 

det for dagens situasjon hvor adkomst til hytten følger en bratt sti fra parkering på 

naboeiendom, gnr/bnr 105/115, til hytta. Veien er 52 meter lang. Som begrunnelse for 

dispensasjonssøknaden vises det til at eiendommen ligger bare 750 meter innenfor 

markagrensen i et betydelig utbygget hytteområde med 150-200 hytter. Det vises også til at de 

fleste eiendommene langs Ringkollveien har stikkvei til sine hytter, at vei til hytten legges fra 

eksisterende adkomstvei og ikke blir synlig fra Ringkollveien. Veien skal tilsås med matjord og 

gress, det er ingen skiløyper eller stier i området. 
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Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i marka og omfattes av markaloven. Markaloven overstyrer 

kommuneplanen og angir arealformålet i markaområdet til LNF-formål. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt dispensasjon fra bygge- og anleggsforbudet i markaloven § 5. Markaloven § 15 gir 

hjemmel for å gi dispensasjon fra § 5. Vilkårene for å gi dispensasjon er at hensynene i lovens 

formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon etter en 

samlet vurdering anses å være klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller 

allmenne interesser. Dersom begge vilkårene er oppfylt, kan kommunen etter sitt skjønn gi 

dispensasjon. 

 

Det følger av bestemmelsen at plan- og bygningslovens bestemmelser om dispensasjon ikke 

gjelder og at kommunen ikke kan gi dispensasjon fra forbudet i markaloven § 5 når en direkte 

berørt statlig eller regional mundighet har uttalt seg mot at det blir gitt dispensasjon. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

Økonomiske forhold 

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

tas ikke saksbehandlingsgebyr for behandling av saker etter markaloven. Eventuelt 

saksbehandlingsgebyr for behandling av tiltak etter plan- og bygningsloven vil gi gebyrinntekter 

til kommunen etter selvkostprinsippet.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Kommunen kan fatte vedtak om å avslå dispensasjonssøknad etter markaloven uten at saken 

først oversendes til fylkesmannen for uttalelse. Dersom hovedutvalget er positiv til tiltaket og 

ønsker å innvilge dispensasjon, må saken først forelegges fylkesmannen til uttalelse. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er positiv til søknad om dispensasjon fra 

bygge- og anleggsforbudet i markaloven § 5 jf § 15 for etablering av vei til hytte 

gnr/bnr 105/129 dersom fylkesmannen i Oslo og Viken gir en uttalelse som ikke går 

imot søknaden.  

2. Myndighet til å viderebehandle saken, herunder innhente uttalelse fra fylkesmannen i 

Oslo og Viken delegeres til rådmannen. 

 

Alternativ argumentasjon: Hovedutvalget vurderer at vei slik den er søkt om vil bli et mindre 

inngrep og legger blant annet vekt på at veien blir kun ca. 52 meter lang og ikke gir ny 

adkomst til Ringkollveien. Det legges også vekt på at eiendommen ligger i Jaklefoss-området 

som er et etablert hytteområde med tett konsentrasjon av fritidseiendommer og at det skal 

legges matjord og etableres gress på veien slik at den går mest mulig i ett med omgivelsene. 

Det er ikke stier eller løyper i umiddelbar nærhet til veien. Hovedutvalget kan etter dette ikke 

se at hensynene til friluftsliv, naturopplevelse og idrett som nevnt i lovens formålsbestemmelse 

blir vesetlig tilsidesatt. Fordelene for ved å gi dispensasjon vurderes samlet å være klart større 

enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. 
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Alternativ 2: 

Saken utsettes for befaring på barmark. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken er av prinsipiell karakter for spørsmålet om å tillate anlegging av 

vei til hytter i Jaklefossområdet og i andre områder av marka med ansamling av hytter. Det vil i 

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

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

For å godkjenne dispensasjon etter markaloven § 15 er det to vilkår som må være oppfylt, at 

hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi 

dispensasjon etter en samlet vurdering anses å være klart større enn ulempene for friluftslivet, 

naturmiljøet eller allmenne interesser. 

 

Etter forarbeidene til markaloven, Ot. prp. Nr. 23 (2008-2009), side 47, skal det i 

dispensasjonsvurderingen gjøres en konkret vurdering av tiltaket det søkes dispensasjon for og 

om dette vil gå ut over hensynene markaloven skal ivareta eller andre allmenne interesser. For 

å gi dispensasjon generelt skal samfunnsmessige og allmenne hensyn veie tyngre enn interessen 

og fordelen den private part har. Både direkte og indirekte og samlede virkninger av tiltaket 

må vurderes i dispensasjonsvurderingen. Tillatelse ved dispensasjon er videre en snever 

unntaksregel som bare skal anvendes som sikkerhetsventil i spesielle tilfeller. 

 

Rådmannen viser til at formålet med markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, 

naturopplevelse og idrett. Samtidig skal loven bevare et rikt og variert landskap og natur- og 

kulturmiljø med kulturminner. Det er ikke merkede stier eller løyper i umiddelbar nærhet til 

hytten og området er utbygget med private hytter. Det vurderes også at allmennhetens 

interesse av området er noe begrenset ettersom det vil være mer naturlig å benytte Ringkollen 

hvor det er etablert stier, skiløyper mm. Rådmannen vurderer isolert sett dermed at etablering 

av en 52 m lang vei fra eksisterende hyttevei i området Jaklefoss, ikke vil gi en vesentlig 

tilsidesettelse av markalovens formål. 

 

Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene for friluftslivet, 

naturmiljøet eller allmenne interesser etter en samlet vurdering. Forarbeidene nevner at det bør 

kunne gis dispensasjon for mindre tiltak på eller i forbindelse med eksisterende bebyggelse til 

lovlig bruk, herunder tiltak som gir bedre sanitærløsninger eller mer tidsmessig planløsning. Ut 

fra forabeidene vil bedre sanitærløsninger gi en potensiell miljøgevinst som vurderes å være en 

fordel for naturmiljøet. Tiltaket vurderes i denne saken å gi utelukkende private fordeler ved at 

det etableres en enklere adkomst til privat hytte. Tiltakshaver har lagt ved avtale som viser at 

han har rett til å benytte adkomstvei over naboeiendom gnr/bnr 105/99. Adkomst fra denne 

siden går gjennom skogsterreng på relativt flat mark og det vurderes som et reelt alternativ at 

adkomst kan skje gjennom parkering på denne siden og å gå opp sti til hytten. På denne måten 

vil en slippe stigning på sti fra dagens adkomst, noe som vurderes å lette tilgjengeligheten til 

hytten uavhengig av anlegging av vei. Det er ikke registrert funn av sårbare arter i området og 

tiltaket vurderes slik ikke å ha særlig innvirkning på naturmiljøet.  

 

Rådmannen vurderer likevel tiltaket som negativt ved at dersom det åpnes opp for å gi 

dispensasjon i denne saken vil dette også åpne for at det må tillates utbygging av vei til andre 
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hytter i området ut fra likebehandlingsprinsippet. En slik utbygging av flere korte 

veistrekninger vurderes i sum å være negativt for interessene markaloven søker å ivareta. 

 

Samlet vurderes det at fordelene ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

Vilkårene for å gi dispensasjon er dermed ikke oppfylt og søknad om dispensasjon må avslås 

etter markaloven § 15. 

 

Vedlegg 

Kartgrunnlag 

søknad dispensasjon Svein.docx 

Kart Ringerike Gårdsnr 105 Bruksnr 129 påtegnet vei.pdf 

Meldingstekst.html 

Vei til hytte 

Bilde - hyttevei 

Bilde - hyttevei 

Bilde - hyttevei 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 
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Arkivsaksnr.: 18/4405-2   Arkiv: K01  

 

Søknad om fornyelse av tillatelse til oppkjøring av skiløype  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis 

Arne Kristian Granheim tillatelse til å opparbeide skiløyper med egen snøscooter,  

reg nr. BZ 9900, på følgende vilkår: 

1. Det forutsettes at løypa går som en sløyfe, jf merket trasé på kart vedlagt søknaden, og 

ikke med avstikker bort til hytte på øy ute i Trona.  

2. Tillatelsen gjelder frem til 31. januar 2021.  

3. Tillatelsen er først gyldig når berørte grunneieres skriftlige tillatelse til kjøring er 

innsendt til kommunen v/ Landbrukskontoret. 

4. Det skal føres egen kjørebok. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Arne Kristian Granheim søker om fornyelse av tillatelse til å kjøre opp skiløyper med 

snøscooter i området Røste- Abbortjern-Trona, som ligger inne på åsen nord for Buttingsrud 

camping ved Sperillen. Løypekjøringen er i regi av Granheim som privatperson. Omsøkt trase 

er den samme som beskrevet i tidligere godkjent søknad. Rådmannen vil anbefale at det gis 

tillatelse, men at trase går som en sløyfe, og ikke med avstikker bort til hytte på øy ute i Trona. 

 

 

Juridiske forhold  

Oppkjøring av skiløyper til allmenn bruk er tillatt uten særskilt tillatelse etter FOR 1988-05-15 

nr 356 «forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann»§ 3e når det foretas 

av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.  

Siden den aktuelle saken vil være en privatperson som står ansvarlig for oppkjøring av løypene, 

har rådmannen valgt å legge frem saken til politisk behandling med hjemmel i § 6 av 

ovennevnte forskrift. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA ga Granheim tillatelse til kjøring med snøscooter for opparbeidelse av skiløyper i møte 

13.08.2012, sak 95/12. Løypa gikk da som en sløyfe. HMA ga også i sak 9/15 og i sak 14/17, 

Granheim tillatelse til oppkjøring av skiløype, men da også som en sløyfe, og ikke inn til hytte 

på øy i Trona. 
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Alternative løsninger 

1. HMA gir ikke Arne Kristian Granheim tillatelse til å anlegge skiløyper i privat regi med 

egen snøscooter, men råder heller Granheim til å kontakte løypelaget på Nes i Ådal, 

slik at de kan kjøre opp løypene. Dette jf. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag, § 3e, som sier at bla idrettslag har tillatelse til 

opparbeiding av skiløyper. Berørte grunneieres tillatelse forutsettes. 

  

 

Rådmannens vurdering 

Løypekjøring forutsetter en relativ stor mengde med snø og scooterkjøring, men vil under disse 

omstendigheter være i svært liten grad i konflikt med natur-, plante- og dyrelivet. Det vil 

sannsynligvis ikke oppstå permanente kjøreskader i terrenget. Traseen følger i nokså stor grad 

eksisterende skogsbilveier. Det vurderes dermed at det er tatt tilstrekkelig hensyn til 

naturmangfoldet, spesielt med hensyn til naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

 

Rådmannen anser mengde brukere av skiløypa som relativt liten, da det er nokså få innbyggere 

i området. Likevel er det positivt at det legges til rette for fysisk aktivitet for befolkningen 

uansett hvor de bor i kommunen. Det er positivt at det tas et privat initiativ til å lage skiløyper 

for allmenn bruk.  

 

Rådmannen ser imidlertid ikke behovet for allmennheten at skiløypa må ha en avstikker på vel 

1 km. som går til Granheims hytte, som ligger på en øy ute i Trona. Rådmannen vil derfor 

forutsette at løype ikke går ut til hytte på øy ute i Trona. 

 

Løypelaget på Nes i Ådal har løypemaskin og mest sannsynlig også tilgang til snøscooter. De 

vil kunne kjøre opp løyper med tillatelse hjemlet direkte i Forskrift for bruk av motorkjøretøy i 

utmark og på islagte vassdrag § 3 e. Berørte grunneieres tillatelse trengs likevel fullt ut. 

Rådmannen anser likevel denne løsningen som noe tungvinn, da en snøscooter da må fraktes til 

og fra Nes i Ådal ved hver kjøring. 

 

Rådmannen minner om grunneiers adgang til å forby eller begrense motorisert ferdsel på sin 

eiendom, uavhengig av andre gitte tillatelser, jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, § 

10. 
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Vedlegg 

 

1. Søknad om fornyelse av løyve 

2. Oversiktskart (samme kart som i tidligere behandling) 

3. Detaljert kart (samme kart som i tidligere behandling) 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.01.2019 

 

 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 

 

18/4990 18.12.2018 DS  611/18 R/TEK/KARSPI GNR 265/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 265/1 - Kolkinnveien 50 

 

18/3495 04.01.2019 DS  8/19 R/TEK/KRIGRO GNR 132/213 

  

Tilbygg Gnr/bnr 132/213 - Loveien 47 B 

 

18/2249 04.01.2019 DS  9/19 R/TEK/HALA GNR 86/373 

  

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

 

19/21 04.01.2019 DS  10/19 R/TEK/HALA GNR 244/96 

  

Oppføring av midlertidig lagerhall Gnr/bnr 244/96 - Skjærdalen 2 

 

18/5406 04.01.2019 DS  11/19 R/TEK/BERLE GNR 305/79 

Harry Heggerudstad  

Bygging av garasje/vognskjul Gnr/bnr 305/79 

 

18/4388 04.01.2019 DS  12/19 R/TEK/HALA GNR 3007/1 

  

Oppmåling over grunneiendom Gnr/bnr 3007/1 - Haga Bru 

 

18/5402 07.01.2019 DS  13/19 R/TEK/ELIPAU GNR 39/142 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 39/142 og 3051/1 

 

19/15 07.01.2019 DS  14/19 R/TEK/BERLE GNR 31/42 

Christian Grønlie  

Bygging av garasje Gnr/bnr 31/42 - Vakermoveien 43 
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18/5400 07.01.2019 DS  15/19 R/TEK/ELIPAU GNR 37/163 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 37/163 og 3051/1 

 

18/5401 07.01.2019 DS  16/19 R/TEK/ELIPAU GNR 37/60 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 37/60 og 3051/1 

 

18/5220 07.01.2019 DS  17/19 R/TEK/AEMYH GNR 298/1/31 

Morten Huse  

Tilbygg - Veslefjell Gnr/bnr/fnr 298/1/31 - Ringerudåsen 

 

19/37 07.01.2019 DS  18/19 R/TEK/AEMYH GNR 244/173 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 244/173 - Fossumveien 19 

 

18/4978 08.01.2019 DS  19/19 R/TEK/KARGRA GNR 10/1/1 

  

Båthus Gnr/bnr/fnr 10/1/1 - Nedre Østbråtaveien 50 

 

19/93 09.01.2019 DS  20/19 R/TEK/AEMYH GNR 131/32 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 131/32 - Harehaugveien 3-5 

 

19/43 09.01.2019 DS  21/19 R/TEK/HALA GNR 18/102 

Jørgensen Bygg AS  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 18/102 - Småbråtalia 

 

18/5399 09.01.2019 DS  22/19 R/TEK/AEMYH GNR 294/114 

  

Oppføring av hytte Gnr/bnr 294/114 - Blåbærhaugen 

 

19/91 09.01.2019 DS  23/19 R/TEK/KARGRA GNR 95/149 

  

Bygging av tilbygg og utendørs svømmebasseng Gnr/bnr 95/149 - Livveien 8 

 

18/3988 09.01.2019 DS  24/19 R/TEK/KRIGRO GNR 248/1 

  

Oppføring av basestasjon Gnr/bnr 248/1 - Vælerenveien 41 

 

19/47 10.01.2019 DS  25/19 R/TEK/HALA GNR 18/101 
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Jørgensen Bygg AS  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 18/101 - Småbråtalia 

 

19/19 10.01.2019 DS  26/19 R/TEK/HALA GNR 305/101 

Tore Kristiansen  

Dispensasjon Gnr/bnr 305/101 - Ådalsveien 1285 

 

19/32 11.01.2019 DS  27/19 R/TEK/AEMYH GNR 49/50 

  

Bygging av tilbygg og garasje Gnr/bnr 49/50 - Myrveien 14 

 

18/5318 14.01.2019 DS  28/19 R/TEK/KARGRA GNR 10/1 

Eco Solutions AS  

Etablere ledningsnett for vann- og trykkavløp Gnr/bnr 10/1 - Skjørvold 

 

18/3555 15.01.2019 DS  29/19 R/TEK/ANEWEB GNR 94/19 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 94/19 - Nesmoveien 1 

 

18/5128 15.01.2019 DS  30/19 R/TEK/KRIGRO GNR 103/166 

  

Tillbygg til hytte Gnr/bnr 103/166 

 

19/255 17.01.2019 DS  31/19 R/TEK/HALA GNR 39/196 

Isachsen Anlegg AS  

Overvannsledning - Benterud Gnr/bnr 39/196 - Benterudgata 

 

18/4947 17.01.2019 DS  32/19 R/TEK/AEMYH GNR 296/1 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 296/18 - Vikerseterveien 18 

 

19/43 17.01.2019 DS  33/19 R/TEK/HALA GNR 18/102 

Jørgensen Bygg AS  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 18/102 - Småbråtalia 

 

19/138 17.01.2019 DS  34/19 R/TEK/HALA GNR 55/13 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 55/13 - Heradsbygdveien 30 

 

19/57 18.01.2019 DS  35/19 R/TEK/HALA GNR 98/2 
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Oppføring av kårbolig Gnr/bnr 98/2 - Sætranggata 47 

 

19/202 18.01.2019 DS  36/19 R/TEK/AEMYH GNR 111/13 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 111/13 - Hadelandsveien 629 

 

18/5408 18.01.2019 DS  37/19 R/TEK/KARSPI GNR 158/26 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 158/26 - Svendsplassveien 9 

 

19/230 18.01.2019 DS  38/19 R/TEK/HALA GNR 130/51 

Erik Skogmo  

Bolig Gnr/bnr 130/51 - Harehaugveien 

 

18/1784 18.01.2019 DS  39/19 R/TEK/ELILUN GNR 306/19 

Geir Henning Fossholm  

Ombygging Gnr/bnr 306/19 - Fossholm 4 

 

18/4429 21.01.2019 DS  40/19 R/TEK/N46 GNR 262/28 

Robert Reiersen  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 262/28 

 

18/5370 21.01.2019 DS  41/19 R/TEK/KARSPI GNR 3/124 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 3/124 - Mælingen 35 

 

19/17 21.01.2019 DS  42/19 R/TEK/KRIGRO GNR 148/383 

  

Bygging av enebolig og garasje Gnr/bnr 148/383 - Permobakken boligfelt 

 

18/4868 22.01.2019 DS  44/19 R/TEK/HALA GNR 254/48 

Lisbeth Aulesjord Olsen  

Uthus, unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 254/48 - Kindsåsfaret 16 

 

19/304 22.01.2019 DS  45/19 R/TEK/BERLE GNR 270/9 

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk  

Hvilebrakke for hogst Gnr/bnr 270/9 - Nikkelverket 

 

18/2090 24.01.2019 DS  47/19 R/TEK/ELILUN GNR 117/9 

  

Tilbygg Gnr/bnr 117/9 - Almvegen 15 



RI N GERI KE KOM M U N E
Miljø og arealforvaltning, V iltnemnda

Viltnemndas medlemmer

Referat fra møte i V iltnemnda

Sted : Fossveien 9, Hønefoss
Tid : Mandag 12 . november kl. 18.00 – 20:0 0

Tilstede: Richard Baksvær (lede r), Erik Haugen , Brynjulf Holte, Elisabeth Bjerknes, Anders Holte ,
Anne - Berit Tuft og Ellen Hougsrud ( landbrukskontoret )

Meldt f or fall: Anne Sandum . Det ble for kort frist til å kalle inn varamedlemmer.

Richard Baksvær ledet møtet.

Det ble servert kaffe og kringle.

Angående referat fra forrige møte:

Sak 20/18 administrasjonsskriv. I forbindelse med administrasjonsskriv for 2019 tas det en
gjennomgang av innholdet i skrivet i forholdet til tidligere års innhold. I den forbindelse er det også
ønske om en diskusjon rundt nedklassifisering. Det vil også være naturlig med en revidering av skrivet
i fo rhold til ny bestandsplanperiode .

Saksliste:

Sak 23/18 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG

Saken om endring av minsteareal for elg ble diskutert.

Beitetakst for 2018 er nå gjennomført og rapport fra FAUN er overlevert.

Det p åpekes at det e r store forskjeller i kommunen angående tetthet av elg . Forutsetningene for
vurdering av elgbestanden har e ndret seg noe i forhold til vinteren som var. Det er viktig å ha
handlingsrom i ekstraordinære situasjoner. K ommunen bør ikke lås e seg til for høyt minsteareal . Vi
må ogs å ta med i vurderingen trekkelg fra andre kom mune r som kommer inn i Ringerike, og vi må ha
mulighet til å differensiere innad i kommunen.

Økning til 4000 daa resulterer i endret valdstruktur. Er dette ønskelig? Store enheter er bra, men det
blir en del ut fordringer.

Storvald på 10 0 000 daa hadde vært ideelt.

Pålegg om å være med i storvald kan bli veldig negativt. Bør være en langsiktig prosess.

Valdstruktur har allerede pågått i lengre tid. Vald begrepet er godt innarbeidet og tankegang en rundt
dette.

Kommunen må ha handlingsrom. Bør ikke endre på minstearealet på bakgrunn om ønske om endring
i valdstruktur.



Vi må se til anbefalingene fra FAUN , s om konkludere r med høyt b eitetrykk, og fortsatt dårlige b e iter.
Kommunen b ør vente med å øke bestanden til b eitegrunnlaget er bærekraftig.

Blir feil å ha for høy stamme når beitegrunnlaget ikke er tilstede.

Vi må se til avskyting og faktisk bakgrunn s areal for hver felte elg. Dette må sees i sammenheng med
minsteareal , og stemme overens. Det stilles sp ø rs mål ve d kvaliteten på arbeidet FAUN gjør og det
fa g lig e grunnlaget for anbefalingene.

FAUN har lang erfaring , faglig tyngde og god kjennskap til kommunen , og det er dette faglige
grunnlaget kommunen har å forholde seg til, da bør vi også ta dette med i vurderingen og bruke det.

Minsteareal for hjort bør også vurderes nærmere. Er minstearealet på hjort på 12 000 daa for høyt?
Det er behov for større kvote på h j ort i noen områder. Viltnemnda bør oppfordre til å ta ut mer hjort,
og hjortejakta bør intensiveres . Forsla g om 8000/8500 daa minsteareal på hjort.

Konklusjon :

Landbrukskontoret jobber videre med forslag om å endre minsteareale t for elg til 3000/3500 daa.
Vi ltnemnda ønsker nytt møte i desember.

Sak 24 /18 MØTEPLAN FOR VILTNMNDA 2019

Vedtak:
Forslag til møteplan for viltne mnda 2019 vedtatt . Valdledermøte flyttes til vårparten 2019.

Merknad fra referent: Valdledermøte ble foreslåt t flyttet til mars 2019. Møtet b ør avholdes etter at
rapport om alders - og bestandsvurdering fra FAUN er ferdig og oversendt til kommunen . Denne
ventes i april.

Sak 25 /18 ORIENTERINGSSAKER

- Beitetakst for 2018 er gjennomført og FAUN har sammenstilt dataene i en rapport. Beitetrykk
og møkk tetthet er sannsynligvis ove restimert over tid, men man kan se på tendensene som
gir en pekepinn på utviklingen. Samlet sett vurderes beitetrykket som høyt. FAUN anbefaler
at tettheten av elg holdes stabil de neste årene. Det anbefales at elgbestanden stabiliseres
på dagens nivå, til svarende rundt 0,2 sett elg pr. jegerdag på kort sikt . Se tt elg anbefales at
ligger mell om 0,2 og 0,3 sett elg per jegerdag som mer langsiktig mål . Ved neste beiteta kst
bør vi vurdere om vi skal kjøpe tjenesten for utførelse av oppdraget. For full rapport se her:
https://www.ringerike.kommune.no/globalassets/bilder - blokker - og - filarkiv/bilder - og -
dokumenter/samfunn/landbruk/elgbeitetaksering - rapport - 2018.pdf

- Nedklassifisering og v raking av dyr ble diskutert. Det må væ re mulighet for å vrake dyr, og å
ta ut mindrever dige dyr.

- Status forvaltningsplan for gås i kommunene rundt Tyrifjorden. Modum kommune holder i
saken, og avventer rapport fra NJFF Buskerud. Det har generelt blitt mye mer gås og traner i
kommunen , sæ rlig på Nes.



- Angående s tatus politianmeldte s aker fr a elgjakta 2017 sendte landbrukskontoret brev til
politiet 12.09.18. , med forespørsel om saken var konklu dert, eventuelt om man kunne få en
statusoppdatering . Kommunen har ikke mottatt svar pr. dags dato.

- Landbrukskontoret har sjekket opp saksgang ved søknad om skadefelling av fugl i forhold til
om Norsk ornitologisk forening (NOF) er høringspart. Landbrukskontoret har tatt dette opp
med Miljødirektoratet . Et vedtak om skadefelling av fugl i henhold til «Forskrift om felling av
viltarter som gjør skade» er et enkeltvedtak, og enkeltvedtak krever ingen høringsrunde. NOF
har dermed ingen hjemmel til å kreve å være høringspart. NOF er en interesseorganisasjon
med innsynrett på lik linje med andre personer/interesseorganisasjoner. De må derfor selv ta
ansvar, som alle andre, med å følge med på offentlige postlister, og eventuelt be om innsyn.

- Oppsummering hjorteviltjakta 2018. Ingen hadde noe spesielt å meld e. Normal og rolig jakt.
Viltn e mndsleder har vært to runder ute, fått melding om 12 - 14 skadeskytinger med ettersøk.
Det har blitt gjort mye bra ettersøksarbeid og bra innsats. Landbrukskontoret har mottatt
rapport fra 7 hendelser om ettersøk, og 2 vrakdyr.

Landbrukskontoret oppsummerte jakt stat istikk pr. 12.11.18. Det har blitt felt 122 elg og 10
hjort. Antall jegerdager er betydelig lavere for 2018, selv med utsatt jakt og foreløpige tall .
65% av felte elg er ungdyr/kalv og 11% ku. Sett elg pr. jegerdag ligger pr.dd. på 0,26. FAUN
anbefaler at dette ligger på mellom 0,2 og 0,3.

EVENTUELT

- % - vis avskyting i valdene. Valdene må justere sin avskyting etter faktisk skutt for siste år i
planperioden. Landbrukskontoret tar en gjennomgang av avskytingen og hens tiller valdene til
å ta en gjennomgang av bes tandsplanene på valdledermøte . Det er greit å avvike fra
totalkvota på 20 % underveis i planperioden.

- Brev fra vald 38 angående avskyting av mindreverdige dyr. Det vises her til gjeldende
regelverk der det er opp til jeger å vurdere om dyret skal tas på egen kvote.

Fra « Forskrift om jakt, felling og fangst » :

§ 28. Avliving av skadet storvilt i ordinær jakttid eller fellingsperiode

Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer på storvilt som er såret eller

skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre

unødige lidelser.

Dersom jegeren ved avliving av hjortevilt har fellingstillatelse på tilsvarende kategori dyr, skal

vedkommende straks ta stilling til om dyret skal tas på egen fellingskvote. Tar ikke jegeren dyret på sin

fellingskvote tilfaller hjortevilt kommunen, mens annet storvilt tilfaller Viltfondet. Dyret skal straks

gjøres opp slik at kjøttet ikke tar skade. Transport av slikt kjøtt må ikke foretas før m elding er gitt etter

tredje ledd. Er kjøttet ikke brukbart, skal det plasseres slik at det skjemmer terrenget minst mulig.

Melding om avlivingen skal så snart som råd gis til kommune og valdansvarlig representant.



Videre fra kommentar til §28 i « Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer,
instrukser og avtaler », Miljødirektoratet:

Hjortevilt

Forutsetningen for å kunne ta det avlivede dyret på egen kvote, er at valdet har gyldig fellingstillatelse
på et tilsvarende dyr. For hjortevilt betyr dette i praksis at kalv alltid kan tas på egen kvote, mens for
eldre dyr må valdet ha fellingstillatelse på enten valgfritt dyr eller på dyr i samme kjønns - og
aldersgruppe som det avlivede dyret.

Dersom en jeger har avlivet hjortevilt etter denne bestemmelsen, og valdet har bestemt seg for å ta
dyret på egen kvote, vil denne rett likevel måtte vike for annen jeger som utfører korrekt ettersøk på
valdet i medhold av forfølgningsretten i viltloven § 34, jf. § 27 i denne forskrift. Bevisbyrden for lov lig
forfølgning tilligger jegeren som først har påskutt dyret.

Transport av avlivet vilt som ikke tas på kvoten, kan bare foregå etter at melding er gitt til
myndighetene. Dette er primært gjort for å hindre at dyr felles ulovlig og transporteres til bilve g under
skjul av at jegeren var på veg for å melde fra om avliving av skadet vilt.

Vilt som etter felling viser seg å være skadet, magert eller på annen måte oppfattes som mindreverdig
skal som hovedregel tas på kvoten på ordinær måte. Et unntak fra dette er dyr som ved attest fra
offentlig kjøttkontroll, dokumenteres å være uegnet til menneskeføde, og som blir kassert i sin helhet.
Slike dyr skal ikke belastes valdets kvote, men innrapporteres av kommunen som irregulær avgang.
Hele dyret, også gevir, tilfa ller da kommunen. Det forutsettes at felling av nytt dyr skjer innenfor den
ordinære jakttid. Det kan ikke gis noen forlengelse av jakttid, kompensasjon ved felling av tilleggsdyr
påfølgende jaktår eller ytes noen annen form for erstatning når dyr blir kas sert på dette grunnlag.
Dersom kassasjonen skyldes feil behandling av dyret etter at det er felt, skal det tas på valdets
ordinære kvote.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning, HMA 

Fra: Rådmannen v/ Karine Kjellberg Granli 

   

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
17/3056-26 3645/19 GNR 244/20 22.01.2019 

 

 

Fradeling og sammenføying av eiendom  

Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 

 

 

Viser til spørsmål fra Stein-Roar Eriksen, medlem HMA, i HMA-møte 14.01.19, ang 

oppfølging og status i HMA sak 76/17 – Deling og sammenføying av eiendom 

gnr/bnr 244/20 – Støaveien 153. 

 

Etter at sak 76/17 var behandlet i HMA, 06.11.17, kom det fram at Bane Nor gjorde 

krav på eiendom gnr/bnr 244/20. Bane Nor kunne framlegge tilstrekkelig bevis for at 

de er eier av eiendommen. Som en følge av dette ble søknad om fradeling og 

sammenføying trukket. Saken er avsluttet av kommunens oppmålingsavdeling. 

Status for eiendommen er uendret, den omfattes av kommuneplanbestemmelsene § 

2.1 Landbruk-, natur- og friluftsområde og § 5 Områder langs vann og vassdrag. 

Bane Nor vil oppgis som eier i matrikkelen.  

 



Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: Karine Kjellberg Granli [] 

Kopi: Terje Dahlen [Terje.Dahlen@ringerike.kommune.no]; Heidi Skagnæs [Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 15.01.2019 08:59:39 

Emne: VS: Spørsmål ang oppfølging og status sak 76/17 - deling og sammenføyning av eiendom Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 

Vedlegg: image001.gif; Spørsmål, brev ang oppfølging og status i sak 76 2017.doc; Protokoll 76 2017 HMA.pdf; Snaketangen 244-15.2.pdf brev 

fra lag Tyristrand og landsbyforening.pdf 

Hei, Karine! 
 
Dette er vel «din» sak! 
 
Arne 
 

Fra: Terje Dahlen  
Sendt: tirsdag 15. januar 2019 08:22 
Til: Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no>; Heidi Skagnæs <Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no> 
Emne: VS: Spørsmål ang oppfølging og status sak 76/17 - deling og sammenføyning av eiendom Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 

 
Hei! 
 
Vedlagt skriftlig spørsmål fra Stein Roar Eriksen i gårsdagens HMA, holder dere tak i denne? 
 
Mvh 
Terje 
 

Fra: Stein-Roar Eriksen <steinroareriksen@gmail.com>  
Sendt: mandag 14. januar 2019 17:34 
Til: Terje Dahlen <Terje.Dahlen@ringerike.kommune.no> 
Kopi: arnfinn.baksvaer@glitreenergi.no; stein.roar.eriksen@gmail.com 
Emne: Spørsmål ang oppfølging og status sak 76/17 - deling og sammenføyning av eiendom Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 

 



Til:       Rådmannen v/Terje Dahlen 

Kopi:   HMA v/leder Arnfinn Baksvær 

Fra:      Stein-Roar Eriksen, medlem HMA 

Dato:   14.01.19 

 

Sak:    Spørsmål angående oppfølging og status i HMAs sak 76/17 - 

deling og sammenføyning av eiendom Gnr/bnr 244/20 – Støaveien 153 

 

Undertegnede viser til tidl.  stilt spørsmål og overlevering skriftlig, på papir, i 

i HMAs møte i dag, den 14.01.19. Med dette oversendes spørsmål/saksdokumenter elektronisk. 

 

Dette handler om et attraktivt strandareale i 100m- beltet langs Tyrifjorden. Det har historisk fungert som badeplass for lokalbefolkningen 

og hytteeiere på Tyristrand (Støalandet) 

 

Saken skapte debatt i HMA, engasjement og oppslag i lokale media. 

 

Det vises til tidl. saksutredning, samt vedtak. (4 punkter). 

 

Undertegnede ber om rådmannens skriftlige tilbakemelding ang. oppfølging av,  

og status i saken. 

 

            Vedlegg:         -     Brev med spørsmål, tatt opp og overlevert i HMAs møte 14.01.19 

- Kopi saksprotokoll – sak 76/17 

- Brev fra Tyristrand Landsbyforening/Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag 

 

Med hilsen 

Stein-Roar Eriksen 

 



 



Til: Rådmannen v/Terje Dahlen 

Kopi: HMA v/leder Arnfinn Baksvær 

Fra: Stein-Roar Eriksen, medlem HMA 

Dato: 14.01.19 

 

Sak: Spørsmål angående oppfølging og status i HMAs sak 76/17 - 

deling og sammenføyning av eiendom Gnr/bnr 244/20 – Støaveien 153 

 

Dette handler om et attraktivt strandareale i 100m- beltet langs Tyrifjorden. Det har 

historisk fungert som badeplass for lokalbefolkningen og hytteeiere på Tyristrand 

(Støalandet) 

 

Saken skapte debatt i HMA, engasjement og oppslag i lokale media. 

 

Det vises til tidl. saksutredning, samt vedtak. (4 punkter). 

 

Undertegnede ber om rådmannens skriftlige tilbakemelding ang. oppfølging av,  

og status i saken. 

 

 Vedlegg: -     Kopi saksprotokoll – sak 76/17 

- Brev fra Tyristrand Landsbyforening/Tyristrand og Nakkerud 

Arbeiderlag 

 

 

 

 

Med hilsen 

Stein-Roar Eriksen 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3056-12  Arkiv: GNR 244/20  

 

Sak: 76/17 

 

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

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak kommuneplanen § 2.1 og § 5 ikke 

tilsidesettes i vesentlig grad ved å gi dispensasjon og at fordelene er klart større enn 

ulempene. 

 

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

kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

  

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen.  

4. Se orientering om klageadgang.  

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag: 

«Forslag til vedtak: HMA gir ikke disp til å dele eiendommen 244/20». 

 

Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet følgende forslag: 

1. « Lokalbefolkningen og allmennheten skal for all fremtid sikres adgang til og bruk av 

hele området som er til salgs, som badeplass og friområde til rekreasjon. 

2. Ringerike kommune kjøper det aktuelle området som ønskes fradelt Gr/bnr 244/20». 

 

Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

«Saken oversendes Formannskapet til behandling. Begrunnelse: Sakens politiske karakter og 

lokalbefolkningens og allmennhetens interesser». 

 

Avstemming: 

Anders Braatens (SP) forslag oppnådde 1 stemme (SP) og falt. 

 

Stein-Roar Eriksens (AP) forslag ble satt opp mot Rådmannens forslag og oppnådde 1 stemme 

(AP) og falt. 

Stein-Roar Eriksens (AP) tilleggsforslag oppnådde 1 stemme (AP) og falt. 
 



Ringerike Kommune
Miliø- og arealforualtning
PB 123 Sentrum
3502 Hønefoss.

Sak: Fradeling SnaketaFsen 244120. lesges til 244'15.

Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag sammen med Tyristrand Landsbyforening

er av den oppfatning at denne Ønskete fradelte eiendomm en 244120 bØr

kommunen kjøpe som et friområde.
Denne eiendommen har giennom tidene vært en badeplass for

lokalbefolkningen, og bør også for fremtiden være det fordi:
. Tyristrand og Nakkerud har få tilrettelagte badeplasser
r Stedet har stor rekreasjonsverdi for lokalbefolkningen
. Ny privat eier kan lukke eiendommen og ikke tillate offentlig ferdsel og

bruk av strandområdet

Kopi: Ringerike kommune v/ ordføreren, Ringerike Arbeiderparti, Miliø- og

Area tforva ltn i n g v/Arnf i n n Ba ksvær, Tyristra n d Landsbyforen i ng v/led er og

Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag v Leder-

Tyristrand 30.oktobe r 2017 .

Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag

V/ ledqr Per @ystein Aamodt

'?_er fiyil.r;"_D**&.
l-ossumveren /
3533 Tyristrand
Tlf.+47 91 124 g}dd

Mail: aamodtperoystein @gmail.com

Tyristrand La ndsbyforen ing

v/leder Lisa Annv Holm Odden

§.":*'-§.?fJ"-t A4Å--
Nedre Fegrivei 39

3533 Tyristrand
tlf . +47 93.8 22799
Mail: Lisa.annyh@gmail.com



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/4990 18.12.2018 DS  611/18 R/TEK/KARSPI GNR 265/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 265/1 - Kolkinnveien 50 

 

18/3495 04.01.2019 DS  8/19 R/TEK/KRIGRO GNR 132/213 

  

Tilbygg Gnr/bnr 132/213 - Loveien 47 B 

 

18/2249 04.01.2019 DS  9/19 R/TEK/HALA GNR 86/373 

  

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

 

19/21 04.01.2019 DS  10/19 R/TEK/HALA GNR 244/96 

  

Oppføring av midlertidig lagerhall Gnr/bnr 244/96 - Skjærdalen 2 

 

18/5406 04.01.2019 DS  11/19 R/TEK/BERLE GNR 305/79 

Harry Heggerudstad  

Bygging av garasje/vognskjul Gnr/bnr 305/79 

 

18/4388 04.01.2019 DS  12/19 R/TEK/HALA GNR 3007/1 

  

Oppmåling over grunneiendom Gnr/bnr 3007/1 - Haga Bru 

 

18/5402 07.01.2019 DS  13/19 R/TEK/ELIPAU GNR 39/142 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 39/142 og 3051/1 

 

19/15 07.01.2019 DS  14/19 R/TEK/BERLE GNR 31/42 

Christian Grønlie  

Bygging av garasje Gnr/bnr 31/42 - Vakermoveien 43 
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18/5400 07.01.2019 DS  15/19 R/TEK/ELIPAU GNR 37/163 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 37/163 og 3051/1 

 

18/5401 07.01.2019 DS  16/19 R/TEK/ELIPAU GNR 37/60 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 37/60 og 3051/1 

 

18/5220 07.01.2019 DS  17/19 R/TEK/AEMYH GNR 298/1/31 

Morten Huse  

Tilbygg - Veslefjell Gnr/bnr/fnr 298/1/31 - Ringerudåsen 

 

19/37 07.01.2019 DS  18/19 R/TEK/AEMYH GNR 244/173 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 244/173 - Fossumveien 19 

 

18/4978 08.01.2019 DS  19/19 R/TEK/KARGRA GNR 10/1/1 

  

Båthus Gnr/bnr/fnr 10/1/1 - Nedre Østbråtaveien 50 

 

19/93 09.01.2019 DS  20/19 R/TEK/AEMYH GNR 131/32 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 131/32 - Harehaugveien 3-5 

 

19/43 09.01.2019 DS  21/19 R/TEK/HALA GNR 18/102 

Jørgensen Bygg AS  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 18/102 - Småbråtalia 

 

18/5399 09.01.2019 DS  22/19 R/TEK/AEMYH GNR 294/114 

  

Oppføring av hytte Gnr/bnr 294/114 - Blåbærhaugen 

 

19/91 09.01.2019 DS  23/19 R/TEK/KARGRA GNR 95/149 

  

Bygging av tilbygg og utendørs svømmebasseng Gnr/bnr 95/149 - Livveien 8 

 

18/3988 09.01.2019 DS  24/19 R/TEK/KRIGRO GNR 248/1 

  

Oppføring av basestasjon Gnr/bnr 248/1 - Vælerenveien 41 

 

19/47 10.01.2019 DS  25/19 R/TEK/HALA GNR 18/101 
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Jørgensen Bygg AS  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 18/101 - Småbråtalia 

 

19/19 10.01.2019 DS  26/19 R/TEK/HALA GNR 305/101 

Tore Kristiansen  

Dispensasjon Gnr/bnr 305/101 - Ådalsveien 1285 

 

19/32 11.01.2019 DS  27/19 R/TEK/AEMYH GNR 49/50 

  

Bygging av tilbygg og garasje Gnr/bnr 49/50 - Myrveien 14 

 

18/5318 14.01.2019 DS  28/19 R/TEK/KARGRA GNR 10/1 

Eco Solutions AS  

Etablere ledningsnett for vann- og trykkavløp Gnr/bnr 10/1 - Skjørvold 

 

18/3555 15.01.2019 DS  29/19 R/TEK/ANEWEB GNR 94/19 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 94/19 - Nesmoveien 1 

 

18/5128 15.01.2019 DS  30/19 R/TEK/KRIGRO GNR 103/166 

  

Tillbygg til hytte Gnr/bnr 103/166 

 

19/255 17.01.2019 DS  31/19 R/TEK/HALA GNR 39/196 

Isachsen Anlegg AS  

Overvannsledning - Benterud Gnr/bnr 39/196 - Benterudgata 

 

18/4947 17.01.2019 DS  32/19 R/TEK/AEMYH GNR 296/1 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 296/18 - Vikerseterveien 18 

 

19/43 17.01.2019 DS  33/19 R/TEK/HALA GNR 18/102 

Jørgensen Bygg AS  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 18/102 - Småbråtalia 

 

19/138 17.01.2019 DS  34/19 R/TEK/HALA GNR 55/13 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 55/13 - Heradsbygdveien 30 

 

19/57 18.01.2019 DS  35/19 R/TEK/HALA GNR 98/2 
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Oppføring av kårbolig Gnr/bnr 98/2 - Sætranggata 47 

 

19/202 18.01.2019 DS  36/19 R/TEK/AEMYH GNR 111/13 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 111/13 - Hadelandsveien 629 

 

18/5408 18.01.2019 DS  37/19 R/TEK/KARSPI GNR 158/26 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 158/26 - Svendsplassveien 9 

 

19/230 18.01.2019 DS  38/19 R/TEK/HALA GNR 130/51 

Erik Skogmo  

Bolig Gnr/bnr 130/51 - Harehaugveien 

 

18/1784 18.01.2019 DS  39/19 R/TEK/ELILUN GNR 306/19 

Geir Henning Fossholm  

Ombygging Gnr/bnr 306/19 - Fossholm 4 

 

18/4429 21.01.2019 DS  40/19 R/TEK/N46 GNR 262/28 

Robert Reiersen  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 262/28 

 

18/5370 21.01.2019 DS  41/19 R/TEK/KARSPI GNR 3/124 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 3/124 - Mælingen 35 

 

19/17 21.01.2019 DS  42/19 R/TEK/KRIGRO GNR 148/383 

  

Bygging av enebolig og garasje Gnr/bnr 148/383 - Permobakken boligfelt 

 

18/4868 22.01.2019 DS  44/19 R/TEK/HALA GNR 254/48 

Lisbeth Aulesjord Olsen  

Uthus, unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 254/48 - Kindsåsfaret 16 

 

19/304 22.01.2019 DS  45/19 R/TEK/BERLE GNR 270/9 

Stiftelsen Ringerikes Nikkelverk  

Hvilebrakke for hogst Gnr/bnr 270/9 - Nikkelverket 

 

18/2090 24.01.2019 DS  47/19 R/TEK/ELILUN GNR 117/9 

  

Tilbygg Gnr/bnr 117/9 - Almvegen 15 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 04.02.2019 00:00:00-04.02.2019 00:00:00     Utvalg: HMA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

17/3594-5 08.01.2019 R/TEK/ELLHOU 033 K40 

1619/19 Parter 

Referat fra møte i viltnemnda - 12.11.18  

 

17/3056-26 22.01.2019 R/TEK/KARGRA GNR 244/20 

3645/19  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 

 

 



RI N GERI KE KOM M U N E
Miljø og arealforvaltning, V iltnemnda

Viltnemndas medlemmer

Referat fra møte i V iltnemnda

Sted : Fossveien 9, Hønefoss
Tid : Mandag 12 . november kl. 18.00 – 20:0 0

Tilstede: Richard Baksvær (lede r), Erik Haugen , Brynjulf Holte, Elisabeth Bjerknes, Anders Holte ,
Anne - Berit Tuft og Ellen Hougsrud ( landbrukskontoret )

Meldt f or fall: Anne Sandum . Det ble for kort frist til å kalle inn varamedlemmer.

Richard Baksvær ledet møtet.

Det ble servert kaffe og kringle.

Angående referat fra forrige møte:

Sak 20/18 administrasjonsskriv. I forbindelse med administrasjonsskriv for 2019 tas det en
gjennomgang av innholdet i skrivet i forholdet til tidligere års innhold. I den forbindelse er det også
ønske om en diskusjon rundt nedklassifisering. Det vil også være naturlig med en revidering av skrivet
i fo rhold til ny bestandsplanperiode .

Saksliste:

Sak 23/18 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG

Saken om endring av minsteareal for elg ble diskutert.

Beitetakst for 2018 er nå gjennomført og rapport fra FAUN er overlevert.

Det p åpekes at det e r store forskjeller i kommunen angående tetthet av elg . Forutsetningene for
vurdering av elgbestanden har e ndret seg noe i forhold til vinteren som var. Det er viktig å ha
handlingsrom i ekstraordinære situasjoner. K ommunen bør ikke lås e seg til for høyt minsteareal . Vi
må ogs å ta med i vurderingen trekkelg fra andre kom mune r som kommer inn i Ringerike, og vi må ha
mulighet til å differensiere innad i kommunen.

Økning til 4000 daa resulterer i endret valdstruktur. Er dette ønskelig? Store enheter er bra, men det
blir en del ut fordringer.

Storvald på 10 0 000 daa hadde vært ideelt.

Pålegg om å være med i storvald kan bli veldig negativt. Bør være en langsiktig prosess.

Valdstruktur har allerede pågått i lengre tid. Vald begrepet er godt innarbeidet og tankegang en rundt
dette.

Kommunen må ha handlingsrom. Bør ikke endre på minstearealet på bakgrunn om ønske om endring
i valdstruktur.



Vi må se til anbefalingene fra FAUN , s om konkludere r med høyt b eitetrykk, og fortsatt dårlige b e iter.
Kommunen b ør vente med å øke bestanden til b eitegrunnlaget er bærekraftig.

Blir feil å ha for høy stamme når beitegrunnlaget ikke er tilstede.

Vi må se til avskyting og faktisk bakgrunn s areal for hver felte elg. Dette må sees i sammenheng med
minsteareal , og stemme overens. Det stilles sp ø rs mål ve d kvaliteten på arbeidet FAUN gjør og det
fa g lig e grunnlaget for anbefalingene.

FAUN har lang erfaring , faglig tyngde og god kjennskap til kommunen , og det er dette faglige
grunnlaget kommunen har å forholde seg til, da bør vi også ta dette med i vurderingen og bruke det.

Minsteareal for hjort bør også vurderes nærmere. Er minstearealet på hjort på 12 000 daa for høyt?
Det er behov for større kvote på h j ort i noen områder. Viltnemnda bør oppfordre til å ta ut mer hjort,
og hjortejakta bør intensiveres . Forsla g om 8000/8500 daa minsteareal på hjort.

Konklusjon :

Landbrukskontoret jobber videre med forslag om å endre minsteareale t for elg til 3000/3500 daa.
Vi ltnemnda ønsker nytt møte i desember.

Sak 24 /18 MØTEPLAN FOR VILTNMNDA 2019

Vedtak:
Forslag til møteplan for viltne mnda 2019 vedtatt . Valdledermøte flyttes til vårparten 2019.

Merknad fra referent: Valdledermøte ble foreslåt t flyttet til mars 2019. Møtet b ør avholdes etter at
rapport om alders - og bestandsvurdering fra FAUN er ferdig og oversendt til kommunen . Denne
ventes i april.

Sak 25 /18 ORIENTERINGSSAKER

- Beitetakst for 2018 er gjennomført og FAUN har sammenstilt dataene i en rapport. Beitetrykk
og møkk tetthet er sannsynligvis ove restimert over tid, men man kan se på tendensene som
gir en pekepinn på utviklingen. Samlet sett vurderes beitetrykket som høyt. FAUN anbefaler
at tettheten av elg holdes stabil de neste årene. Det anbefales at elgbestanden stabiliseres
på dagens nivå, til svarende rundt 0,2 sett elg pr. jegerdag på kort sikt . Se tt elg anbefales at
ligger mell om 0,2 og 0,3 sett elg per jegerdag som mer langsiktig mål . Ved neste beiteta kst
bør vi vurdere om vi skal kjøpe tjenesten for utførelse av oppdraget. For full rapport se her:
https://www.ringerike.kommune.no/globalassets/bilder - blokker - og - filarkiv/bilder - og -
dokumenter/samfunn/landbruk/elgbeitetaksering - rapport - 2018.pdf

- Nedklassifisering og v raking av dyr ble diskutert. Det må væ re mulighet for å vrake dyr, og å
ta ut mindrever dige dyr.

- Status forvaltningsplan for gås i kommunene rundt Tyrifjorden. Modum kommune holder i
saken, og avventer rapport fra NJFF Buskerud. Det har generelt blitt mye mer gås og traner i
kommunen , sæ rlig på Nes.



- Angående s tatus politianmeldte s aker fr a elgjakta 2017 sendte landbrukskontoret brev til
politiet 12.09.18. , med forespørsel om saken var konklu dert, eventuelt om man kunne få en
statusoppdatering . Kommunen har ikke mottatt svar pr. dags dato.

- Landbrukskontoret har sjekket opp saksgang ved søknad om skadefelling av fugl i forhold til
om Norsk ornitologisk forening (NOF) er høringspart. Landbrukskontoret har tatt dette opp
med Miljødirektoratet . Et vedtak om skadefelling av fugl i henhold til «Forskrift om felling av
viltarter som gjør skade» er et enkeltvedtak, og enkeltvedtak krever ingen høringsrunde. NOF
har dermed ingen hjemmel til å kreve å være høringspart. NOF er en interesseorganisasjon
med innsynrett på lik linje med andre personer/interesseorganisasjoner. De må derfor selv ta
ansvar, som alle andre, med å følge med på offentlige postlister, og eventuelt be om innsyn.

- Oppsummering hjorteviltjakta 2018. Ingen hadde noe spesielt å meld e. Normal og rolig jakt.
Viltn e mndsleder har vært to runder ute, fått melding om 12 - 14 skadeskytinger med ettersøk.
Det har blitt gjort mye bra ettersøksarbeid og bra innsats. Landbrukskontoret har mottatt
rapport fra 7 hendelser om ettersøk, og 2 vrakdyr.

Landbrukskontoret oppsummerte jakt stat istikk pr. 12.11.18. Det har blitt felt 122 elg og 10
hjort. Antall jegerdager er betydelig lavere for 2018, selv med utsatt jakt og foreløpige tall .
65% av felte elg er ungdyr/kalv og 11% ku. Sett elg pr. jegerdag ligger pr.dd. på 0,26. FAUN
anbefaler at dette ligger på mellom 0,2 og 0,3.

EVENTUELT

- % - vis avskyting i valdene. Valdene må justere sin avskyting etter faktisk skutt for siste år i
planperioden. Landbrukskontoret tar en gjennomgang av avskytingen og hens tiller valdene til
å ta en gjennomgang av bes tandsplanene på valdledermøte . Det er greit å avvike fra
totalkvota på 20 % underveis i planperioden.

- Brev fra vald 38 angående avskyting av mindreverdige dyr. Det vises her til gjeldende
regelverk der det er opp til jeger å vurdere om dyret skal tas på egen kvote.

Fra « Forskrift om jakt, felling og fangst » :

§ 28. Avliving av skadet storvilt i ordinær jakttid eller fellingsperiode

Jeger som på lovlig grunn og i lovlig jakttid eller fellingsperiode treffer på storvilt som er såret eller

skadet slik at det er påført store lidelser og ikke kan leve eller bli friskt, skal avlive dyret for å hindre

unødige lidelser.

Dersom jegeren ved avliving av hjortevilt har fellingstillatelse på tilsvarende kategori dyr, skal

vedkommende straks ta stilling til om dyret skal tas på egen fellingskvote. Tar ikke jegeren dyret på sin

fellingskvote tilfaller hjortevilt kommunen, mens annet storvilt tilfaller Viltfondet. Dyret skal straks

gjøres opp slik at kjøttet ikke tar skade. Transport av slikt kjøtt må ikke foretas før m elding er gitt etter

tredje ledd. Er kjøttet ikke brukbart, skal det plasseres slik at det skjemmer terrenget minst mulig.

Melding om avlivingen skal så snart som råd gis til kommune og valdansvarlig representant.



Videre fra kommentar til §28 i « Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst med kommentarer,
instrukser og avtaler », Miljødirektoratet:

Hjortevilt

Forutsetningen for å kunne ta det avlivede dyret på egen kvote, er at valdet har gyldig fellingstillatelse
på et tilsvarende dyr. For hjortevilt betyr dette i praksis at kalv alltid kan tas på egen kvote, mens for
eldre dyr må valdet ha fellingstillatelse på enten valgfritt dyr eller på dyr i samme kjønns - og
aldersgruppe som det avlivede dyret.

Dersom en jeger har avlivet hjortevilt etter denne bestemmelsen, og valdet har bestemt seg for å ta
dyret på egen kvote, vil denne rett likevel måtte vike for annen jeger som utfører korrekt ettersøk på
valdet i medhold av forfølgningsretten i viltloven § 34, jf. § 27 i denne forskrift. Bevisbyrden for lov lig
forfølgning tilligger jegeren som først har påskutt dyret.

Transport av avlivet vilt som ikke tas på kvoten, kan bare foregå etter at melding er gitt til
myndighetene. Dette er primært gjort for å hindre at dyr felles ulovlig og transporteres til bilve g under
skjul av at jegeren var på veg for å melde fra om avliving av skadet vilt.

Vilt som etter felling viser seg å være skadet, magert eller på annen måte oppfattes som mindreverdig
skal som hovedregel tas på kvoten på ordinær måte. Et unntak fra dette er dyr som ved attest fra
offentlig kjøttkontroll, dokumenteres å være uegnet til menneskeføde, og som blir kassert i sin helhet.
Slike dyr skal ikke belastes valdets kvote, men innrapporteres av kommunen som irregulær avgang.
Hele dyret, også gevir, tilfa ller da kommunen. Det forutsettes at felling av nytt dyr skjer innenfor den
ordinære jakttid. Det kan ikke gis noen forlengelse av jakttid, kompensasjon ved felling av tilleggsdyr
påfølgende jaktår eller ytes noen annen form for erstatning når dyr blir kas sert på dette grunnlag.
Dersom kassasjonen skyldes feil behandling av dyret etter at det er felt, skal det tas på valdets
ordinære kvote.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning, HMA 

Fra: Rådmannen v/ Karine Kjellberg Granli 

   

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
17/3056-26 3645/19 GNR 244/20 22.01.2019 

 

 

Fradeling og sammenføying av eiendom  

Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 

 

 

Viser til spørsmål fra Stein-Roar Eriksen, medlem HMA, i HMA-møte 14.01.19, ang 

oppfølging og status i HMA sak 76/17 – Deling og sammenføying av eiendom 

gnr/bnr 244/20 – Støaveien 153. 

 

Etter at sak 76/17 var behandlet i HMA, 06.11.17, kom det fram at Bane Nor gjorde 

krav på eiendom gnr/bnr 244/20. Bane Nor kunne framlegge tilstrekkelig bevis for at 

de er eier av eiendommen. Som en følge av dette ble søknad om fradeling og 

sammenføying trukket. Saken er avsluttet av kommunens oppmålingsavdeling. 

Status for eiendommen er uendret, den omfattes av kommuneplanbestemmelsene § 

2.1 Landbruk-, natur- og friluftsområde og § 5 Områder langs vann og vassdrag. 

Bane Nor vil oppgis som eier i matrikkelen.  

 



Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: Karine Kjellberg Granli [] 

Kopi: Terje Dahlen [Terje.Dahlen@ringerike.kommune.no]; Heidi Skagnæs [Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 15.01.2019 08:59:39 

Emne: VS: Spørsmål ang oppfølging og status sak 76/17 - deling og sammenføyning av eiendom Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 

Vedlegg: image001.gif; Spørsmål, brev ang oppfølging og status i sak 76 2017.doc; Protokoll 76 2017 HMA.pdf; Snaketangen 244-15.2.pdf brev 

fra lag Tyristrand og landsbyforening.pdf 

Hei, Karine! 
 
Dette er vel «din» sak! 
 
Arne 
 

Fra: Terje Dahlen  
Sendt: tirsdag 15. januar 2019 08:22 
Til: Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no>; Heidi Skagnæs <Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no> 
Emne: VS: Spørsmål ang oppfølging og status sak 76/17 - deling og sammenføyning av eiendom Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 

 
Hei! 
 
Vedlagt skriftlig spørsmål fra Stein Roar Eriksen i gårsdagens HMA, holder dere tak i denne? 
 
Mvh 
Terje 
 

Fra: Stein-Roar Eriksen <steinroareriksen@gmail.com>  
Sendt: mandag 14. januar 2019 17:34 
Til: Terje Dahlen <Terje.Dahlen@ringerike.kommune.no> 
Kopi: arnfinn.baksvaer@glitreenergi.no; stein.roar.eriksen@gmail.com 
Emne: Spørsmål ang oppfølging og status sak 76/17 - deling og sammenføyning av eiendom Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 

 



Til:       Rådmannen v/Terje Dahlen 

Kopi:   HMA v/leder Arnfinn Baksvær 

Fra:      Stein-Roar Eriksen, medlem HMA 

Dato:   14.01.19 

 

Sak:    Spørsmål angående oppfølging og status i HMAs sak 76/17 - 

deling og sammenføyning av eiendom Gnr/bnr 244/20 – Støaveien 153 

 

Undertegnede viser til tidl.  stilt spørsmål og overlevering skriftlig, på papir, i 

i HMAs møte i dag, den 14.01.19. Med dette oversendes spørsmål/saksdokumenter elektronisk. 

 

Dette handler om et attraktivt strandareale i 100m- beltet langs Tyrifjorden. Det har historisk fungert som badeplass for lokalbefolkningen 

og hytteeiere på Tyristrand (Støalandet) 

 

Saken skapte debatt i HMA, engasjement og oppslag i lokale media. 

 

Det vises til tidl. saksutredning, samt vedtak. (4 punkter). 

 

Undertegnede ber om rådmannens skriftlige tilbakemelding ang. oppfølging av,  

og status i saken. 

 

            Vedlegg:         -     Brev med spørsmål, tatt opp og overlevert i HMAs møte 14.01.19 

- Kopi saksprotokoll – sak 76/17 

- Brev fra Tyristrand Landsbyforening/Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag 

 

Med hilsen 

Stein-Roar Eriksen 

 



 



Til: Rådmannen v/Terje Dahlen 

Kopi: HMA v/leder Arnfinn Baksvær 

Fra: Stein-Roar Eriksen, medlem HMA 

Dato: 14.01.19 

 

Sak: Spørsmål angående oppfølging og status i HMAs sak 76/17 - 

deling og sammenføyning av eiendom Gnr/bnr 244/20 – Støaveien 153 

 

Dette handler om et attraktivt strandareale i 100m- beltet langs Tyrifjorden. Det har 

historisk fungert som badeplass for lokalbefolkningen og hytteeiere på Tyristrand 

(Støalandet) 

 

Saken skapte debatt i HMA, engasjement og oppslag i lokale media. 

 

Det vises til tidl. saksutredning, samt vedtak. (4 punkter). 

 

Undertegnede ber om rådmannens skriftlige tilbakemelding ang. oppfølging av,  

og status i saken. 

 

 Vedlegg: -     Kopi saksprotokoll – sak 76/17 

- Brev fra Tyristrand Landsbyforening/Tyristrand og Nakkerud 

Arbeiderlag 

 

 

 

 

Med hilsen 

Stein-Roar Eriksen 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3056-12  Arkiv: GNR 244/20  

 

Sak: 76/17 

 

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

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak kommuneplanen § 2.1 og § 5 ikke 

tilsidesettes i vesentlig grad ved å gi dispensasjon og at fordelene er klart større enn 

ulempene. 

 

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

kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

  

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen.  

4. Se orientering om klageadgang.  

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag: 

«Forslag til vedtak: HMA gir ikke disp til å dele eiendommen 244/20». 

 

Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet følgende forslag: 

1. « Lokalbefolkningen og allmennheten skal for all fremtid sikres adgang til og bruk av 

hele området som er til salgs, som badeplass og friområde til rekreasjon. 

2. Ringerike kommune kjøper det aktuelle området som ønskes fradelt Gr/bnr 244/20». 

 

Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

«Saken oversendes Formannskapet til behandling. Begrunnelse: Sakens politiske karakter og 

lokalbefolkningens og allmennhetens interesser». 

 

Avstemming: 

Anders Braatens (SP) forslag oppnådde 1 stemme (SP) og falt. 

 

Stein-Roar Eriksens (AP) forslag ble satt opp mot Rådmannens forslag og oppnådde 1 stemme 

(AP) og falt. 

Stein-Roar Eriksens (AP) tilleggsforslag oppnådde 1 stemme (AP) og falt. 
 



Ringerike Kommune
Miliø- og arealforualtning
PB 123 Sentrum
3502 Hønefoss.

Sak: Fradeling SnaketaFsen 244120. lesges til 244'15.

Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag sammen med Tyristrand Landsbyforening

er av den oppfatning at denne Ønskete fradelte eiendomm en 244120 bØr

kommunen kjøpe som et friområde.
Denne eiendommen har giennom tidene vært en badeplass for

lokalbefolkningen, og bør også for fremtiden være det fordi:
. Tyristrand og Nakkerud har få tilrettelagte badeplasser
r Stedet har stor rekreasjonsverdi for lokalbefolkningen
. Ny privat eier kan lukke eiendommen og ikke tillate offentlig ferdsel og

bruk av strandområdet

Kopi: Ringerike kommune v/ ordføreren, Ringerike Arbeiderparti, Miliø- og

Area tforva ltn i n g v/Arnf i n n Ba ksvær, Tyristra n d Landsbyforen i ng v/led er og

Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag v Leder-

Tyristrand 30.oktobe r 2017 .

Tyristrand og Nakkerud Arbeiderlag

V/ ledqr Per @ystein Aamodt

'?_er fiyil.r;"_D**&.
l-ossumveren /
3533 Tyristrand
Tlf.+47 91 124 g}dd

Mail: aamodtperoystein @gmail.com

Tyristrand La ndsbyforen ing

v/leder Lisa Annv Holm Odden

§.":*'-§.?fJ"-t A4Å--
Nedre Fegrivei 39

3533 Tyristrand
tlf . +47 93.8 22799
Mail: Lisa.annyh@gmail.com



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2579-15  Arkiv: GNR 244/326  

 

Sak: 4/19 

 

Saksprotokoll - Saksframlegg - Garasjerekke med 8 enheter Gnr/bnr 244/326 - 

Brugsjordet 7 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes til befaring.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.01.2019: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet Rådmannens alternative forslag 1: 

«Saken utsettes til befaring». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Steinhovdens (MDG) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2579-8   Arkiv: GNR 244/326  

 
 

Søknad om dispensasjon fra avstand til nabogrense og oppføring av 
garasjerekke med 8 enheter, gnr/bnr 244/326 - Brugsjordet 7 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra krav 

om avstand til nabogrense og oppføring av garasjerekke med 8 enheter på gnr/bnr 

244/326, nabomerknad fra Jørgen Gaarud og rådmannens saksframlegg i denne 

behandlingen: 

 

1. Hensynene bak plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 blir ikke vesentlig 

tilsidesatt, og fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene. 

Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

 

2. Garasjerekka skal oppføres med forskriftsmessig, brannteknisk skille. 

 

3. Søknad om oppføring av garasjerekke med 8 enheter på eiendom gnr/bnr 

244/326 godkjennes i prinsippet.  

 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

 

  

Utskrift sendes til 

Ocf Prosjekt AS, Hemskogveien 37, 3514 HØNEFOSS 

Brugsjordet Borettslag Al, c/o Ringbo BBL, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Jørgen Gaarud, Bjerkelyveien 4, 3512 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Det er søkt dispensasjon fra krav om avstand til nabogrense etter plan- og 

bygningsloven § 29-4 og oppføring av garasjerekke på 8 enheter på eiendom 

gnr/bnr 244/326. Det følger av plan- og bygningsloven § 29-4 at avstand fra bygning 

til nabogrense skal være minst 4 meter. Det er her søkt om å plassere garasjerekka 
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2 meter fra nabogrense mot eiendom gnr/bnr 244/321. Det har kommet 

nabomerknad til tiltaket fra hjemmelshaver til tilstøtende eiendom gnr/bnr 244/321. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 02.07.2018 søknad om oppføring av garasjerekke med 8 

enheter på eiendom gnr/bnr 244/326. Kommunen ga beskjed ved brev, datert 

13.07.2018, at ettersom garasjerekka skulle plasseres 2 meter fra nabogrensa, var 

det nødvendig å innhente avstandserklæring fra hjemmelshaver til naboeiendommen 

eller søke om dispensasjon fra kravet om avstand til nabogrensa. Det ble da søkt om 

dispensasjon for 2 meter avstand til nabogrense etter plan- og bygningsloven § 29-

4, ved brev mottatt 19.10.2018. 

 

Det har kommet inn merknad fra Jørgen Gaarud, hjemmelshaver til 

naboeiendommen gnr/bnr 244/321. Hjemmelshaver mener avstand til nabogrensa 

fra omsøkte tiltak ødelegger for egne planer om et grønt område/hage mot omsøkte 

eiendom. I tillegg skriver nabo at garasjerekka vil være ruvende for inn/utsyn, og at 

det vil bli et problem med tetthet for potensielle kjøpere av eiendommen. 

 

Ansvarlig søker viser til at det har vært møter med nabo, hjemmelshaver til gnr/bnr 

244/231, for å få til en løsning for å kunne bygge garasjerekka 2 meter fra 

nabogrensa. Det vises til at det har vært vanskelig å få til en løsning, og at det derfor 

søkes om dispensasjon fra avstand til nabogrensa. 

 

Saken legges med dette frem til politisk behandlling. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er omfattet av reguleringsplan 276-01 – Tyristrand sentrum vedtatt 

16.02.2006, og er regulert til boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kravet om avstand til nabogrense etter plan- og 

bygningsloven § 29-4.  

 

Hjemmel og vilkår for å gi dispensasjon fremgår av plan- og bygningsloven § 19-2. 

For at dispensasjon skal kunne innvilges, er det to vilkår som må være oppfylt. For 

det første kan dispensasjon bare innvilges dersom hensynene bak bestemmelsen 

det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. For det andre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært til behandling i Ringerike kommune tidligere. 

 

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, 

jf. forvaltningsloven § 36 første ledd. 
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Rådmannen kan ikke se at tiltaket har direkte økonomiske konsekvenser for 

kommunen. Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, og gebyr 

kommer som inntekt for kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter, og rådmannen kan ikke 

se at det er behov for ytterligere informasjon eller høringer for behandling av denne 

saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra krav 

til avstand til nabogrense og oppføring av garasjerekke med 8 enheter på gnr/bnr 

244/326, nabomerknad fra Jørgen Gaarud og rådmannens saksframlegg i denne 

behandlingen: 

 

1. Hensynene bak plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 blir vesentlig tilsidesatt, 

og fordelene med dispensasjonen er ikke klart større enn ulempene. 

Dispensasjonssøknaden avslås, jf. pbl. § 19-2. 

 

2. Søknad om oppføring av garasjerekke med 8 enheter på eiendom gnr/bnr 

244/326 avslås, med bakgrunn i avslag på dispensasjonssøknaden.  

 

Se orientering om klageadgang. 

 

Begrunnelse for alternativ 2 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan velge å legge vekt på at det søkes 

om å plassere garasjerekka 2 meter fra nabogrensa, noe som er mindre enn det som 

i utgangspunktet skal tillates. Hovedutvalget kan legge til grunn at garasjerekka ikke 

bør tillates av hensyn til nabo, luft og lys på eiendommene samt av branntekniske 

hensyn. I tillegg kan hovedutvalget mene at fordelene med garasjerekka ikke er klart 

større enn ulempene, da tiltaket er av en viss størrelse og blir plassert 2 meter fra 

nabogrensa. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få betydning for aveiing mellom naboenes og 

tiltakshavers interesser ved søknad om dispensasjon fra avstand til nabogrense. 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

Det fremgår av plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd at dersom ikke annet er 

bestemt, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense på minst 4 meter. Omsøkte 

tiltak er søkt plassert 2 meter fra nabogrensa. 

 

Det er søkt om en garasjerekke på 8 enheter plassert mot naboeiendommen med 

gnr/bnr 244/231. Bygningens lengde er 24,32 meter, dens bredde er 6 meter og den 
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største høyde er 3,35 meter. Dette gir ca. 146 m² bebygd areal. Ansvarlig søker 

viser til at det er utfordrende å skulle plassere garasjerekka 4 meter fra nabogrensa 

med tanke på innkjøring til eiendommens boliger. Eiendommen er trafikkbelastet av 

harde og myke trafikanter og vil bli uforholdsmessig smal og uoversiktlig dersom 

garasjerekka plasseres 4 meter fra nabogrensa. Søker viser til at det bør legges vekt 

på at omsøkte eiendom benyttes som snarvei for barn til og fra Tyristrand skole. 

Videre at garasjerekka vil bli bygget med pulttak med fall i retning mot 

naboeiendommen og derfor fremstå som så lav som mulig i terrenget.  

 

Rådmannen viser til at det er to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan 

innvilges, jf. pbl. § 19-2. 

 

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 oppvekstsvilkår og 

estetisk utforming av omgivelsene skal også vektlegges. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir nevneverdig 

berørt av tiltaket. Lovens formålsbestemmelse vurderes derfor ikke å bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Det følger av forarbeidene til pbl. § 29-4 at avstandskravet først og fremst er fastsatt 

av branntekniske hensyn. Videre at bestemmelsen også er begrunnet i hensynet til 

at bebyggelse på naboeiendommer sikres lys, rom og utsikt. Rådmannen vurderer at 

hensynene bak reglene om 4 meter byggegrense mot naboeiendom også skal 

ivareta hensynet til nabo. 

 

I rådmannens innstilling blir det stilt vilkår om at garasjerekka skal oppføres med 

forskriftsmessig, brannteknisk skille. Branntekniske hensyn vil dermed bli ivaretatt 

ved tiltaket. Per dags dato er det ingen bygninger i nærheten av grensa på 

naboeiendommen, men rådmannen vurderer at det er hensiktsmessig å stille vilkår 

om brannskille for eventuell fremtidig bruk av eiendommene. Videre er det tale om 

en lav garasjerekke. På tegninger av garasjerekka er det vist til at den får en høyde 

på kun 3,35 m. Veggen mot naboeiendommen med gnr/bnr 244/231 inneholder 

ingen vinduer, og det vil dermed ikke bli innsyn på naboeiendommen fra 

garasjerekka. Både omsøkte eiendom og eiendommene i området er relativt store, 

og det vurderes å ville være tilstrekkelig med lys, rom og utsikt selv om garasjerekka 

bygges. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak kravet om avstand til nabogrense på 4 

meter etter plan- og bygningsloven § 29-4 ikke blir «vesentlig tilsidesatt». 

 

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

etter en samlet vurdering». 
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Etter forarbeidene skal fordelene ved en dispensasjon hovedsakelig knyttes til de 

offentlige hensyn som planen skal ivareta, og de formål og hensyn som plan- og 

bygningsloven fastsetter. Personlige og økonomiske forhold vil normalt ikke være 

tungtveiende i dispensasjonssøknader. 

 

Ulempen med å innvilge dispensasjonen er at det vil bli noe tettere bebyggelse mot 

naboeiendommen, og det vil kunne være større fare for brannsmitte. Rådmannen 

kan imidlertid ikke se at dette gjør seg gjeldende med styrke, da eiendommene i 

området er relativt store og det stilles vilkår om forskriftsmessig, brannteknisk skille i 

garasjerekka. Omsøkte plassering av garasjerekka vil gi en sikrere trafikkløsning på 

omsøkte eiendom, og plasseringen vil således være bedre enn om den blir plassert 

4 meter fra nabogrensa. Garasjerekka bryter ikke med områdestrukturen, men vil 

passe inn med øvrige lave bygninger på eiendommen og nærliggende eiendommer. 

I tillegg vil parkering i garasje gi et ryddig inntrykk på eiendommen. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene med en dispensasjon fra avstand til nabogrense 

på 4 meter etter plan- og bygningsloven § 29-4 er «klart større enn ulempene etter 

en samlet vurdering». 

 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt, jf. pbl. § 19-2. Rådmannen 

anbefaler at dispensasjonen innvilges. 

 

Nabomerknad 

Jørgen Gaarud, hjemmelshaver til gnr/bnr 244/231, har kommet med nabomerknad 

til tiltaket. Han mener avstand til nabogrensa fra omsøkte tiltak ødelegger for egne 

planer om et grønt område/hage mot omsøkte eiendom. I tillegg skriver nabo at 

garasjerekka vil være ruvende for inn/utsyn, og et problem med tetthet for 

potensielle kjøpere. 

 

Ansvarlig søker viser til at det har vært møter med nabo, hjemmelshaver til gnr/bnr 

244/231, for å få til en løsning for å kunne bygge garasjerekka 2 meter fra 

nabogrensa. Det vises til at det har vært vanskelig å få til en løsning, og at det derfor 

søkes om dispensasjon fra avstand til nabogrensa. 

 

Rådmannen viser til dispensasjonsvurderingen, hvor hensyn til nabo er vektlagt i 

vurderingen, samt hensynet til luft, rom og utsikt som er noe tilsvarende det Jørgen 

Gaarud viser til. Rådmannen vurderer at garasjerekka ikke er til hinder for bruk på 

naboeiendom, grunnet kravet om brannteknisk skille og garasjerekka sin lave 

fremtoning og fasade. 

 

Rådmannen mener at nabomerknaden ikke bør tas til følge. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. 18/2579-7 – Svar fra søker, mottatt 26.11.2018 

3. 18/2579-6 – Garasjerekke med 8 enheter, brev fra kommunen, datert 

22.11.2018 



- 

4. 18/2579-5 – Svarbrev til etablering av garasjerekke med 8 enheter, mottatt 

15.11.2018  

a. Situasjonsplan, datert 13.11.2018 

b. E-postdialoger – nabomerknad fra Jørgen Gaarud, datert 12.09.2018 

i. Kart 

c. Tegninger 

5. 18/2579-4 – Garasjerekke 8 enheter, brev fra kommunen, datert 01.11.2018 

6. 18/2579-3 – Søknad om tillatelse i ettrinn – garasjeanlegg, mottatt 19.10.2018 

7. 18/2579-2 – Foreløpig svar fra kommunen, datert 13.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.12.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Fra: Ole Christian Fjeldstad [ole@mesterhus.honefoss.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 26.11.2018 07:08:44 

Emne: 18/2579-6 Garasjerekke med 8 enheter, gnr/bnr 244/326 - Brugsjordet 7 

Vedlegg: VS: VS: Nytt brev fra kommunen  

Hei,  
 
Viser til mottatte brev fra kommunen datert 22 november.  
Fått tilbakemelding fra borettslaget om at de ønsker dispensasjon fra nabo behandlet, borettslaget er klar over tid og kostnadskonsekvens dette vil 
medføre.  
 
Mvh 
Ole Christian Fjeldstad 
 
   
  
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 
 

Ocf Prosjekt AS       

Hemskogveien 37 

 

3514 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/2579-6 43632/18 GNR 244/326  22.11.2018 

 
Garasjerekke med 8 enheter, gnr/bnr 244/326 - Brugsjordet 7 

Viser til tidligere korrespondanse i saken. 

 

Dere har søkt om dispensasjon fra avstand til nabogrense etter plan- og 

bygningsloven § 29-4 for å bygge garasjerekka 2 meter fra nabogrensa. Ut fra 

innsendte dokumentasjon ser det ut til at vi vil legge fram saken til politisk behandling 

for hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. Dette vil da ikke bli gjort før tidligst i 

januar. Vi har ikke tatt en vurdering på om vi vil innstille negativt eller positivt. 

 

Dere kan eventuelt vurdere å endre plassering slik at dere får til en enighet med 

naboen som medfører at de trekker merknaden. 

 

Dersom dere endrer plassering på tiltaket slik at garasjerekka blir liggende 4 meter 

fra nabogrensa, vil dette være noe vi kan vurdere å behandle på delegert myndighet. 

 

Vi ber om en tilbakemelding på om dere ønsker å revurdere plasseringen av tiltaket. 

 

Til orientering 

Dersom dere får avslag vil det bli gitt et minstegebyr på kroner 20 000,-. 

 

 

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 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Brugsjordet Borettslag Al, c/o Ringbo BBL, 3511 HØNEFOSS 
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Deles tef.

l8/2579-4

SVARBREV TI L 1- TRI N N S Sø KN AD OM ETABLERI N G AV N YE GARASJER BRU GSJORDET
BORETTSLAG.
Gnr. 86/ bnr. 436

Viser til deres foreløpíge svar og anmodning om t¡lleggsdokumentasjon

1 . BRA (bruksareal)på garasjen blir 139,3 m2.

2. Plantegning av garasjerekken er vedlagt.

3. Tiltaket ble nabovarslet men det viste seg at den rekommanderte sendingen til hjemmelshaver
gnr/bnr 2441321 var blitt tatt ut fra posten av Kaj Freddy Ruud, se vedlegg, noe skapte utfordringer
for saken ettersom hjemmelshaveren som blir berørt av tiltaket ikke var informert. På bakgrunn av
dette innkalte vi til møte mellom partene hos Ringbo BBL. I forkant av møte oppfattet vi at
hjemmelshaver stilte seg positiv til tiltaket borettslaget planlegger, dette synes derimot å ha forandret
seg i etterkant. Vi har redegjort i byggesøknaden for at det er gjennomført møter med
hjemmelshaver til gnr/bnr 2441321o9 antok på denne bakgrunnen at det ville komme merknad til
nabovarslingen. Vedlagt vil dere finne det vi har fått av skriftlig tilbakemelding fra hjemmelshaver,

4. Viser til brev fra kommunen som omtalte byggegrensen, vedlagt vil dere finne at garasjen er flyttet
slik at 12 meters-grensen mot kommunal vei overholdes. Borettslaget ønsker fortsatt å bygge med 2
meters avstand til hjemmelshaver 2441321 som vist på situasjonsplanen. Dette selv om det har vist
seg å ikke få til en avtale med nabo.

For evt. spørsmål kan undertegnede kontaktes

Med hilsen

Ole Christian Fjeldstad
Prosjektleder

OCF Prosjekt AS
Or9.nr.91768993

feleíon92281 462
ole@ocforosiekt. no

Besøksadresse
Hvervenmoveien 49
3511 Hønefoss

Vår't saks nr'.

Postadresse
Hemskogve¡en 37
351 4 Hønefoss

/tØ-á K"2
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Vedlecs. Vedleee: Dato:
Diverse korresþondanse
Plantegning

Ny situasjonsplan
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13.11.2018
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Utskrift

SI TU ASJONSPLAN
FOR RINGERIKE KOMMUNE

Dato 1 3/1 1 -201 8 Målestokk 1:500

Eier
Gnr/bnr/fnr 2441326-0
Adresse Brugsjordet 7, 3533 TYRISTRAND, med flere
Areal, beregnet 7663.6
Formål
Utnyttelse
Regplan nr.
Plannavn
Godkjent
Kommuneplanformål

SP

2441321

244/32

oa

h)
o)o

244/422
373.73

Andre bygg Usikker eiendomsgrense

Trafikkareal Vannledning

Overvannsledning

Spillvannsledning

Felles avløpsledning

Situasjonsplanen kan ikke være eldre enn 1 år.

Tiltakshaver
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OIe Christian Fjeldstad

Fra:

T¡I

Sendt:

Emne:

Ole Henrik Brekke <Ole@ringbo.no>

mandag 12, november 2018 09:18

Ole Christian Fjeldstad

VS: Angående: 127-Brugsjordet brl - Oppsetting av garasjer

D* RINGBO

Ole Henrik Brekke I Forvaltningsrådgiver I Ringbo BBL

Tlf.406 4992I I Sentralbord 32 11. 36 00

Hvervenmoveien 49 | 3511 HøNEFOSS

I www.rinebo.no I

Ringbo - Profesjonell forvalter og medlemsorganisasjon

Aktiver Fordelskort på Få rabatt - spar penger og opparbeid bonus !

Vil du bli venn med oss på facebook? Trykk "Like/' på

Fra: Jørgen Gaarud <;gaa rud@vahoo.no>

Sendt: 1.2. september 2018 L7:34

Til: Ole Henrik Brekke <Ole@ringbo.no>

Emne: Angående: I27-Brugsjordet brl - Oppsetting av garasjer
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Hei,..

Vi har også drøftet alternativet med 2m fra grensen.. noe vi mener vil ødlegge for våre planer. Vi har tenl<t et grønt
område/hage mot derer tiltenkte (2m grense /garasjebygg) /vest siden av eiendomen, noe som vi mener vil være så

ruvende for inn/utsyn samt tetthet for potensielle kjøpere.

Vi ser for oss at dere lpser problemene på egen eiendom.

Eks: ved å ta 2 m fra hus nr 25/27.lse bilde av kart)

Mvh Jørgen Gaarud/ brugsjorde 5

Den ons. 12. sep.. 2018 kl. 14.26 skrev Ole Henrik Brekke

HeiJørgen.

Styret i Brugsjordet brl hadde styremøte 10. september og behandlet saken grundig, og ønsker å få til en

avtale om gjensidig bygging to meter fra grensa.

Legger ved kopi av vedtaket som ble gjort:

Vedtak: Styret i brl ønsker ikke å inngå noe samarbeid med nabo om felles lekeplass når han iverksetter

byggetrinn 2. Styret ønsker å inngå en gjensidig avtale som gir begge parter en mulighet å bygge to
meter fra grensa. Alternativt så setter en i gang en dispensasjonsspknad, selv om det da kan ta flere

måneder.

Styret i brl ser fram til videre diskusjoner om en avtale.

Ole Henrik Brekke I Forvaltningsrådgiver I Ringbo BBL

Tlf. 406 49 921 | Sentralbord 32 L1 36 00

Hvervenmoveien 49 | ¡Sff HøNEFOSS

ole@rinsbo.no I www.ringbo.no I Viertilfordee
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Ringbo - Profesjonell forvalter og medlemsorganisasjon

Aktiver Fordelskort på www.fordelskortet.nolrinsbo Få rabatt - spar penger og opparbeid bonus I

Víl du bli venn med oss på facebook? Trykk "Liker" på www.facebook/rinebo BBL
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

Ocf Prosjekt AS  

Hemskogveien 37 

 

3514 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/2579-4 39777/18 GNR 244/326  01.11.2018 

 

Garasjerekke med 8 enheter Gnr/bnr 244/326 - Brugsjordet 7 

 

Foreløpig svar, jf. forvaltningslovens § 11a, pkt. 2, 
og anmodning om tilleggsdokumentasjon. 

 

En foreløpig gjennomgang av saken har avdekket at vi trenger mer 

opplysninger for å kunne behandle saken. Følgende må ettersendes før 

søknaden kan behandles: 

 
1. BRA (bruksareal) for garasjen. 

 

2. Plantegning av garasjen. 

 

3. Dere viser til at det har kommet inn en merknad i saken fra hjemmelshaver til 

gnr/bnr 244/321. Det bes om at denne merknaden sendes kommunen, og at 

dere kommenterer merknaden. 

 

Dersom det foreligger merknad i saken, kan det være aktuelt at saken vil bli 

lagt fram til politisk behandling. 

 

4. I brev fra kommunen, datert 19.07.2018, ble det sendt ved et kart som viser 

regulert byggegrense. I brevet ble det påpekt at dere må komme med en 

redegjørelse på om omsøkte tiltak er i strid med regulert byggegrense. Vi kan 

ikke se at dette har kommet inn i saken, og ber om at det ettersendes. 

 

Dersom garasjebygget er i strid med regulert byggegrense, må dere søke om 

dispensasjon. Dispensasjonen må begrunnes, og nabovarsles. Som et 

minimum må dere varsle de som følger av vedlagte naboliste. 

 

Dere kan eventuelt vurdere om det er mulig å flytte garasjen lenger inn på 

eiendommen slik at den ikke kommer i strid med regulert byggegrense. 

 

Saken legges på vent inntil ovennevnte dokumentasjon foreligger. 

Tiltak må ikke settes i verk før tillatelse fra kommunen foreligger. 
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Øvrige opplysninger  

Det tas forbehold om at den videre behandling av saken kan avdekke andre feil 

og/eller mangler, eller behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig 

søknad og dokumentasjon for tiltaket er søkers ansvar. 

 

Tidsfrister  

Søknaden forutsetter dispensasjon, og tidsfrist for kommunens saksbehandling er 12 

uker etter at saken er komplett.  

 

Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 

nødvendige uttalelser fra andre myndigheter, behandling av saken etter annet 

lovverk m.v., kan forlenge saksbehandlingstiden. 

 

Generell informasjon 

Giroblankett for behandlingsgebyr blir sendt i forbindelse med vedtaket. Størrelsen 

på gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det tas 

også gebyr dersom saken avslås. Dersom det må dispenseres fra arealplan, 

kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med 

tilhørende forskrifter, veglov eller andre aktuelle lover, påløper det ekstra gebyr. 

Betalingsreglementet finner du på kommunens hjemmesider. 

 

Dersom det er spørsmål til saken, kan henvendelsen rettes til saksbehandler. (Se 

under). 

Ved eventuell henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på den 

aktuelle eiendom. Du kan sende epost til postmottak@ringerike.kommune.no dersom 

du ikke får kontakt. 

 

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt. 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder for byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 

Brugsjordet Borettslag Al, c/o Ringbo BBL, 3511 HØNEFOSS 

 



Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) 520-3, jf. $20-1

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.g 21-T annet ledd, oppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil blírddishert i matrikkelen

Plan-og bygningsloven Kapittel l9
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsone i:
Begrunnelse for dispensasjon :

Saknr 1812579-2
Det søkeslispensasjon fra 4 meters regelen i pbl$ 29-4. Borettslaget Brugsjordet består av 12 stk eneboliger
Þygget ¡ 1969. Eiendommen ligger i et område som er omfattet av ieguleri-nçjsplan 0605 276-0l Tyristrand "
Sentrum.

ke med I stykk gar plassert mot

til borettslagets bol en ligger 4 meter fra
melers grensen, jf $29-4.

¡ -9
l- O)
OI\i.i@rr). Y o) c\¡

È8ÈlJrv

;
I

=ó
oÈ
qd

Eiendom/Byggested
Kommune Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Adresse

Ringerike 244 326 0 0 Brugsjordet 7, 3533 TYRTSTRAN D

Tiltakets art
Søknadstype Tiltakstype Nærlngsgruppekode Bygningsrypekode Formål
Ettrinnssøknad Nytt bygg over 70 m2 -tkke boligformål X Botig 1 91 garasje

Tiltakshaver
Pårtslype Navn Adresse

foretak BRUGSJORDET BORETTSLAG AL c/o Ringbo BBL Hvervenmoveien 49, 3S11 HØNEFOSS

Organisasjonsnummer Telefon e-postadresse

85441 61 62 321 13600 firmapost@ringbo.no

Ansvarlig søker
Navn Organisâsjonsnummer Adresse Kontaktperson

OCF Prosjekt AS 91 768993 Hemskogveien 37, 3514 HØNEFOSS Ole Christian Fjetdstad

Telêfon Mobiltelefon e-postadresse

92281 462 92281 462 ole@mesterhus, honefoss.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere

Antall

1

Søkers vurdering av merknader

l.gjennom prosessen har det vært møter med eier av gnr/bnr 2441321 med tanke på å finne frem til en løsninq,
dette har vist seg vanskelig ê fê til. Grunn til det er at ñabo ønsker å utvikle sin tom og ser på dette
garasjeanlegget som et hinder i denne prosess€n.

Følgebrev
på gnr 244bnr 326, Brugsjo
s til 8 biler i rekke. Se situasj Dette er en søknad sôm er
ar saksnr 181257s. Grunn til knaden krever Dispensasjon. se
asjon-



Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) 520-3, jf. 520-1

ringen til deres eiendom er trafikkbelastet av harde og
ig. Det bør vektlegges at borettslagets eiendom brukes

naboeíendommen for å fremstå så lav som mufig i

Planstatus mv.

Type plan Navn pâ plan

Reguleringsplan Tyristrand Sentrum

Reguleringsformål

Boligområde

Beregn¡ngsregel ângitt i gleldende plân Grad av utnyttìng iht. gjeldende plan
o/oBYA 35%

Tomtearealet

Byggeområde/g ru nneiendom

- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler

= Beregnet tomteareal

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan

Areal eksisterende bebyggelse

- Areal som skal rives
+ Areal ny bebyggelse
+ Parkeringsareal

= Sum areal

Grad av utnytting
Beregnel grad av utnytting

Plassering av tiltaket
Høyspent kraftlinje er ikke i konflikt med tiltaket .

Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

:7663,60 m'
0,00 m2

7663,60 m'

,2682,26 m2

:2035,00 m'
0,00 m'

.

, 156,00 m2 ;

0,00 m, :

2191,0O m2

28,s9

/l¡ 1 r



Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) $20-3, jf. 520-1

BRA

2035,00 0,00 0,00

1 56,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

12 0 12

B I
0 0

2

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: '1

1 91 1 00 0_,00 0,0o 0,00 ,. 1 2 , 8 20

Ny.bebyggqlse

Av dêtt6

Flom
Byggverket skal I KKE plasseres i flomutsatt område

Skred
Byggverket skal I KKE plasseres i skredutsatt område

Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven g 28-l)
Det foreligger I KKE fare eller vesentlìg ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold.

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
Tomta har adkomst til kommunal veg som er opparbeide og åpen for alminnelig ferdsel. Avkjørselstillatelse er gitt.

Løfteinnretninger
lkke relevant
lkke relevant

Kvittering for nabovarsel

Tegning ny fasade

Situasjonskart

Søknad/erklæring om
ansvarsrett

Søknadierklæring om
ansvarsrett

KVI TTERI NG NABOVARSEL

TEGNI NG AV GARASJEANLEGG

MED I N NTEGNET PLASSERI NG AV
, GARASJEASNLEGG

JARLES GRAVE OG
GARTNERTJENESTER AS

Vedlagt søknaden

Vedlagt søknaden

Vedlagt søknaden

Vedlagt søknaden

, Vedlagt søknaden

c

E

F

G

G AS Hønefoss Håndverkssenter



Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) 520-3, jf. 520-1

iì
ìiii
li

Søknad/erklæring om
ansvarsrett

Ansvarlig

-/î

Gjentas med blokkbokstaver

Cki Sf,, l P F JE Lost¿o

G OCH PROSJEKTAS Vedlagt søknaden

Ansvarlí9. søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og
bygningsloven.

En er.kjent med reglene om s!¡aff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 1 0 og 1 1 .

Tiltakshaver

Dato

Signatu

Gjentas med blokkbokstaver

Erklæring og signering

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøkl D: 1 5721 4516 Utskriftstídsdato: 1 9. 1 0.20 1 I Side 4 av 4



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

Brugsjordet Borettslag Al  
c/o Ringbo BBL 
Hvervenmoveien 49 
3511 HØNEFOSS 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/2579-2 25988/18 GNR 244/326  13.07.2018 

 

Foreløpig svar  

Oppføring av garasjerekke med 8 enheter 

Gnr/bnr 244/326 - Brugsjordet 7 
 
 

Vi bekrefter at vi 02.07.2018 har registrert søknaden deres, det sendes et foreløpig svar jfr. 
forvaltningsloven § 11 a.  

For at bygningsmyndigheten skal kunne viderebehandle søknaden må følgende innsendes: 

 

- Av innsendte situasjonsplan fremgår det at avstanden fra garasjerekken til 
naboeiendommen gnr/bnr 244/321 er 2 meter. Hovedregelen er at byggverk skal 
plasseres minst 4 meter fra nabogrensen, jfr. plan- og bygningsloven § 29-4. Mindre tiltak 
som blant annet garasjer på 50 m² kan plasseres 1 meter fra nabogrensen, det omsøkte 
tiltaket er imidlertid større enn 50 m².    

Om det er ønskelig å plassere garasjerekken nærmere enn 4 meter fra nabogrensen, er 
det nødvendig med avstandserklæring fra hjemmelshaver av naboeiendommen gnr/bnr 
244/321. 

 

- Gjeldende arealplankart for området viser en byggegrense. Det bes om en redegjørelse 
på om det omsøkte tiltaket er i strid med byggegrensen. Dersom tiltaket er i strid med 
gjeldende byggegrense for området må det søkes om dispensasjon. 
Dispensasjonssøknaden må begrunnes.  

 

- Det er registrert at det er sendt inn tegninger, grunnet en teknisk feil i 
saksbehandlingssystemet vårt får vi ikke tilgang til tegningene. Det bes om at fasade-, 
terreng- og plantegninger sendes inn på nytt. 

 

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. 
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Tidsfrister  
Tidsfrist for behandling av denne saken er trolig12 uker, da det sannsynligvis må søkes om 
dispensasjon fra gjeldende byggegrense. Saksbehandlingsfristen starter først fra det tidspunkt 
saken er komplett. 
 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. Saken legges i bero til tilleggsdokumentasjon vi har bedt om er 
mottatt. 
 
Giroblankett for behandlingsgebyr blir sendt i forbindelse med vedtaket. Størrelsen på 
gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det tas også gebyr 
dersom saken avslås. Dersom det må dispenseres fra arealplan, kommuneplan, 
reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter, veglov 
eller andre aktuelle lover, påløper det ekstra gebyr. Betalingsreglementet finner du på 
kommunens hjemmesider. 
 
Dersom det er spørsmål til saken, kan henvendelsen rettes til saksbehandler. (Se under). 
Ved eventuell henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på den aktuelle 
eiendom. Du kan sende epost til postmottak@ringerike.kommune.no dersom du ikke får kontakt. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt. 

 
Med hilsen 
Ringerike kommune - Byggesaksavdelingen 
 
Arne Hellum 
Leder 
  
                   Nilam Ilyas 
         rådgiver 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 

 
Kopi: 
Brugsjordet Borettslag Al, c/o Ringbo BBL, 3511 HØNEFOSS 
 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/7-23   Arkiv: GNR 255/47  

 

 

Klage på vedtak - Atkomstveg og parkeringsplass Gnr/bnr 255/47 med flere 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har fremkommet 

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtak med delegasjonssaksnummer 

533/18. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

  

Utskrift sendes 

Interimstyret for Hollerudhagen veglag v/leder Inger Hulbak, Hulbakvegen 230, 3560 

HEMSEDAL 

Fossum AS, Vælerenveien 67, 3533 TYRISTRAND 

Alf Gunnar Navrud, Vikersundveien 138, 3533 TYRISTRAND 

Tor Eirik Frog, Gamle Ådalsvei 48, 3525 HALLINGBY 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

Sammendrag 

Saken gjelder klage på vedtak om bygging av atkomstveier og parkeringsplasser i 

Hollerudhagen hyttefelt. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning har tidligere behandlet 

dispensasjonssaken, og i politisk vedtak 36/17 innvilget hovedutvalget dispensasjon for 

bygging av atkomstveiene. Hovedutvalget behandlet også klage på dispensasjonsvedtaket i 

politisk vedtak 75/17, hvor dispensasjonsvedtaket ble opprettholdt. Fylkesmannen i Buskerud 

fattet endelig vedtak 19.01.2018 hvor kommunens vedtak ble stadfestet. 

Dispensasjonsøknaden er dermed endelig avgjort, og det som skal behandles i denne saken er 

klagen på byggetillatelsen. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er klaget på vedtak om å bygge atkomstveier i Hollerudhagen hyttefelt, som vist på 

vedlagte kart. Søknaden gjelder tre forskjellige veier, vist på kartet som rosa vei (48 meter), 

gul vei (74 meter) og blå vei (122 meter). Det var fire merknader til søknaden, blant annet fra 

Alf Gunnar Navrud og Tor Eirik Frog som også har klaget på vedtaket.  

 

I klagen fra Alf Gunnar Navrud og Tor Erik Frog skrives det i hovedsak følgende: 



- 

- Tiltaket medfører mye sprenging for å bygge bilvei i 100-metersbeltet. 

- Forvaltningen har ikke sett på de 2 andre alternative traséene for å ha noe å 

sammenligne med. 

- Ønsker ytterligere beregninger og beregninger for alternative traséer. 

- Blå vei fra dagens parkeringsplass blir uoversiktlig og uten møteplasser. Dette kan 

skape utfordringer. De andre alternativene har ikke disse utfordringene. 

- Ønsker befaring av alternativene til blå vei. 

- Klage av 01.05.2018 og 04.11.2018 opprettholdes. 

 

Klagen ble sendt til Inger Hulbak som representant for tiltakshaver og til ansvarlig søker 

Fossum AS. 

 

Inger Hulbak har kommentert klagen på vegne av tiltakshaver og ansvarlig søker. 

Kommentarene går i hovedsak ut på følgende: 

- Alternative veitraséer er utredet i forbindelse med behandlingen i Nedre Buskerud 

Jordskifterett. 

- Diverse opplysninger om jordskifterettens behandling. 

- Navrud og Frog har for en tid tilbake bygget vei til egne tomter og gjorde i den 

forbindelse naturinngrep og byggetiltak i 100-metersbeltet. 

- Ber om at klagen avvises på bakgrunn av den grundige utredningen og behandlingen 

saken har hatt i jordskifteretten gjennom seks år, samt godkjent dispensasjon fra 

Fylkesmannen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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

 

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

tiltaket er ledd i stedbunden næring. Det er i denne saken tale om opparbeidelse av vei til 

hytter, og det vurderes ikke å være et ledd i stedbunden næring. Det er innvilget dispensasjon 

fra kommuneplanen § 2.1 og § 5. 

 

Juridiske forhold  

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

rettslig klageinteresse i saken. Tillatelsen til å anlegge atkomstveier og parkeringsplasser i 

Hollerudhagen hyttefelt er et enkeltvedtak, og Navrud og Frog er naboer til tiltaket, og dermed 

parter i saken.  

 

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

er kommet frem til vedkommende part». Klagen ble sendt i post til Alf Gunnar Navrud 

26.11.2018, og åpnet av Tor Erik Frog i AltInn 27.11.2018. Klagen er sendt kommunen 

18.12.2018. På grunn av tid i forbindelse med postgang, legger rådmannen til grunn at klagen 

er fremmet innen klagefristen for både Alf Gunnar Navrud og Tor Erik Frog.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Dispensasjonssøknaden for tiltaket ble første gang lagt frem til politisk behandling i møte i 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017, hvor følgende vedtak ble fattet: 

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

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg. 



- 

1. Saken utsettes til befaring.» 

 

Befaringen ble gjennomført 12.06.2017. Naboer med merknader og representant for 

tiltakshaver fikk anledning til å stille på befaringen. 

 

Saken ble deretter behandlet på møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning samme 

dag. Følgende vedtak ble fattet: 

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

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg. 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak kommuneplanen § 2.1 og § 5 ikke 

tilsidesettes i vesentlig grad ved å gi dispensasjon. 

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

§ 2.1 og § 5. 

3. Viderebehandling av saken, inkludert fremtidig søknad om tillatelse delegeres videre til 

rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang.» 

 

Dispensasjonsvedtaket ble påklaget av Alf Gunnar Navrud, Tor Erik Frog, Lene A. Diesen og 

Tommy Diesen. Klagen ble behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

06.11.2017, hvor følgende vedtak ble fattet: 

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

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

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

36/17 og til ny behandling. 

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

tilsier at vedtak i sak 36/17 bør endres. 

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

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

 

Saken ble oversendt Fylkesmannen i Buskerud for endelig vedtak i dispensasjonssaken. 

Fylkesmannen fattet følgende vedtak:  

«Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 12. juni 

2017. 

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

 

Ringerike kommune mottok byggesøknad for atkomstveiene og parkeringsplass 03.09.2018. 

Søknaden var komplett for behandling 22.11.2018. Byggesakskontoret fattet vedtak på 

rådmannens delegerte myndighet 26.11.2018, hvor det ble gitt tillatelse til å bygge 

atkomstveier og parkeringsplass i Hollerudhagen hyttefelt. 

 

 

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.  

 

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

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

saksbehandlingsgebyr for behandling av denne klagesaken.  



- 

 
Behov for informasjon og høringer 

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

eiendomsgrensene. 

 

Rådmannen kan ikke se at behandling av denne klagesaken utløser behov for innhenting av 

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

av tillatelse, samtykke eller uttalelse fra andre. 

 

Alternative løsninger 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kan ikke se at denne klagesaken er av prinsipiell karakter. De prinsipielle 

spørsmålene rundt etablering av atkomstveier og parkeringsplasser i Hollerudhagen hyttefelt 

ble avklart i forbindelse med dispensasjonssaken som ble behandlet i Hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning i 2017.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil nedenfor kommentere hvert av momentene som er tatt opp i klagen. 

 

Sprenging 

Klager har anført at anlegging av veien vil føre til mye sprenging i 100-metersbeltet. 

Rådmannen viser til at dette momentet ble behandlet i forbindelse med dispensasjonssaken og i 

klagen på dispensasjonsvedtaket. Rådmannen viser til sin vurdering i saksframlegget for klagen 

på dispensasjonsvedtaket: 

«Av innsendte lengde- og tverrprofiler følger det at terrenginngrepene ikke er store, det er 

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

opparbeidelse av veier.» 

Rådmannen kan ikke se at forholdene er endret fra tidspunktet for behandling av klagen på 

dispensasjonsvedtaket, og anbefaler at klagen ikke tas til følge på dette punktet. 

 

Alternative traséer 

Klager skriver at alternative veitraséer ikke har vært vurdert. I følge kommentarer fra 

tiltakshavers representant, Inger Hulbak, har alternative traséer vært vurdert i Jordskifterettens 

saksbehandling.  

Rådmannen har ikke funnet grunn til å overprøve Jordskifterettens vurdering i denne saken i 

forbindelse med dispensasjonssaken, og mener at det heller ikke er riktig å overprøve denne 

vurderingen nå. Rådmannen anser Jordskifterettens behandling som tilstrekkelig av alternative 

trasévalg, og har ikke funnet grunn til å be om ytterligere redegjørelser for de alternative 

trasévalgene. Rådmannen anbefaler at Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ikke tar 

klagen til følge på dette punktet. 

 

Ønsker ytterligere beregninger 

Klager har også skrevet at de ønsker ytterligere beregninger i forbindelse med søknaden og 

beregninger av alternativ trasé. Det er ikke klart for rådmannen hvilke beregninger klager 

etterlyser, men rådmannen bemerker at kommunen uansett hadde nødvendige opplysninger for 

å behandle byggesøknaden. Eventuelle beregninger utover dette er en del av prosjekteringen 
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eller fakturagrunnlaget, og er ikke relevant for kommunens behandling av byggesaken. Dersom 

klager ønsker tilgang på disse opplysningene er dette forhold de må løse direkte med ansvarlig 

søker. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge på dette punktet. 

 

Møteplasser på blå vei 

Klager har anført at blå vei vil bli uoversiktlig og uten møteplasser, og at alternative traséer 

ikke ville hatt disse utfordringene. Rådmannen bemerker at innsendte kartgrunnlag viser flere 

avkjørsler til sideveier eller hytteeiendommer langs blå vei. Rådmannen legger til grunn at disse 

vil gi tilstrekkelige møteplasser for motgående biler. Det er også snakk om veier som vil ha lav 

fart og lite trafikk, da de bare skal fungere som atkomstveier til hyttene i området. Rådmannen 

anbefaler at klagen ikke tas til følge på dette punktet. 

 

Befaring 

Klager har også anført at han ønsker befaring av alternative traséer. Rådmannen viser til at 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning allerede har vært på befaring i området, samt at 

Jordskifteretten har gjennomført befaringer i forbindelse med jordskiftesaken. Rådmannen kan 

ikke se at flere befaringer vil kunne opplyse saken ytterligere, men dersom Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning ønsker ytterligere befaringer, kan de vedta rådmannens alternative 

forslag til vedtak. 

 

Klage av 01.05.2018 og 04.11.2018 

Klager viser avslutningsvis til at klage av 01.05.2018 og 04.11.2018 opprettholdes. 

Rådmannen bemerker at endelig vedtak i dispensasjonssaken ble fattet av Fylkesmannen i 

Buskerud 19.01.2018. Dette vedtaket kan ikke påklages. Det ble ikke fattet noen nye vedtak 

før byggesaksavdelingen ga byggetillatelse 26.11.2018. Det betyr at det ikke fantes noe vedtak 

å klage på hverken 01.05.2018 eller 04.11.2018. E-post fra Navrud 04.11.2018 og fra Frog 

samme dato ble behandlet som merknader til byggetillatelsen, gitt 26.11.2018.  

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Ettrinns (§ 20-1) - Atkomstveg og parkeringsplass  

E-post tilbakemelding (klage på vedtak) 

Uttalelse (fra tiltakshavers representant) 

Kart 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 
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Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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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 

 

 

Fossum AS          

Vælerenveien 67 

 

3533 TYRISTRAND 

 

Delegasjonssak nr: 533/18 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
15/7-15 40588/18 GNR 255/47  26.11.2018 

 

 

Ettrinns (§ 20-1) - Adkomstveg og parkeringsplass - godkjenning 

Gnr/bnr 255/47 med flere 

 

Det vises til søknad mottatt 02.01.2015. Søknaden er innsendt som en ett-

trinnssøknad og gjelder: adkomstvei og parkeringsplass. 

- Lengde, rosa vei: 48 meter 

- Lengde, gul vei: 74 meter 

- Lengde, blå vei: 122 meter 

Plangrunnlag: 

Eiendommene ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel angitt som 

LNF-område. Området ligger også mindre enn 100 m fra vannet/vassdrag. 

 

Tiltaket: 

Det er søkt om å bygge atkomstveier i Hollerudhagen hyttefelt, som vist på kart 

vedlagt søknaden. Veiene skal brukes til kjøring til hytteeiendommene, og vil være 

avsperret med bom. 

 

Dispensasjoner: 

Det er tidligere søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 

for gjennomføring av tiltaket. Ringerike kommune ga dispensasjon for tiltaket i vedtak 

36/17 fra hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017. Vedtaket ble 

påklaget. Fylkesmannen i Buskerud stadfestet Ringerike kommune sitt vedtak i 

vedtak datert 19.01.2018. 

 

Nabovarsling: 

Naboer forutsettes å være varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 21-3. Det er opplyst å være fire merknader i saken. 

 

1. Merknad fra Alf Gunnar Navrud 
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Navrud, hjemmelshaver på gnr/bnr 255/62, har merknad til tiltaket. Han skriver at han 

mener veitraseen burde vært lagt på et annet sted. Dette ville etter hans mening ført 

til mindre naturinngrep og gitt en vei som er enklere å kjøre på vinterstid. Det vises 

også til klage datert 01.05.2018, og at denne ikke er ferdigbehandlet hverken av 

Fylkesmannen eller i kommunen. 

 

Ansvarlig søkers kommentar: Veien bil bli bratt, men siden veiene er beregnet for 

biltrafikk og i størst grad i sommerhalvåret, har ikke dette blitt sett på som 

utslagsgivende. Det ville føre til mye større inngrep om det skulle utføres med en 

slakere kurvatur.  

 

Kommunens kommentar: Naturinngrepene som følge av traseen ble vurdert nøye i 

forbindelse med dispensasjonssøknaden og i forberedelsen av klagesaken på 

dispensasjonen. Fylkesmannen sluttet seg til kommunens vurdering, og mente at 

vilkårene for å innvilge dispensasjon var oppfylt. Kommunen finner dermed at 

naturinngrepene som følge av traseen det er søkt om er tilstrekkelig vurdert, og at 

Navrud ikke får medhold i sin merknad på dette punktet. 

Videre har Navrud påpekt at veien blir bratt. Kommunen viser til at bratte veier ikke 

gir noen selvstendig hjemmel for å avslå en søknad. Ansvarlig søker har redegjort for 

at veien vil være mulig å kjøre på, og kommunen finner ikke grunnlag for å overprøve 

denne vurderingen. 

Det vises også til klage datert 01.05.2018. Ringerike kommune presiserer at 

Fylkesmannen stadfestet Ringerike kommunes vedtak om å innvilge dispensasjon for 

veitraseen, og at Fylkesmannens vedtak er endelig og ikke kan påklages. Det er 

Fylkesmannen som har endelig vedtak i saken, og som eventuelt må omgjøre 

vedtaket dersom Fylkesmannen finner at vilkårene for omgjøring er oppfylt. Ringerike 

kommune forholder seg til Fylkesmannens vedtak, og har ikke anledning til å 

behandle klagen datert 01.05.2018.  

Nabomerknaden fra Alf Gunnar Navrud tas ikke til følge.  

 

2. Merknad fra Tor Eirik Frog 

Frog har kommet med merknad til tiltaket der han opprettholder sin klage datert 

01.05.2018. 

 

Ansvarlig søkers kommentar: Saken er avsluttet fra Fylkesmannen og kan ikke 

påklages. 

 

Kommunens kommentar: Som for merknad 1 fra Alf Gunnar Navrud. Nabomerknaden 

fra Tor Eirik Frog tas ikke til følge. 

 

3. Merknad fra Inger Johanne Grøstad 

Merknaden knytter seg i hovedsak til avvik og misvisende merking av veiene, 

sprenging ved parkeringsplass og plassering av veibom. Det er også kommentarer 

angående prosessen rundt prosessen i forbindelse med anlegning av veien. 

Merknaden retter seg også mot en post i prisoppsettet fra Fossum AS. 

 

Ansvarlig søkers kommentar: Veien det er søkt om er helt i tråd med det som er 

foreslått og oppgått på befaring med jordskiftedommer. Det vil kunne bli avvik mellom 

prosjektert og sluttresultatet, men dette vil være av begrenset karakter. Veibom er 



 3 

ikke avtalt eksakt hvor skal plasseres, men det er gjort avtale om at alle veiene skal 

komme på innsiden av bommen. Denne blir plassert etter nærmere avtale med 

interimstyret.  

 

Kommunens kommentar: Kommunen behandler søknaden basert på innsendte kart 

og tegninger, og veien må dermed bygges i tråd med disse. Dersom veien skal 

endres i forhold til tegninger innsendt sammen med søknaden, kan dette kreve ny 

eller endret søknad. Veibommen er ikke en del av tiltaket det er søkt om, og en privat 

vegbom hvor det ikke skal tas bompenger, skal heller ikke behandles av 

byggesakskontoret. Plassering av vegbommen er derfor ikke relevant for behandling 

av søknaden om vegbygging etter plan- og bygningsloven. Merknader knyttet til 

prisoppsettet fra entreprenør er ikke hensyn som ivaretas gjennom plan- og 

bygningsloven. 

Nabomerknaden fra Inger Johanne Grøstad tas ikke til følge. 

 

4. Merknad fra Arild Fossum 

Arild Fossum har signert merknaden som medlem av interimstyret. Han har mottatt 

varselet som hjemmelshaver på gnr/bnr 255/44, og kommunen behandler merknaden 

som en nabomerknad.  

Merknaden knytter seg i hovedsak til at veitraseen skal ha avvik, og at det ikke er 

fremsatt tilstrekkelige planer for tilpasninger mellom veg 1 og veibom. Videre peker 

han på avvik i prisoppsettet til entreprenøren. 

Ansvarlig søkers kommentar: som for merknad fra Inger Johanne Grøstad. 

Kommunens kommentar: Som for merknad fra Inger Johanne Grøstad. 

Nabomerknaden fra Arild Fossum tas ikke til følge.  

 

Kommentar til innkomne nabomerknader fra Inger Hulbak: Fossum opptrer utenfor 

interimstyrets mandat når han sender merknad som medlem av interimstyret. 

Byggesøknaden er fullt i samsvar med dispensasjonssøknaden. 

 

Vegbom: 

Kommunen opplyser om at private vegbommer har mulighet til å koble seg på 

kommunens sentralnøkkelsystem for vegbommer. Dette vil blant annet lette adkomst 

for utrykningskjøretøy. Dersom det er ønskelig å bli en del av dette systemet, kan 

Arvid Hagen på landbrukskontoret kontaktes for mer informasjon. Han kan nås på 

telefon 409 17 846.  

 

Ansvarsforhold: 

Fagområder i tiltaket som er ansvarsbelagt er vist i gjennomføringsplan datert 

24.08.2018. (vedlegg G-2).  

Erklæring om ansvarsrett for ansvarlige foretak må sendes kommunen før arbeidene 

de skal være ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via 

ansvarlig søker. 

Ved innsending av erklæringer om ansvarsrett skal revidert gjennomføringsplan 

vedlegges. 

 

Vedtak: 
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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. Situasjonsplan og tegninger i henhold til innsendte innholdsfortegnelse er lagt 

til grunn for tillatelsen. 

 

Gebyr: 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gjeldende 

betalingsreglement. Det beskriver hvordan gebyret beregnes, og er tilgjengelig på 

våre nettsider.  

 

Beregning gebyr     

Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling, 244 meter vei Kr. 6400,- 1 Kr. 6400,- 

        

Totalt gebyr å betale   Kr. 6400,- 

 

Giro (til tiltakshaver, Interimstyret for Hollerudhagen veglag V/leder Inger Hulbak) 

ettersendes.  

 

Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer 

private eller offentlige ledninger. Kommunen krever normalt minst 4 meter avstand fra 

byggverk til kommunale vann- og avløpsledninger. Avstanden måles horisontalt 

(vannrett) fra byggverket til vann- /avløpsledning.  

 

Når arbeidene anses ferdige, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til kommunen, 

jf. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1, og revidert 

gjennomføringsplan skal fremlegges. Gjenstår noe av arbeidene skal dette angis. Det 

kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn f.eks. i forbindelse med tidspunkt for 

ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

 

Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 

foreligger. 

Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, eller 

innstilles i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 

 

Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom 

innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran 

planene. 
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Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 

vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 

tiltakshaver jf. plan- og bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.  

 

Klageadgang: 

Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres 

kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 

forvaltningslovens bestemmelser om klagegang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116 

          

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi til: 

Interimstyret for Hollerudhagen veglag V/leder Inger Hulbak, Hulbakvegen 230, 3560 

HEMSEDAL 

Alf Gunnar Navrud, Vikersundveien 138, 3533 TYRISTRAND 

Arild Fossum, Hubroveien 9, 3370 VIKERSUND 

Inger Johanne Grøstad, Hubroveien 9, 3370 VIKERSUND 

Tor Eirik Frog, Gamle Ådalsvei 48, 3525 HALLINGBY   

 

 



Fra: Alf Gunnar Navrud [alfg.navrud@ringnett.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 18.12.2018 20:29:03 

Emne: Saksnr. 15/7-15, løpenr. 40588/18. Sak 0600 - 2012 - 0010. 

Vedlegg:  

Ringerike kommune, 
Byggesakskontoret. 

 

Viser til Deres brev av 26.11.2018. Ref trasévalg  blå vei Hollerud. 

 

Vi registrerer at miljø- og arealforvaltningen i Ringerike kommune påberoper seg at de nøye har vurdert 

naturinngrepene i forbindelse med dispensasjonssøknaden og i forberedelsen av klagesaken på dispensasjonen. 

Det er bekymringsfullt å registrere at forvaltningen går inn for ett alternativ som resulterer i at flere hundre fm3 

fjellmasse skal sprenges ut for å bygge en bilvei inne i 100m belte til åpent vann. 

 

Det er urovekkende at forvaltningen ikke ser på de 2 andre alternativene for å ha noe å sammenligne med. 

 
Vi har gjennom rettsprosessen bedt rekvirentene legge fram lignende beregninger for de alternative traseene som 

de har fremlagt for ønsket trasse ( blå vei ). Ref Fredrik C. Løvenskiold, Viken skog SA av  13.10.2014, 

16.02.2016 og 16.02.2017. 

Ingen beregninger har blitt fremlagt. Fullstendig taushet fra rekvirentenes side har vært resultatet. 

 

Ansvarlig søker benytter seg av Løvenskiolds beregninger i sin byggesøknad. 

Vi kan ikke se noen beregninger vedr. 2 parkeringsplasser(ikke bare 1) på fjellplatået på eiendommen 

255/63.   Resulterer dette i ytterligere sprenging av fjellmasser? 

 

Vi vil vise til hva F.C.Løvenskiold skriver i sitt brev av 13.10.2014(blå vei): sitat»Veibredden på eksisterende 

vei fram til eiendom 255/62 har en varierende bredde på 2,4-2,6 m. Veilinjen videre bør ikke ha en kjørebredde 

mindre enn 3,-m, slik at evt. berdeskapsbiler kan komme fram.  Dette vil si at veikroppen vil kreve en bredde på 
3,5-5m inkl. kurveutvidelser.  I kurver bør veibredden økes slik at veibredden ikke blir for smal» sitat slutt. 

 

Til forvaltningens orientering er alle veier/passasjer i området avsatt med 2,5m bredde. 

 

Veilengden (blå vei) er hele 263m lang (regnet fra dagens p.plass), uoversiktlig med bratte bakker, uten adgang 

til møteplasser. Med økt trafikk kan en tenke seg hvilke utfordringer dette vil medføre. 

 

De to andre alternativer vil på langt nær ha denne utfordringen.  Basert på bedre oversikt og adskillig mindre 

trafikk. 

 

Alle tre alternative veiløsninger oppfyller rekvirentenes ønske om bilvei fram til sine respektive 
eiendommer.   Etter vår mening så bør det alternativet som gjør minst mulig naturinngrep, forhindre 

trafikkproblemer, forhindre settningsskader på bygg og som er minst kostnadskrevende velges. 

 

Vi eiere av 255/62 Navrud og 255/65 Frog har kun bedt forvaltningen og hovedutvalget i miljø og areal om en 

befaring av alternativene til blå vei. 

Vi har hele tiden hatt et håp om at forvaltningen og de kommunvalgte holdt seg til de demokratiske 

spillereglene  og utvist politisk korrekthet ved å gi oss et svar på dette. 

 

Til Deres orientering opprettholder vi vår klage av 01.05.2018 og 04.11.2018(sendt Fylkesmannen 11.12.2018. 

 

Mvh. 
 Alf Gunnar Navrud.                             

 Tor Erik Frog. 

 

 

 

Sendt fra min iPad 



MOTTATT

þl. qo ç{9en-
0 7 JAI¡, 2019

lnger Hulbak

Hulbakvegen 230

3560 Hemsedal 07.01.1 9

Ringerike kommune

Postboks L23

3502 Hønefoss

Sak nr. L5l7-t9 - g.nr.2551 47 med flere - Adkomstveg og parkeringsplasser

Jeg viser til brev fra byggesakskontoret datert 19.t2.t8 med vedlagt klage fra Alf Gunnar Navrud og

Tor Erik Frog. Jeg har i dag vært ¡ møte med John Fossum ved Fossum A/S og vi er enige om følgende
merknader til klagen:

Navrud og Frog hevder i klagen at alternative vegtraseer ikke er utredet. Dette stemmer ikke med

fakta. Se vedlagt vedtak fra Nedre Buskerud Jordskifterett datert 04. LL.1.6 med følgende Slutning;
<Krov fro Alf Gunnor Navrud om utvidelse av jordskiftesok 0600-2012-00L0 Hotterud til å gjelde

etablering av vei etter dlternativ trase, tas ikke til følge>. /Se vedlegg 1)

Vifinner det dessuten riktig å minne om utkast t¡l vedtak fra jordskifteretten datert 27.06. L6 som er
lagt til grunn for søknaden om dispensasjon for bygging av veg i LN F-område, og godkjenning av

Fylkesmannen datert L9.01.1 8.

Navrud og Frog viser til diverse skriv fra F. C. Løvenskiold, men unnlater å vise til skriv fra LØvenskiold

datert 20.02. L7, der Løvenskiold informerer om at plan- og lengdeprofiler datert 'J.6.02.I7 er
utarbeidet etter oppgitte koordinater fra grensekart utarbeidd av jordskifteretten (kartarkivnr.
063215 - se vedlegg 2). Dette kartet er nå rettskraftig - se tinglysning datert 29.05.1 8.

Jordskifteretten forlanger at skifteplanen (løsningen av saken) løser adkomst- og
parkeringsforholdene på de respektive private tomter i h¡tefeltet. Vi legger ved innkalling til
rettsmøte datert tL. O7.t8 som bevis på dette (Se vedlegg 3).

Navrud og Frog har for en tid tilbake bygget veg til egne tomter og synes å glernme at de selv har
gjort naturinngrep og bygging i 100 metersbelte fra åpent vann.

Vivil nå be forvaltningen og politisk utvalg legge vekt på den grundige utredni.rg og behandling saken

har hatt ijordskifteretten gjennom seks år, samt godkjent dispensasjon fra fyll..esmannen, og dermed

awise klagen fra Navrud og Frog.

Ansvarlig sØker, Fossum AS må nå få komme igang med planlegging av byggingen i marken!

Vennlig hilsen

, #ñ #^rd u *

Dokid:
1 900371 4 (1 'ti
-22)
Uttalelse



Vedlegg l-: Vedtak av 04.1I.2016 - Nedre Buskerud Jordskifterett

Vedlegg 2: Skriv fra Fredrik C. Løvenskiold 20,02.17

Vedlegg 3: lnnkalling til rettsmøte/befaring for parkering på egne tomter datert tt.o7.tg
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/7430-26   Arkiv: GNR 278/165  

 

 

Klage på avslag - husvogn og utebod Gnr/bnr 278/165 - Vestre Ådal 
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har fremkommet 

vesentlig nye opplysninger, og opprettolder vedtaket i politisk sak 92/18. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

  

Utskrift sendes 

Advokatselskapet Angell AS, Postboks 488, 9255 TROMSØ 

Ellen Margrethe Biribakken, Tennes, 9050 STORSTEINNES 

Thomas Rytter Bull, Vestre Ådal 303, 3516 HØNEFOSS 

Gro Myrvang Rørvik, Vestre Ådal 307, 3516 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 03.12.2018 sak 92/18. Det ble 

gitt avslag på søknad om dispensasjon for å beholde husvogn og utebod på gnr/bnr 278/165. 

Advokat Jonny Angell har på vegne av hjemmelshaver Ellen Margrethe Biribakken klaget på 

kommunens vedtak. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken oversendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

Søknad om dispensasjon for husvogn og utebod på gnr/bnr 278/165 ble behandlet i 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018. Søknaden ble avslått, og 

viderebehandling ble delegert til rådmannen. 

 

Byggesaksavdelingen sendte i etterkant ut forhåndsvarsel om pålegg om riving og tvangsmulkt 

for husvognen og uteboden. Hjemmelshavers advokat har klaget på avslaget. 

 

Beskrivelse av saken 

For beskrivelse av saken viser rådmannen tl saksframlegg i hovedutvalgets vedtak 92/18, 

arkivsaksnummer 15/7430-20. 

Nedenfor vil rådmannen redegjøre særskilt for klagen. 



- 

 

I klagen skrives det i hovedsak følgende: 

- Det ble gitt tillatelse til å skille ut en mindre parsell med formål boligbygging. Dette 

fremgår også av senere skjøter. 

- Det var tidligere oppført en Moelvenbrakke på eiendommen 

- Gnr/bnr 278/165 ble tillatt fradelt fordi den var lite egnet som landbruksareal 

- Beskyttelsesbehovet mot plassering av husvogn og/eller bygging av fritidsbolig er ikke 

fremtredende her 

- Ringerike kommune har gitt muntlig tillatelse til utslipp av gråvann i grunnen 

- Kommunen har gitt muntlig tillatelse til oppsett av husvogn 

- Nærliggende eiendommer har fått godkjent flere byggetiltak uten at dette ble ansett å 

stride mot plan 

- Området er ikke attraktivt for hverken ny boligbebyggelse eller fritidsbebyggelse, og 

saken vil derfor ikke skape presedens for senere dispensasjonssøknader i LNF-områder 

- Hjemmelshaver har lang tilhørlighet i området, og det kan ikke være alt for mange 

grunneiere med egne jordlapper i området som ønsker å holde kontakten med slekt og 

venner slik at disse utgjør en trussel mot kommuneplanen 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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

næring. 

 

Juridiske forhold  

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

rettslig klageinteresse i saken. Avslaget på søknaden om dispensasjon er et enkeltvedtak, og 

advokat Jonny Angell representerer hjemmelshaver Ellen Margrethe Biribakken, som er part i 

saken. 

 

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

vedtaket er kommet fram til vedkommende part». I særlige tilfeller kan kommunen forlenge 

klagefristen før denne er utløpt. I dette tilfellet har byggesaksavdelingen godkjent at 

klagefristen forlenges til 6. januar 2019 på grunn av helligdager i juleferien. Klagen er sendt inn 

4. januar 2019.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er behandlet i HMA 3. desember 2018 som sak 92/18, arkivsaksnummer 15/7430-20. 

 

Byggesaksavdelingen sendte ut forhåndsvarsel om pålegg om retting, tvangsmulkt og forelegg 

05.12.2018. På tidspunktet for dette saksframlegget er det ikke fattet noe vedtak basert på 

denne forhåndsvarslingen. 

 

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». 

Kommunen kan derfor få krav om dekning av advokatutgifter dersom vedtaket endres. 

 



- 

Ut over dette kan ikke rådmannen se at saken vil ha andre direkte økonomiske konsekvenser 

for kommunen. Det tas saksbehandlingsgebyr for vedtak i sak 92/18, gebyrene kommer som 

inntekt til kommunen. Det tas ikke gebyr for behandling av klagen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for innhenting av informasjon eller høringer for 

behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

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

utebod på gnr/bnr 278/165, til rådmannens saksframlegg og vedtak i hovedutvalget i sak 

92/18, til klage fra advokat Jonny Angell på vegne av hjemmelshavere på 278/165 og til 

rådmannens saksframlegg i denne saken: 

 

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

03.12.2018 omgjøres, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd. 

2. Hovedutvalget godkjenner søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 

2.1 og delegerer viderebehandling av saken til rådmannen. 

3. Vedtaket kan påklages. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinsipiell karakter. I LNF-områder er det forbud mot å 

gjennomføre bygge- og anleggstiltak som ikke er ledd i stedbunden næring, jf. - 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1. Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. 

 

Å tillate husvogn og utebod på eiendommen ville være i strid med dette byggeforbudet. Å 

tillate tiltak på en tidligere ubebygd eiendom, er heller ikke omfattet av retningslinjene til § 2.1 

om hva det kan gis dispensasjon for. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen kan ikke se at klagen tilfører saken 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 sak 

92/18. Saksframlegget er vedlegg til denne saken, og blir derfor ikke klippet inn på nytt i dette 

saksframlegget. Nedenfor vil forhold tatt opp i klagen kommenteres nærmere. 

 

1. Fradelingssaken og betegnelser i skjøtet 

Klager skriver blant annet at eiendommen ble fradelt med formål boligbygging. Dette er feil, 

rådmannen viser til at det fremgår av fradelingsvedtaket fra 1972 at området ble skilt ut som en 

tilleggsparsell, og at det ble satt som vilkår at parsellen skulle sammenføyes med gnr/bnr 

278/133. Denne sammenføyingen ble ikke foretatt, men viser at formålet aldri var å opprette 

noen ny boligtomt. 

Klager viser også til at eiendommen er betegnet som boligtomt i skjøter. Rådmannen presiserer 

at et skjøte er et dokument som brukes for å overføre fast eiendom mellom gamle og nye eiere, 

og er ikke uttrykk for hvilken bruk eiendommen er regulert til. Opplysninger i skjøtet har ingen 

relevans for hvilke rettigheter en hjemmelshaver har etter plan- og bygningsloven, 

kommuneplan eller reguleringsplan. Hva eiendommen er omtalt som i skjøtet, er dermed ikke 

relevant for behandlingen av denne saken. 

 



- 

2. Tidligere Moelvenbrakke på eiendommen 

Tiltakshavers advokat har vist til at det var plassert en Moelven-brakke på eiendommen fra 

1970-1981. Rådmannen presiserer at dette ikke vil være relevant for behandlingen av denne 

dispensasjonssøknaden. Husvogna og uteboden utgjør nye tiltak, og må vurderes på 

selvstendig grunnlag. Rådmannen kjenner for øvrig ikke til om denne brakka noen gang var 

søkt om eller godkjent. 

 

3. Eiendommen ble fradelt fordi den var lite egnet til landbruksareal 

Klager har anført at eiendommen ble fradelt fordi den var lite egnet til landbruksareal. Det 

stemmer at dette var et argument da fradelingen ble godkjent, men rådmannen viser igjen til at 

formålet aldri var å opprette en selvstendig boligtomt, men å gi tilleggsareal til gnr/bnr 

278/133. Eiendommen er regulert til LNF-område. Dersom det hadde vært ønskelig fra 

kommunens side at ubebygde tomter i området skulle bebygges, ville området vært regulert til 

boligbebyggelse.  

 

4. Beskyttelsesbehov, regulering LNF 

Klager viser til at eiendommens utforming gjør at beskyttelsesbehovet mot plassering av 

husvogn og/eller fritidsbolig ikke er fremtredende. Rådmannen påpeker at området for øvrig 

består av landbruksvirksomhet og helårsboliger. En fritidsbolig/husvogn vil derfor skille seg 

klart fra områdets øvrige karakter, og et så markant avvik tilsier at en bruk av eiendommen 

som fritidseiendom ikke bør gjøres gjennom en dispensasjonssak, men tas på kommune- eller 

reguleringsplannivå.  

 

5. Kommunens saksbehandling 

Klager skriver at Ringerike kommune har godkjent plassering av husvognen gjennom en 

muntlig tillatelse til utslipp av gråvann i grunnen etter planering med pukk. Rådmannen har 

ikke undersøkt forholdene rundt opplysningen om en slik muntlig tillatelse nærmere, men 

presiserer at plassering av husvogn og utebod er tiltak som må behandles etter plan- og 

bygningsloven. Dette er saksbehandlingsregler som må følges uavhengig av eventuelle 

tillatelser til utslipp av gråvann. 

 

Klager sier også at kommunen har gitt muntlig tillatelse til plassering av husvognen. 

Kommunens byggesaksavdeling er ikke kjent med å ha gitt noen slik tillatelse. Rådmannen 

viser uansett til at enkeltvedtak skal være skriftlige, jf. forvaltningsloven § 23, og en 

byggesøknad om plassering av husvogn kan derfor ikke behandles muntlig. 

 

6. Byggetiltak på nærliggende eiendommer 

Byggetiltak på nærliggende eiendommer skiller seg fra denne saken ved at det allerede er 

bebyggelse på de øvrige eiendommene. Kommuneplanen åpner for at det kan gis dispensasjon 

for enkelte byggetiltak på allerede bebygde eiendommer, men ikke for at ubebygde 

eiendommer kan bebygges.  

 

7. Området er ikke attraktivt for hverken bolig- eller fritidsbebyggelse 

Klager skriver at området ikke er attraktivt for hverken bolig- eller fritidsbebyggelse, og at 

saken derfor ikke vil skape presedens. Rådmannen viser til at denne vurderingen er klagers 

subjektive vurdering, og kan for øvrig heller ikke se at det at et område ikke er attraktivt for 

fritidsbebyggelse er et avgjørende argument for å innvilge en dispensasjon for 

fritidsbebyggelse. Rådmannen kan ikke se at forholdene i denne saken er så spesielle at de ikke 

vil skape presedens for andre saker hvor noen ønsker å bygge på en ubebygd LNF-eiendom. 



- 

 

8. Hjemmelshavers tilhørlighet til området 

Klager skriver at hjemmelshaver har lang tilhørlighet til området, og ønsker mulighet til å 

opprettholde kontakt med slekt og venner. Rådmannen viser til at muligheten til å opprettholde 

kontakten med slekt og venner ikke er et relevant hensyn for å innvilge dispensasjon etter plan- 

og bygningsloven. Dette er fordeler av helt privat karakter, og kan ikke tillegges vekt i denne 

saken.   

 

Vedtak om avslag 

Rådmannen mener at klagen ikke tilfører vesentlig nye opplysninger, noe som tilsier at det 

opprinnelige vedtaket bør opprettholdes. Dispensasjonsvurderingen for vedtaket fremkommer 

av rådmannens opprinnelige saksframlegg Rådmannen anbefaler hovedtuvalget å opprettholde 

avslaget og oversende saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

SKM_C284e19010416310.pdf (klage) 

Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn og bod (opprinnelig saksframlegg) 

Tilbakemelding angående dispensasjon 

Bilag nr. 1 - skisse 

Bilag nr. 2 - infobrev 

Søknad om dispensasjon 

Kopi av møtebok 

Søknad om dispensasjon 

Nabomerknader 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/7430-19   Arkiv: GNR 278/165  

 
 

Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn og bod Gnr/bnr 
278/165 - Vestre Ådal 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til korrespondanse i saken, til 

søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 fra 

Advokatselskapet Angell AS på vegne av hjemmelshaver Ellen Margrethe 

Biribakken, til nabomerknader fra Gro Myrvang Rørvik og Thomas Rytter Bull og 

Weronica Brenden Hansen, og til dette saksframlegget: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra forbudet mot tiltak 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for husvogn og utebod avslås, jf. pbl. § 

19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

 

 

Utskrift sendes 

Advokatselskapet Angell AS, Postboks 488, 9255 TROMSØ 

Ellen Margrethe Biribakken, Tennes, 9050 STORSTEINNES 

Thomas Rytter Bull, Vestre Ådal 303, 3516 HØNEFOSS 

Gro Myrvang Rørvik, Vestre Ådal 307, 3516 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra forbudet mot tiltak i LNF-områder, jf. 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1, for plassering av husvogn og utebod på 

eiendom med gnr/bnr 278/165. Både husvognen og uteboden står på eiendommen i 

dag. Det er ikke annen bebyggelse på eiendommen. Husvognen er anslått å være 

40-45 m2 og uteboden er rett under 10 m2. Det har kommet inn to nabomerknader til 

dispensasjonssøknaden.  

 

Innledning / bakgrunn 



- 

Den 27.08.2015 mottok byggesaksavdelingen en klage fra Thomas Rytter Bull og 

Weronica Brenden Hansen på at det var satt opp en husvogn på cirka. 40-45 m2 på 

eiendommen, og at fyllingsarbeidene på eiendommen var skjedd helt i 

eiendomsgrensen og delvis over nabogrensen.  

Byggesaksavdelingen tilskrev hjemmelshaver Ellen Margrethe Biribakken den 

11.11.2015 og ba om en redegjørelse for hvilke tiltak som var gjort på eiendommen. 

Byggesaksavdelingen mottok en redegjørelse fra Advokatselskapet Angell AS, som 

representerer hjemmelshaver Biribakken, den 30. november 2015. 

 

På grunn av bytte av saksbehandler og tekniske problemer, ble saken dessverre 

liggende i lang tid etter dette. Saken ble tatt opp igjen 23.03.2018 ved at kommunen 

sendte brev til Advokatselskapet Angell AS og informerte om at eiendommen var 

avsatt til LNF-område i kommuneplanen, og at dersom man skulle plassere husvogn 

og utebod på eiendommen, krevde det dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1. 

 

Advokatselskapet Angell AS hevdet at hverken uteboden eller husvognen var 

søknadspliktige eller avhengige av dispensasjon. Kommunen informerte gjentatte 

ganger om at byggeforbudet i LNF-områder gjorde det nødvendig med dispensasjon 

fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1. Kommunen informerte tiltakshavers advokat 

om at tiltakshaver enten måtte søke om å få godkjent tiltakene eller fjerne tiltakene. 

Det ble sendt forhåndsvarsel om at kommunen ville vurdere pålegg, ileggelse av 

tvangsmulkt og/eller forelegg, dersom kommunen ikke mottok søknad eller tiltakene 

ble fjernet innen en nærmere fastsatt frist. 

 

Kommunen mottok søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder 

26.09.2018. Byggesaksavdelingen etterlyste noe mer dokumentasjon for å kunne 

behandle søknaden, og mottok dette 26.10.2018. 

 

Søknaden om dispensasjon for husvogn og utebod legges frem for politisk 

behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Dispensasjonssøknaden 

I dispensasjonssøknaden viser tiltakshavers advokat til at eiendommen er beskrevet 

med formål boligoppføring i skjøte fra 1973, og som boligeiendom i skjøte fra 1998. 

Eiendommens areal på 595 m2 gjør at det vanskelig kan ses annet formål enn 

bolig/fritidseiendom på den aktuelle eiendommen. Videre skrives det at plasseringen 

i nærhet til vei på en hjørnetomt, tilsier at eiendommen er egnet til bebyggelse. 

 

Tiltakshavers advokat skriver også at det ikke er vedtatt byggeforbud på 

eiendommen, og at de ikke kan se at tiltakene strider mot LNF-formålet. Det vises til 

godkjente tiltak på naboeiendommen 278/133. Videre vises det til at det sto en 

Moelvenbrakke på eiendommen fra 1970-1981.  

 

Eiendommen benyttes i dag av hjemmelshaver maksimalt to måneder, og normalt 3-

4 uker hver sommer. Til dette formål er det plassert en husvogn og en utebod på 

eiendommen. Advokaten opplyser om at hjemmelshaver var i kontakt med Ringerike 

kommune før plassering av husvogn på eiendommen. Det skal her ha blitt gitt 
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muntlig tillatelse til utslipp av gråvann i grunnen etter planering med pukk, på grunn 

av svært begrenset bruk gjennom året. Husvognen er ikke tilknyttet strømnettet, og 

bruker derfor eget aggregat. 

 

Tiltakshavers advokat viser til at hensynene bak reguleringen til LNF-formål i 

kommuneplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt fordi eiendommen ikke er ansett som 

landbrukseiendom, ikke har forurensning, at tiltaket er beskjedent i størrelse og kun 

benyttes noen måneder i året. Videre argumenteres det med at eiendommen i lang 

tid har tilhørt familien Biribakken, og at dette tilsier at dagens eiere og brukere har et 

nært forhold til stedet og omgivelsene rundt. Kontakten med barndomsvenner 

opprettholdes gjennom sommerbesøkene. Tiltak på eiendommen er ikke til hinder for 

landbruksvirksomheten i området, og heller ikke til hinder for bruk til frilufts- eller 

naturformål.  

 

Det skrives også at anmodet redegjørelse ble sendt bygningsmyndigheten 

01.12.2015, og at saken ikke ble fulgt opp videre av Ringerike kommune før 

21.03.2018. Det anføres at kommunens saksbehandlingstid gjør at søknaden må 

innvilges.  

 

Videre kommenteres de to nabovarslene som har kommet inn til 

dispensasjonssøknaden. Disse kommentarene vil gjengis nedenfor, etter at 

innholdet i nabomerknadene er gjennomgått. 

 

Nabomerknad fra Gro Myrvang Rørvik, gnr/bnr 278/112 

I merknaden skrives det at husvognen er plassert på en forhøyning med pukk, noe 

som gjør husvognen svært synlig i terrenget, og at det er snekret en platting i forkant 

av husvognen. I tillegg står det et aggregat på eiendommen som lager støy. Det 

skrives også at de aldri har mottatt noe varsel fra Biribakken før han gjennomførte 

tiltakene, og at det hele bærer preg av å ta seg til rette, noe de finner ugreit. 

Avslutningsvis skrives det at de ikke ønsker at søknaden om dispensasjon for 

dagens tiltak skal godkjennes. 

 

Nabomerknad fra Thomas Rytter Bull og Weronica Brenden Hansen, gnr/bnr 

278/133 

I merknaden skriver hjemmelshavere på gnr/bnr 278/133 at de aldri har mottatt noen 

varsler om tiltakene som har blitt gjort på eiendommen. At det står i søknaden at det 

er plassert en campingvogn, men at tiltaket er en husvogn og at man ikke får hektet 

denne etter noen bil. Til sist skrives det at støy fra aggregat er til sjenanse. 

 

Kommentarer til nabomerknadene fra Advokatselskapet Angell AS 

Tiltakshavers advokat skiver at aggregatet lager litt støy, men ikke mer enn hva som 

burde kunne aksepteres. Hjemmelshaver vil forsøke å ta hensyn til støyplagene for 

hjemmelshaver på gnr/bnr 278/133 når aggregatet brukes, alternativt ved bruk av 

batteri i større grad enn tidligere. Det anføres også at tilkobling til luftspenn for strøm 

vil kunne fjerne støyen helt, men dette krever at naboen aksepterer fremføring over 

sin eiendom. 

 

Når det gjelder merknaden fra hjemmelshaver på gnr/bnr 278/112, stiller 

hjemmelshaver seg undrende til merknaden. Dette begrunner de i avstanden fra 
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tiltaket til boligen på eiendom 278/112, og at støy og synlighet er beskjedent i 

forhold til landbruksvirksomheten som drives på 278/112. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

område. Kommuneplanbestemmelsene § 2.1 nedlegger forbud mot tiltak som ikke er 

ledd i stedbunden næring. 

 

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. 

 

I dette tilfellet er tiltakene allerede oppført på eiendommen. Søknaden om 

dispensasjon skal likevel behandles på samme måte som om søknaden hadde 

kommet inn før tiltakene ble oppført. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det finnes ingen nylige behandlinger eller vedtak i saken. 

 

I møte i Ringerike Bygningsråd, ble det den 10.08.1972 gitt tilltelse til å skille ut 

tilleggsparsell fra gnr/bnr 278/6. Tilleggsparsellen er eiendommen med gnr/bnr 

278/165. Det ble satt som vilkår at parsellen skulle sammenføyes med gnr/bnr 

278/133. Dette er ikke gjort.  

 

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 

Dispensasjonssøknaden anses å være av lokal karakter. Rådmannen vurderer at det 

ikke er behov for høringer eller innhenting av ytterligere informasjon i denne saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinsipiell karakter. I LNF-områder er det forbud 

mot å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som ikke er ledd i stedbunden næring, jf. 
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kommuneplanbestemmelsene § 2.1. Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er 

ikke tillatt.  

 

Å tillate husvogn og utebod på eiendommen vil være i strid med dette 

byggeforbudet. Å tillate tiltak på en tidligere ubebygd eiendom, er heller ikke 

omfattet av retningslinjene til § 2.1 om hva det kan gis dispensasjon for. 

 

Rådmannens vurdering 

Betegnelser i skjøtet 

Tiltakshavers advokat skriver blant annet at eiendommen tidligere har vært omfattet 

av regulering til boligformål, og viser til betegnelser i skjøter på eiendommen. 

Rådmannen presiserer at et skjøte er et dokument som brukes for å overføre fast 

eiendom til ny eier, og er ikke uttrykk for hvilken bruk eiendommen er regulert til. 

Opplysninger i skjøtet har ingen relevans for hvilke rettigheter en hjemmelshaver har 

etter plan- og bygningsloven, kommuneplan eller reguleringsplan. Hva eiendommen 

er omtalt som i skjøtet, er dermed ikke relevant for behandlingen av denne saken.  

 

Betegnelsen husvogn 

Det har vært vist til i nabomerknaden at tiltaket noen steder er omtalt som 

campingvogn og noen ganger husvogn, og dette har også vært kommentert av 

tiltakshavers advokat. Rådmannen har brukt betegnelsen husvogn i dette 

saksframlegget, men presiserer at det ikke er avgjørende hva tiltaket kalles. 

Realiteten er uansett at det er søkt om en frittliggende bygning som skal brukes til 

fritidsbolig. At denne kan flyttes ved hjelp av kranbil eller lignende, er ikke 

avgjørende for denne saken.  

 

Kommunens saksbehandling 

Tiltakshavers advokat har anført at kommunens saksbehandlingstid gjør at 

søknaden må godkjennes på selvstendig grunnlag. Rådmannen er enig i at det er 

beklagelig at det tok over to år fra kommunen mottok tiltakshavers redegjørelse for 

bruken av eiendommen, til saken ble fulgt opp videre. Dette er likevel ikke noe 

selvstendig grunnlag for å innvilge en dispensasjonssøknad.  

 

Om dispensasjon kan gis avhenger av om vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt. Det 

presiseres også at selve søknaden om dispensasjon ikke ble mottatt før 26.09.2018, 

og at søknaden ikke var komplett for behandling før 26.10.2018. 

 

Det er også antydet at Ringerike kommune har godkjent plassering av husvognen 

gjennom en muntlig tillatelse til utslipp av gråvann i grunnen etter planering med 

pukk. Rådmannen har ikke undersøkt forholdene rundt opplysningen om en slik 

muntlig tillatelse nærmere, men presiserer at plassering av husvogn og utebod er 

tiltak som må behandles etter plan- og bygningsloven. Dette er 

saksbehandlingsregler som må følges uavhengig av eventuelle tillatelser til utslipp 

av gråvann. 

 

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. 

 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjonssøknaden er at hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse 

ikke kan bli vesentlig tilsidesatt.  

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

sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder.  

 

Arealformålet LNF-område innebærer at det er et byggeforbud for tiltak som ikke er 

landbrukstiltak. I områder hvor kommunen ønsker å legge til rette for ny bolig- eller 

fritidsbebyggelse, avsettes arealene til boligbebyggelse eller fritidsbebyggelse i 

kommuneplanen. Avsettingen til LNF-område viser dermed at kommunen ikke har 

ønsket ny bolig- eller fritidsbebyggelse i dette området. Å tillate ny bebyggelse på en 

ubebygd eiendom er heller ikke i tråd med hva retningslinjene til 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 åpner for i LNF-områder. Rådmannen mener 

derfor at det vil innebære en vesentlig tilsidesettelse av hensynene bak LNF-

formålet dersom dispensasjonen innvilges. Det første vilkåret for å innvilge 

dispensasjon er dermed ikke oppfylt. 

 

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

dispensasjonen må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

I dette tilfellet skriver tiltakshavers advokat at tiltaket er beskjedent i størrelse og at 

det tilfredsstiller arealbegrensningene i SAK10. Det er ikke vist spesifikt til hvilke 

arealbegrensninger i SAK10 det henvises til, men rådmannen forstår det som at det 

vises til SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a om at frittliggende bygning på bebygd 

eiendom som ikke skal brukes til beboelse, ikke er søknadspliktig dersom det er 

under 50 m2, og flere nærmere angitte vilkår er oppfylt. Rådmannen viser her til at 

husvognen benyttes til beboelse, og at den ikke er plassert på bebygd eiendom. 

Unntaket i SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a kan derfor ikke benyttes for dette 
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tiltaket. Hvorvidt et tiltak er unntatt søknadsplikt etter SAK10 er uansett ikke 

avgjørende for om vilkårene for dispensasjon er oppfylt. 

 

Videre viser tiltakshavers advokat til at husvogna kun benyttes i maksimum to 

sommermåneder, og at dette tilsier en beskjeden mulig ulempe. Rådmannen 

presiserer her at det er normalt at fritidsboliger kun benyttes sporadisk gjennom 

sommeren eller året, slik at dette argumentet ikke kan tillegges avgjørende vekt. Det 

ville åpne for dispensasjon for hyttebygging i svært mange saker, og kunne bidra til 

å uthule byggeforbudet i LNF-områder etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1. 

 

Tiltakshavers advokat begrunner også dispensasjonssøknaden med at tiltaket bidrar 

til at hjemmelshaver kan opprettholde kontakten med barndomsvenner gjennom 

sommerbesøkene. Rådmannen viser til at dette er fordeler av helt privat karakter, og 

kan ikke se at dette kan tillegges avgjørende vekt i denne saken.  

 

Rådmannen ser det som en klar ulempe med tiltakene at det vil medføre 

fritidsbebyggelse i et landbruksområde, hvor øvrig bebyggelse benyttes til 

helårsbolig. Det vil være et klart avvik fra områdets karakter for øvrig å åpne for 

fritidsbebyggelse i et slikt område, da bruk av fritidsbolig har en klart annen karakter 

enn helårsboliger.  

 

Det er også anført at eiendommen er så liten at den ikke er egnet til noe annet enn 

bolig- eller fritidsbebyggelse. Rådmannen viser her til at da eiendommen ble utskilt, 

ble det satt som vilkår at den skulle sammenføyes med gnr/bnr 278/133. Dette ble 

imidlertid ikke gjort, men viser likevel at formålet med fradelingen aldri var å opprette 

en selvstendig bolig- eller fritidseiedom, men å sørge for tilleggsareal til gnr/bnr 

278/133. Rådmannen mener derfor at eiendommens størrelse ikke er noe 

avgjørende argument for at dispensasjonssøknaden bør innvilges. 

 

Tiltakshavers advokat har vist til at det var plassert en Moelven-brakke på 

eiendommen fra 1970-1981. Rådmannen presiserer at dette ikke vil være relevant 

for behandlingen av denne dispensasjonssøknaden. Husvogna og uteboden utgjør 

nye tiltak, og må vurderes på selvstendig grunnlag. Rådmannen kjenner for øvrig 

ikke til om denne brakka noen gang var søkt om eller godkjent.  

 

Rådmannen kan ikke se at fordelene ved å innvilge dispensasjonen vil være klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det andre vilkåret for å innvilge 

dispensasjon er heller ikke oppfylt. 

 

Per dags dato er husvognen ikke plassert 4 meter fra nabogrensen, slik pbl. § 29-4 

andre ledd krever. Tiltakshavers advokat har opplyst at husvognen kan flyttes slik at 

minsteavstanden til nabogrensen blir minst 4 meter. Rådmannen kan ikke se at dette 

vil gjøre at vilkårene for å innvilge dispensasjon blir oppfylt. 

 

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

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

 

Tiltak på naboeiendom med gnr/bnr 278/133 
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På denne eiendommen ble det gitt godkjenning for å bygge tilbygg på boligen i 

2012. I den saken var det imidlertid snakk om tilbygg til eksisterende bolig. Tiltakene 

holdt seg innenfor hva retningslinjene i kommuneplanen åpner for at det kan gis 

dispensasjon for, herunder de maksimale arealgrensene.  

 

 

 

 

Vedlegg 

- Oversiktskart 

- Søknad om dispensasjon 

- Nabomerknader 

- Bilder 

- Foreløpig svar – søknad om dispensasjon 

- Kopi av møtebok 

- Tilbakemelding angående dispensasjon 

- Bilag nr. 1 – skisse 

- Bilag nr. 2 – infobrev  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 



ô
SE
NCÐ;os

=o\Èõ9lJsv

E

!q
Èß
:õ

Ringerike kommune
Byggesakskontoret
Postboks 123

3502 Hønefoss
Tromsø, den 26.oktober 2018

Vår ref: JAll I l9
Deres ref.:15/7430-17

VESTRE ÅN¿.I- ,2781165 _SØKNAD OM DISPENSASJON

Det vises til foreløpig svar fra Ringerike kommune, datert27.09.2018, Det ble her bedt om
skriftlig tilbakemelding senest 31. oktober 2018. Dette brev m/ vedlegg er således rettidig
inngitt.

Innledningsvis presiseres det at innsendt søknad den 2l .09.2018 gjelder søknad om
dispensasjon fra kommunens arealplan.

Undertegnede har mottatt kartskisse fra grunneier hvor plasseringen av husvogn og bod er
inntegnet. Grunneier opplyser at dagens plassering er glort ca 2 meter fra nabogrense. I og
med at grurureier anså tiltaket i å være unntatt søknadsplikt, jfr SAK 10. er husvogn ikke
plassert 4 meter fra grense. Flytting av husvogn er imidlertid en enkel operasjon, da denne står
på hjul og ikke er festet til bakken.

Grunneier anfører imidlertid at husvognen er plassert ihht beskrivelse av eiendommen og dens
grense fra30llIl1 998. Beskrivelsen vedlegges og ble gjort ifm overskjøting av eiendommen
fra Bjame Biribakken til hans datter, Liv Odden. Se

Bilag l: Kartskisse.
Bilag 2: Beskrivelse av eiendommen, dateñ 30.11.1998

Ringerike kommune har vedlagt sitt brev, datert 27.09.2018 møtebok fra bygningsrådet og
protokoll fra Ringerike jordstyre ifm godkjenning av søknad om fradeling av tilleggsparsell.
Undertegnede har forelagt forannevnte dokumentasjon for dagens grunneier. Denne
tilkjennegir manglende kunnskap om hvorlor tilleggsparsellen ikke ble sammenføyd slik
forutsatt.

Imidlertid vil undertegnede kommentere det faktum at tilleggsparsellen alene har ingen særlig
driftsøkonomisk betydning.

Avslutningsvis opplyses at bruken av denne eiendommen er svært begrenset. Det antas at

,Î*T,"". T:i.,t:"*P"ï,1 TÍ,:, T.î:.
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samlet bruk er ca 4 uker i sommerhalvåret. Utover dette er det stille fra eiendommen 2781165.
Hvis det er av interesse kan grunneier også akseptere begrenset bruk av eiendommen til kun
sommerhalvåret.

For politisk behandling i Hovedutvalget vises tiI begrunnelse for søknad om dispensasjon,
datert 21.09,2018

hilsen
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Søknad om dispensasjon VEDRØRENDE Gnr/bnr 278/165 - Vestre Ådal 
 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 
 
Vi bekrefter at vi 21.09.2018 har registrert søknaden din. Nilam Ilyas, som tidligere var 
saksbehandler for saken deres, har sluttet. Kristine Grønlund er ny saksbehandler. 
 
Kart 
Det er ikke sendt inn noe kart som viser plasseringen av tiltakene på eiendommen. For å 
kunne behandle søknaden, trenger vi et kart som viser tiltakenes størrelse og plassering, 
herunder avstand til naboeiendommene.  
 
Avstand 
Plan- og bygningsloven angir som utgangspunkt minsteavstand til nabogrense til 4 meter, 
jf. pbl. § 29-4. Dette kravet kan fravikes dersom det innhentes avstandserklæring fra 
naboen. Vi kan ikke se at dette er gjort. Dere bør innhente avstandserklæring, eller 
vurdere å endre plasseringen. Ber om tilbakemelding på dette.  
 
Søknad om godkjenning 
I søknaden ber dere både om godkjenning av tiltaket, og om godkjenning av 
dispensasjonen. Det er imidlertid bare sendt inn søknad om dispensasjon, og ikke noen 
søknad om godkjenning av selve tiltaket. 
 
Ut fra opplysningene vi har fått om tiltakene, vil det kreve søknad med ansvarsrett, jf. pbl. 
§ 20-3 jf. § 20-1 bokstav a. Det er kun midlertidige bygninger som skal plasseres i et 
tidsrom for inntil 2 år som kan forestås av tiltakshaver, jf. pbl. § 20-4 bokstav c. Dersom 
man ønsker at søknad om dispensasjon og søknad om selve tiltaket skal behandles 
samlet, må ansvarlig foretak engasjeres og nødvendige søknadspapirer sendes inn. Det 
er også mulig å søke om dispensasjon først, og deretter søke om tillatelse til selve tiltaket 
dersom dispensasjonen godkjennes. Ber om tilbakemelding på hvilken fremgangsmåte 
det er dere har ønske om.  
 
Skjøtet 
I søknaden om dispensasjon vises det til at eiendommen var angitt som boligeiendom i 
skjøtet både fra 1973 og fra 1998. Vi presiserer at betegnelser brukt i skjøte ikke 
overstyrer hvilken bruk som er tillatt etter arealplanen, og at skjøtet ikke er relevant ved 
behandling av søknader etter plan- og bygningsloven. 
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Regulering og byggeforbud 
Dere viser til at det ikke er vedtatt byggeforbud på eiendommen. Vi gjør oppmerksom på 
at i kommuneplanbestemmelsene § 2.1 fremgår det at det er byggeforbud i LNF-områder. 
 
Der vises også til at eiendommens størrelse tilsier at det vanskelig kan ses annet formål 
enn bolig/fritidsbebyggelse for eiendommen. Vi viser til at da eiendommen ble fradelt i 
1972, ble det fradelt som tilleggstomt. I vedtaket ble det stilt som vilkår at eiendommen 
skulle sammenføyes med gnr/bnr 278/133. Dette er ikke gjort. Se vedlegg av møtebok fra 
vedtaket om fradeling. 
 
Utebod 
I dispensasjonssøknaden viser dere til reglene i SAK10 om tiltak unntatt søknadsplikt, og 
at boden er vurdert til ikke å være søknadspliktig. SAK10 § 4.1 bokstav a unntar enkelte 
mindre frittliggende bygninger fra søknadsplikt. Det er imidlertid en rekke vilkår som må 
være oppfylt for at dette unntaket skal være oppfylt. I dette tilfellet viser vi til at uteboden 
ikke er plassert på en bebygd eiendom, og at tiltaket ikke er i tråd med kommuneplanen. 
Vilkårene for unntatt saksbehandling i SAK10 § 4.1 er dermed ikke oppfylt. Vi kjenner 
heller ikke utebodens plassering i forhold til nabogrensene. 
 
Kommunens saksbehandlingstid 
I dispensasjonssøknaden vises det til kommunens saksbehandlingstid, og at dette gjør at 
søknaden må innvilges. Vi beklager at saken har tatt lang tid, men viser til at det ikke er 
lovbestemte saksbehandlingsfrister ved oppfølging av mulige ulovligheter. Dette er heller 
ikke noe selvstendig grunnlag for innvilgelse av søknaden. 
 
Videre saksgang 
Byggesaksavdelingen planlegger å legge denne saken fram for politisk behandling i 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning(HMA). Vi har enda ikke undersøkt hva 
rådmannens forslag til vedtak vil være, og vet ikke hva politikerne eventuelt vil vedta. Vi 
gjør likevel oppmerksom på at vi tar gebyr også i saker der det gis avslag. For saker der 
arbeider er påbegynt uten nødvendige tillatelser, tas normalt gebyr pluss 100 % påslag 
(minstepris kr. 16 000). I avslagssaker tas 75 % av gebyret som ville vært tatt dersom 
tiltaket hadde blitt godkjent (minstepris kr. 10 000/20 000). 
 
På grunn av skrivefrister til politisk behandling, tar vi sikte på legge fram saken for HMA 3. 

desember 2018. Vi ber om skriftlig tilbakemelding snarest, og senest innen 31. oktober 

2018. 
 

For at vi skal kunne legge fram saken til politisk behandling trenger vi altså 

følgende: 
- Kart 
- Avstandserklæring, evt. endret plassering 
- Bekreftelse på at det bare er dispensasjon som skal behandles i første omgang, 

alternativt fullstendig søknad om tiltaket. 
 
 
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. 
 



 

 

 

3 

Regning for gebyr blir sendt til den som vil ha arbeidet gjennomført (tiltakshaver).  
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig 
søker. 
 

Tidsfrister  
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Saken legges i bero til tilleggsdokumentasjon vi har bedt om er mottatt. 
 
Giroblankett for behandlingsgebyr blir sendt i forbindelse med vedtaket. Størrelsen på 
gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det tas også gebyr 
dersom saken avslås. Dersom det må dispenseres fra arealplan, kommuneplan, 
reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter, veglov 
eller andre aktuelle lover, påløper det ekstra gebyr. Betalingsreglementet finner du på 
kommunens hjemmesider. 
 
Dersom det er spørsmål til saken, kan henvendelsen rettes til saksbehandler. (Se under). 
Ved eventuell henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på den aktuelle 
eiendom. Du kan sende epost til postmottak@ringerike.kommune.no dersom du ikke får kontakt. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt. 

 
 

Med hilsen 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

  
 
Saksbehandler: Kristine Grønlund 
E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 475 19 116 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 

 
Kopi: 
Kopi av møtebok 
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Søknad om dispensasjon

VESTRE ÅN¡T, ,2781165 _ TILTAK PÅ EIENDOMMEN - SØKNAD OM
GODKJENNING - SØKNAD OM DISPENSASJON

Det vises til forhåndsvarsel - pålegg, tvangsmulkt og forelegg fra Ringerike kommune, datert
23.07 .20 [ 8, samt e-post fra Nilam llyas, datert 20.08.2018 hvor frist for tiltakshaver til å søke

om godkjenning/dispensasjon fastsettes til 24. september 2018. Denne søknaden er således

rettidig inngitt.

Tiltaket har vært nabovarslet, se

Bilag l: Kvittering fra Posten, datert 24.08.2018.
Bilag 2: Nabovarsel m/ karl og eiendonrsinfo, datert 24.08,2018.

Innen fristen er det innkommet to merknader, se

Bilag 3: E-post fra Gro Myrvang Rørvik med L bilde
Bilag 4: E-post fra Thomas Rytter.

Merknadene blir kommentert nedenfor under punktet dispensasjon.

Undertegnede har tidligere oversendt bygningsmyndigheten dokumentasjon (skjøte 2781165,
tinglyst den 06.07,1973) som viser formål boligoppføring. Videre har denne side oversendt
dokumentasjon (skjøte 278/165, tinglyst den l0.l 1.1998) itm overskjøting til dagens eier at

eiendommen er beskevet som boligeiendom. Mtp at eiendommen kun har et areal på 595m2
kan det vanskelig ses annet formål enn bolig/fritidseiendom på den akruelle eiendommen.
Plasseringen i nærhet til veg på en hjørnetomt tilsier også at eiendommen er egnet til
bebyggelse

Denne side kan ikke se at det er vedtatt byggeforbud på eienclommen, og området er
uregulert. Imidlertid omfattes tiltaket av kommunens arealplan som avsetter området til
LNF-formâI. Denne side kan ikke se at tiltaket strider mot dette formålet. Av sammenlignbare
tiltak henvises det til godkjente tìlbygg og oppføring av garasje/bod på naboeiendom2781133,
samt flytting av avldørsel.

Advokatselskapet Angell AS
Strandtorget 3 - Postboks 488 - 9255 Tromsø

telefon l+47) 48 20 74 IO'faks 77 68 0l 40 'i@¿lonnyangell.no' Org.nr. NO 914 775 O94
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Det er også grort kjent for bygningsmyndigheten at familien Biribakken har siden 1970 hatt
stående en Moelvenbrakke på eiendommen til bnrk som ovematting ifm vedhugst. Denne var
plassert på eiendommen helt frem til 1981, før hovedeiendommen ble delt og videresolgt. Gnr
278,bnr 165 ble beholdt av familien og benyttes i dag av hjernmelshaver ca 3-4 uker pr
sommer. Til dette formål er det plassert en husvogn (fl¡tbar) og en utebod under 50 m2 og
med mønehøyde under 3 meter (unntak SAK l0), Dagens eiere var i kontakt med Ringerike
kommune før plassering av husvogn nå eiendommen. Det ble her gitt muntlig tillatelse til
utslipp av growann i grunnen etter planering med pukk. Begrunnelsen var svært begrenset
bruk gjennom året. Det opplyses at husvognen har Cinderella toalett uten utslipp. Husvognen
er heller ikke tilkn¡tet strømnettet. Til tross for tillatelse fra det stedlige el-verk om luftspenn
til nærmestliggende stolpe, nektet eier av eiendommen2TS/133 å tillate dette. Ved benyttelse
av husvognen i sommerhalvåret har derfor Biribakken eget aggregat.

Søknad om godkjenning av eksìsterende tiltak bes derfor vurdert og behandlet.

Subsidiært, og under henvisning tilRingerike kommunes brev, datert23.07.20l8 søkes det

om dispensasjon fra arealplan for dette tiltaket som beskrevet ovenfor. Søknad om
dispensasjon foranlediges av kommunens arealplan (LNF).

Det følger av plan- og bygningsloven {i l9-2 første ledd at kommunen kan gi dispensasjon fra
regler gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Dette forutsetter imidlertid at begge

vilkårene i bestemmelsens andre ledd er oppfylt. Plan- og bygningsloven $ 19-2 andre ledd
har følgende ordlyd.

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbeslemmelse, blir vesentlig tilsìdesalt, I tillegg må fordelene
være klørt større enn ulempene etler en santlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra
s a k s b e høn d I i n g sr egl e r.

Tiltaket anses å komme i konflikt med kommunens arealplan og krever følgelig dispensasjon

Denne side forutsetter at arealplanen er utarbeidet til besk¡telse av landbruksinteresser
og/el ler fri luftsinteres ser.

Fra denne side anføres at hensynene bak arealplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt med
tiltaket. Dette begrunnes med følgende;

Eiendommen 2781165 har fra tidligere vært omfattet av regulering til
boligformåI, se ovenfor. Arealet er begrenset, - kun 595 m2. Det er ingen
konsesjon på eiendommen og denne er heller ikke ansett som landbrukseiendom.
Eiendommen har ingen forurensning, - tiltaket er ikke tilkoblet vann/avløp og er
heller ikke koblet til strømnettet. Imidlertid er det etablert egen, godkjent
avkjøring, i korrekt avstand til vegkryss og som ivaretar bestemmelser vedr
siktlinjer.

Tiltaket er dessuten beskjedent i størrelse, og tilfredsstiller i utgangspunktet
arealbegrensningene i SAK 10. Det forhold at tiltaket kun benyttes i maksimum
to korte sommermåneder, - og ofte bare mellom 4-6 uker, tilsier en beskjeden
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mulig ulempe.

Det forhold at eiendommen i lang tid har tilhørt familien Biribakken tilsier at
dagens eiere og brukere har et nært forhold til stedet og omgivelsene rundt,
Kontakten med barndomsvenner opprettholdes i så måte giennom
sommerbesøkene.

Det registreres at området Ådal for det meste består av gårder som igien driver
landbruk. Et tiltak på eiendommen2TS/165 er på ingen måte til hinder for den
virksomhet som drives i området. Tiltaket er heller ikke til hinder for en evt
bruk/utnytting til friluftsformå|, inkl naturformå|. Eiendommen består av skrinn
jord, og som i hovedsak deles av innregulert veg. Det var tidligere innregulert veg
til eiendommen 2781133 over denne eiendommen, men avkjøring er nå flyttet, se

Bilag 5: Situasjonskart.
Bilag 6: Foto.

BilagT: 2 bilder av tiltaket.

Som vist ovenfor er det innkommet to merknader til nabovarsel. Merknadene er vedlagt i sin
helhet.

Denne side vil knytte følgende kommentarer til merknadene;

Det kan se ut som om avsender er i villfarelse vedr varsler om tiltaket da husvognen ble
plassert. Av grunn som er redegjort ovenfor har tiltakshaver og grunneier plassert sin husvogn
i den visshet om at de var i sin fulle rett til plasseringen, og etter muntlig kontakt og i
forståelse med bygningsmyndigheten. Da eier og hjemmelshaver av eiendommen2TS/I33
ikke ønsket luftspenn fra stolpe plassefl på denne eiendom, tok tiltakshaver hensyn til dette og
benytter nå aggregat ved bruk om sommeren.

Aggregatet lager litt støy, men ikke mere enn hva som burde kunne aksepteres, - all tid bruken
er beskjeden og aggregatet er plassert i bod ved bruk. Sjenanse er følgelig registrert for
hjemmelshaver til eiendommen2TSll33 og fra denne side signaliseres at en vil hensynta
innsigelsene ved periodevis bruk, altemativt bruk av batteri i større grad enn tidligere.
Tilkobling til luftspenn for strøm vil også være et alternativ til å fierne støyen helt, - hvis nabo
aksepterer.

Hva gjelder ulempe for eier av eiendommen2TSll l2 stiller mine klienter seg noe undrende til
de me¡knader som er gitt. Dette gjelder i hovedsak grunnet avstanden fra tiltaket til boligen på

eiendommen2ST/112. Både støy og synlighet av tiltaket må være svært beskjedent i forhold
til denne eiendommen sett hen til at det drives utstrakt landbruksvirksomhet der.

Mine klienter mener med dette å ikke innse at tiltaket er synlig, og at aggregatet ikke avgir lyd
ved bruk, -men dette er omfang som er svært beskjedent og, etter vårt syn, innenfor den
tålegrense som omkringliggende eiendommer må anse som påregnelig. At nabo mener det er
ugreit å plassere en husvogn på egen eiendom, som i skjøte er omtalt som boligeiendom, får
så være. Denne side anføret at det ikke ble gitt signaler fia offentlig myndighet om skriftlig
søknad om plassering av husvogn, og/eller ved forespørsel om tilkobling av strøm.

Denne side ser at det av naboer blir gjort et stort poeng av uttrykket Camping,ogn og
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betydningen av dette. Fra denne side henviser vi til Ringerikes brev til mine klienter som
gjengir et varsel som onltaler utplassering av en campingvogn ijuli 2014 og husvogn fra
2015. Det er disse betegnelser som har vær1 benyttet i denne saken.

Overnevnte brev er oversendt I 1. I 1.201 5

Allerede 01.12.2015 ble anmodet redegjørelse oversendt til bygningsmyndigheten fra
undertegnede. Ikke før 21.03.2018 fulgte Ringerike kommune opp saken, og ny redegjørelse

ble anmodet begrunnet i byte av saksbehandler og tekniske problemer.

Undertegnede har igjen fått beskjed om at ny saksbehandler skal se på denne saken ved

mottak av søknad/ dispensasjonssøknad.

Undertegnede registrerer kommunens saksbehandlingstid, og anfører at i lys av dette må
søknaden, også på dette grunnlag, selvstendig innvilges.

Mine klienter har innordnet seg sin bruk i flere år uten at signaler om mulig ulovlighet har

vært ftilgt opp.

Oppsummert;

Denne side anfører at dagens avsetning til LNF- område ikke er til hinder for godkjenning av
tiltaket slik det står, - og subsidiært etter søknad om dispensasjon.

Det registreres merknader til tiltaket, men denne side lurderer en evt ulempe som å være

vesentlig mindre for naboer enn den fordelen det representerer for tiltakshaver å fä godkjent
tiltaket. Vilkårene for å godkjenne tiltaket etter søknad er oppfylt, Samme gjelder i forhold til
dispensasjon,

hilsen

mna

M

J
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Arne Lange Hellum
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Etter avtale med Nilam llyas, datert 20.O8.2OL8, oversendes sØknad vedr overnevnte eiendom

Med vennlig hilsen

Jonny Angell
Advokat mna

Advokatselskapet Angel I AS
Postadresse; Postboks 488, 9255 Tromsø

Besøksadresse; Strandtorget 3, 9007 Tromsø

Mobil; +47 48207 4L0

E-post; i@ionnvansell.no

1



-tì
Jonny Angell

Fra:
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Vedlegg:

G ro Myrva ng Rørvik < Gro, Myrvang. Rorvi k@ ring eri ke. kommune.no >

9. september 2018 21:25

Jonny Angell

steinar@avogpaa.no
Nabovarsel

Husvogn, lastebil og kranjpg

Hei !

Mottok hentemelding om rekommandert sending ¡ m¡n postkasse tirsdag 3 september.
For å få hentet denne måtte jeg dra enkomst til Hønefoss. Brevet ble hentet på torsdag 5/9.
Mottok 2.gangs varsel for henting av brevet fredag - det opereres med veldig korte frister
her.

Her er mitt svar:

I nabovarselet står det at det er plassert en campingvogn og utebod på eiendommen.
Definisjonen på en camp¡ngvogn slik det står skrevet i store norske leksikon:
<Campingvogn, (engelsk og ¡nternasjonalt: corovonl, campingtilhenger for bil.>r
Vognen som står parkert på Biribu ll kan ikke trekkes av en vanlig bil, det ble brukt lastebil
med heisekran da vognen ble løftet på plass. Denne vognen vil aldri kunne bli flyttet av en
vanlig bil og må defineres som en permanent innretning. Se vedlagt bilde.
Før denne husvognen ble heist på plass, laget Biribakken en forhpyning med pukk, noe som
gjør husvognen svært synlig i terrenget. Det er også snekret en platting i forkant av
husvognen. I tillegg til dette står også et aggregat på eiendommen som lager støy,

Vi har aldri før fått varsel om noe som helst fra Biribakken, verken muntlig eller skriftlig.
Det hele bærer preg av å ta seg til rette, og vi fÍnner det ganske så ugreit.

Vi ønsker ikke at sØknaden om disp for dagens tiltak skal godkjennes.

Vennlig hilsen
Gro Myrvang Rørvik

Avdeli ngsleder Haugsbygd u ngdomsskole
32181360 /993365L2

Dokid:
1 80881 92
(15t7430-1 6)
Naþomerknader
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Sendt:
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Thomas Rytter <thomasrbTS@hotmail.com>

9. september 2018 22:22

Jonny Angell

Svar på nabovarsel

Hei.

Her kommer vårt svar på nabovarsel.

L. Biribakken har ikke ved noen anledning, varslet om det som har blitt gjort på vår nabotomt. Det
være seg plassering av nåværende husvogn og oppfylling med pukk.

2. Det står i søknaden at det er plassert en campingvogn på eiendommen, dette stemmer ikke. Det er
en husvogn. Får ikke hektet denne etter noen bil.

3. Stpy fra aggregat er til sjenanse.

Vi ønsker ikke at sØknaden om disp for dagens tiltak skal godkjennes.

Hilsen Weronica og Thomas.



*

Dokid:
1 80881 93
(15t7430_16)
Bilder
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/680-11   Arkiv: GNR 38/201 

38/221 38/164  

 

 

Endring av gitt rammetillatelse Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - 

Hvervenmoveien 50 og 60 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning godkjenner søknaden om endring av 

rammetillatelse i prinsippet. 

2. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er søkt om endring av gitt rammetillatelse for etablering av sportsbutikk på 3000 m2 i 

handelsbygg på Hvervenmoen. Bygningen vil få totalt 12 000 m2 BRA handelsareal. Ansvarlig 

søker har oppgitt at AKA jobber for en etablering av XXL i bygningen, og ønsker en avklaring 

på om dette kan tillates innenfor reguleringsplanen. Rådmannen anbefaler Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning å godkjenne søknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok søknad om endring av rammetillatelse for handelsbygg på Hvervenmoen 

16.01.2019. Det er enda ikke søkt om igangsettingstillatelse for noen deler av tiltaket, så det 

står ikke noen bygning på eiendommen i dag. Rammetillatelse for selve bygningen er gitt på 

delegert myndighet. Denne søknaden gjelder en endring av rammetillatelsen for å avklare den 

fjerde og siste leietakeren i bygningen. I tidligere endring av rammetillatelse ble det gitt 

tillatelse til etablering av en møbelforretning, Megaflis og Elkjøp i bygningen.  

 

Denne endringen gjelder etablering av en sportsbutikk på 3000 m2 i bygningen. Ansvarlig søker 

opplyser om at AKA jobber for en etablering av XXL i bygningen, og ønsker en avklaring på 

dette. I søknaden er det redegjort nærmere for handelsformålet, trafikkanalyse og forholdet til 

detaljhandel i Hønefoss sentrum. Aktuelle dokumenter følger som vedlegg til saken, og 

rådmannen vil gjengi relevant innhold under rådmannens vurdering.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 347-01 «Områderegulering for Hvervenmoen». 



- 

 

Reguleringsbestemmelsene § 1.1 punkt 1 fastsetter at området kan nyttes til plasskrevende 

handel og handel med møbler, hvite- og brunevarer. Med plasskrevende handel menes det i 

følge § 1.0 punkt 1 forretninger som forhandler biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, 

trelast og andre større byggevarer og salg fra planteskoler/hagesentre. Med møbler, brunevarer 

og hvitevarer menes varer som regnes som arealkrevende og transportskapende. 

 

Reguleringsbestemmelsene § 1.1 punkt 3 setter minstestørrelsen på handelslokaler til 2000 m2 

BRA per enhet. 

 

Reguleringsbestemmelsene § 6 punkt 2 sier at ved søknad om tillatelse til tiltak for forretning, 

må det dokumenteres at handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen detaljhandel 

innenfor bykjernen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble gitt rammetillatelse til forretningsbygningen på eiendommen 28.06.2018 som delegert 

vedtak med delegasjonssaksnummer 248/18. Endring av gitt rammetillatelse ble godkjent som 

delegert vedtak 13.12.2018, delegasjonssaksnummer 601/18. 

 

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 

Rådmannen vurderer at det ikke er behov for høringer eller innhenting av ytterligere 

informasjon i denne saken. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken legges fram for Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning for en vurdering av hvilke 

typer virksomhet som kan tillates innenfor reguleringsplan nr. 347-01.  

 

Rådmannens vurdering 

Plasskrevende handel 

I følge reguleringsplanbestemmelsene § 1.1 punkt 1 kan området bygningen ligger på brukes til 

plasskrevende handel og handel med møbler, hvite- og brunevarer. I følge punkt 3 skal 

handelslokalene ha minst 2000 m2 BRA per enhet.  

 

Sportsforretningen vil ha et BRA på 3000 m2, noe som dermed er klart mer enn minste 

arealgrense etter reguleringsplanbestemmelsene § 1.1 punkt 3.  

 

Formålet med bestemmelsen om at bygningen skal brukes til plasskrevende handel og handel 

med møbler, hvite- og brunevarer er etter rådmannens oppfatning å sikre at det først og fremst 

er handel som ikke passer inn i bysentrum som etableres på Hvervenmoen. Rådmannen 

presiserer at det ikke er kommunens oppgave å detaljregulere varesortiment eller lignende i 

butikker, og at vurderingen må være om butikktypens størrelse og samlede vareutvalg gjør at 

en plassering i sentrum fremstår som lite egnet eller realistisk. Et slikt synspunkt fremgår også 

av forarbeidene til plan- og bygningsloven, hvor det blant annet sies at: «Reguleringsplan 

gjelder i utgangspunktet regulering av fysiske ressurser og ikke aktivitet og virksomhet som 



- 

sådan. Slik plan kan heller ikke bestemme hvem som skal stå for gjennomføringen av den eller 

benytte bygninger, anlegg og grunn.» 

 

Rådmannen viser også til at reguleringsbestemmelsene sier at med hvite- og brunevarer menes 

varer som regnes som arealkrevende og transportskapende. Det avgjørende er dermed ikke om 

det selges hvite- og brunevarer, men om butikken har vareutvalg som vil være arealkrevende 

og transportskapende. 

 

I redegjørelsen for leietaker skriver ansvarlig søker blant annet at «aktøren har plasskrevende 

handel med tanke på både sortiment som kano, kajakk, tredemøller m.m. Aktøren har også 

behov for løsninger rundt format, innvendige takhøyder, varelevering og logistikkløsninger 

m.m. som er plasskrevende.» Videre følger det en redegjørelse for aktøren sitt 

produktsortiment, som er delt opp i 8 hovedkategorier. Flere av disse kategoriene inneholder 

varer som klart må anses som plasskrevende, arealkrevende og transportskapende, blant annet 

eksemplene nevnt ovenfor.  

 

Rådmannen mener også at sportsbutikken vil være en type butikk som samsvarer godt med 

øvrige butikker som er tillatt innenfor reguleringsformålet allerede. Butikken vil ha en miks av 

varer som klart er plasskrevende og andre varer, og samlet sett vil vareutvalget være av den 

karakter at det krever løsninger knyttet til handelsflate, parkeringsplasser, logisitikkløsninger i 

forbindelse med varelevering og lignende som er i tråd med intensjonene i 

reguleringsplanbestemmelsene. Etableringen vil derfor være godt i samsvar med hvordan 

reguleringsplanbestemmelsene tidligere har vært tolket, og rådmannen mener derfor at en 

tillatelse til endring av rammetillatelsen er riktig ut fra prinsippet om likebehandling. 

 

Trafikkforhold 

Rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen krever at det gjennomføres en trafikkanalyse 

som vurderer kapasiteten på vegnettet i området før utbygging av blant annet eiendommen i 

denne saken. Det ble utført trafikkanalyse av Asplan Viak 26. mai 2017, som konkluderte med 

at det kunne bygges ut ytterligere 12 000 m2 før det ble krav om nye trafikktiltak eller 

trafikkutredninger. Utbyggingen på denne eiendommen er 12 000 m2, og det er dermed ikke 

krav om nye utredninger eller tiltak for utbyggingsvolumet i denne saken. 

 

Trafikkonsulenten som utarbeidet denne rapporten har i e-post 16. november 2018 kommet 

med en vurdering av etablering av en sports- og villmarksforretning på 3000 m2 opp mot 

trafikkanalysen gjennomført i mai 2017. Konklusjonen fra trafikkonsulenten er at en slik butikk 

er innenfor hva som har vært beregnet i tidligere trafikkanalyse, og at etableringen ikke vil føre 

til noen endringer av turgenereringen som er lagt til grunn i trafikkanalysen. Det er dermed 

ikke nødvendig med nye trafikkutredninger som følge av etableringen. 

 

Forholdet til detaljhandel i Hønefoss sentrum 

Reguleringsplanbestemmelsene § 6 punkt 2 sier at «Ved søknad om tillatelse til tiltak for 

forretning, må det dokumenteres at handel som skal etableres ikke konkurrerer med annen 

detaljhandel innenfor bykjernen.» 

 

Formålet med bestemmelsen er ikke at kommunen skal drive en detaljert regulering av 

konkurransen mellom ulike næringsaktører eller en detaljregulering av vareutvalget til den 

enkelte aktør, men å sikre at butikker som egner seg godt til etablering i sentrum ikke trekkes 



- 

ut av bykjernen. Det er dermed først og fremst butikker som ikke vil være naturlige å etablere i 

sentrum som skal legges på Hvervenmoen.  

 

Ansvarlig søker skriver at «Enhver ny sportsforretning vil være en konkurrent til eksisterende 

sportsforretninger i Hønefoss, uavhengig av om butikken etableres i eller utenfor sentrum. 

Dette i seg selv er ikke et argument for at den aktuelle etableringen ikke skal skje, og det er 

ikke det kommunen skal vurdere i forbindelse med en etablering på Hvervenmoen.» Videre 

skriver ansvarlig søker at «En etablering innenfor bykjernen i Hønefoss er ikke ønskelig for 

XXL, da deres krav til areal, format og logistikkløsninger ikke vil la seg oppfylle ved en slik 

etablering. Skal regionen sikre en XXL-etablering, er Hvervenmoen i dag det eneste realistiske 

alternativet.» 

 

Rådmannen mener at en etablering av en sportsbutikk på 3000 m2, med de kravene til logistikk 

og transportløsninger dette utløser, ikke er naturlig å se for seg en plassering i 

sentrumskjernen. Rådmannen viser også til at det allerede er tillatt sportsbutikk på 

Hvervenkastet, og mener at dette er et sterkt argument for at etablering av sportsbutikk bør 

tillates også på Hvervenmoen. Rådmannen viser også til at eksisterende butikker på 

Hvervenmoen til en viss grad har noe felles vareutvalg med sentrumsbutikker, slik at tillatelse 

til en sportsbutikk på 3000 m2 vil være godt i tråd med den tidligere praktiseringen av 

reguleringsplanen på Hvervenmoen. 

 

Ansvarlig søker skriver også at «Erfaring fra allerede etablert handel på Hvervenmoen viser at 

handelen har et stort nedslagsfelt også bredt utenfor regionen. Etablering av XXL vil forsterke 

tilreisende handel i Hønefoss, noe utbygger tror også vil bidra til økt handel i sentrum.» 

 

Rådmannen ser det som positivt at etableringen kan bidra til å trekke folk til regionen, og 

mener at dette også kan føre til at tilreisende benytter seg av andre handels-, kultur- eller 

spisetilbud både innenfor og utenfor bykjernen. Dette vil være en positiv virkning for regionen. 

I tillegg antyder søker at en etablering kan gi regionen mellom 25-30 nye arbeidsplasser. 

 

Videre viser rådmannen til at man i dag har en handelslekkasje til områder som Sandvika, hvor 

sportsbutikken er etablert i dag. En etablering av XXL kan bidra til å minske handelslekkasjen 

ut av regionen, og kan også bidra til at folk velger å handle lokalt i stedet for på internett. 

Dette er momenter rådmannen ser på som positivt for vekst i Ringerike. 

 

En vesentlig del av vareutvalget XXL oppgir er heller ikke varer som selges i sentrum i dag. 

Dette gjelder for eksempel tredemøller, trimapparater, lavvoer og lignende. 

 

Rådmannens konklusjon er at reguleringsplanbestemmelsen § 6 punkt 2 ikke stenger for en 

etablering av XXL på Hvervenmoen. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at en etablering av sportsbutikk på 3000 m2 på Hvervenmoen er godt i tråd 

med intensjonene i reguleringsplan nr. 347. Etableringen vil være et godt bidrag for å minske 

handelslekkasje ut av regionen, og å trekke kunder fra omkringliggende kommuner til 

Ringerike. Rådmannen anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å godkjenne 

søknaden. 
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 Ringerike kommune, 16.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Halvorsen & Reine AS  
Postboks 9407 Landfalløya 
 
3023 DRAMMEN 
 
Delegasjonssak nr: 601/18 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/680-9 47028/18 GNR 38/201 

38/221 38/164 
 13.12.2018 

 
ENDRING AV GITT TILLATELSE 

ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 21-2 

HANDELSBYGG - STORVAREHANDEL 
GNR/BNR 38/201, 38/221 - HVERVENMOVEIEN 60 

 

Det vises til søknad om endring av gitt tillatelse mottatt 10.12.2018 og til 
rammetillatelse gitt i delegasjonssak 248/18 datert 28.06.2018. 

Endringen gjelder:               

 Fasadeendring i forbindelse med endring av byggets høyde fra 7 til 10 meter. 
Grunnen til at høydens økes er krav om opptil 7,5 m fri høyde som med 
bæresystemet av stålsøyler og gitterdrager gir høyden på 10 m. Med hensyn til 
estetisk utforming for å unngå forskjellige høyder blir dette utgangspunkt for 
resterende lokaler. 10 m høyde er innenfor regulert maks høyde. 

 Justert plassering av bygg i forbindelse med løsning for bæresystemet. 

 Justert omfang av takoverbygg over varemottaksområde i forbindelse med 
logistikk for leietakere. 

 Ny adkomstvei (tidligere kun utkjøring) til varemottak mot øst for mulighet til 2-
veis kjøring i varemottaks område, plassering justert.  

 BYA ny bebyggelse korrigert iht. siste grunnlag. 

 

Bygningens BYA (bebygde areal) endres fra 13 875 m² til 14 293 m², det er ytterligere 
arealer som blant annet skal benyttes til varemottak som blir overbygget, som fører til 
økt BYA. Overbygget atkomst og overbygget arealer for varemottak ses på som 
kjørearealer og anses ikke å generere mer trafikk i området og tas ikke med i 
beregning av butikklokaler.  

I følge innsendt dokumentasjon blir butikkarealene/handelsarealene i bygget 12 000 
m², noe som er det samme som kan tillates ut i fra trafikkanalyse som ble gjennomført 
i 2017. 
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Nabovarsling: 

Naboer forutsettes å være varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 21-3.  

 

Ansvarsforhold: 

Det er ikke innsendt ny gjennomføringsplan i søknad om endring av gitt tillatelse. Det 
forutsettes at gjennomføringsplan ved søknad om rammetillatelse fortsatt er 
gjeldende.   

 
Fagområder i tiltaket som er ansvarsbelagt er vist i gjennomføringsplan datert 
03,06.2018 rev. dato 14.06.2018. (vedlegg G-1).  
Erklæring om ansvarsrett for ansvarlige foretak må sendes kommunen før arbeidene 
de skal være ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via ansvarlig 
søker.  

Ved innsending av erklæringer om ansvarsrett skal revidert gjennomføringsplan 
vedlegges.  

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i 
Ringerike kommunestyre 20. juni 2013 godkjennes søknad  om endring av gitt 
tillatelse i henhold til plan- og bygningslovens § 21-2 på følgende betingelser: 
 
1. Følgende tegninger er lagt til grunn for tillatelsen: 

 

Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato Vedlegg 

- Situasjonsplan 1:500 22.11.2018 03.12.2018 D-1 

- Plan 1 1:250 21.09.2018 03.12.2018 E-4 

- Plan 2 1:250 21.09.2018  03.12.2018  E-5 

- Snitt 1:200  22.11.2018  03.12.2018  E-2 

- Fasader 1:250, 1:3000  21.09.2018  03.12.2018  E-1 

- Utomhusplan  1:500 21.09.2018  03.12.2018  E-3 

 
 

2. Betingelser satt i tidligere vedtak er fortsatt gjeldende. 
 

 

Gebyr: 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gjeldende 
betalingsreglement. Det beskriver hvordan gebyret beregnes, og er tilgjengelig på 
våre nettsider.  
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Beregning gebyr     

Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling     Kr  8 000,- 

Totalt gebyr å betale   Kr  8 000 ,- 

 
 
Giro (til tiltakshaver, Hvervenmoveien 60 AS) ettersendes.  
 
Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at rammetillatelsen ble gitt, eller 
innstilles i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 
 
Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser.   
Dersom innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene 
foran planene. 

 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 
vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 
tiltakshaver jf. plan- og bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.  

 

Klageadgang: 

Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres 
kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 
forvaltningslovens bestemmelser om klagegang. Mer informasjon kan finnes på 
www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

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 

Kopi til: 
Hvervenmoveien 60 AS, c/o AKA AS, 3511 HØNEFOSS 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Halvorsen & Reine AS  
Postboks 9407 Landfalløya 
 
3023 DRAMMEN 
 
Delegasjonssak nr: 248/18 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/680-3 22930/18 GNR 38/201 

38/221 38/164 
 28.06.2018 

 

Rammetillatelse 
etter plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd 

HANDELSBYGG - STORVAREHANDEL 
GNR/BNR 38/201, 38/221 - HVERVENMOVEIEN 50 OG 60 

 

Det vises til søknad om rammetillatelse mottatt 15.06. 2018 og tilleggsdokumentasjon 
(målsatt plantegning) mottatt 25.06.2018 . 

Søknaden er innsendt som en to-trinns søknad og gjelder:               

Bygging av handelsbygg for storvarehandel på gnr/ 38/201 og 38/221. 

Det blir i følge plantegning fire forretninger i bygget, de minste butikkene får et BRA 
på 2000 m², mens den største butikken blir rett under 5000 m². 

Bygningsspesifikasjoner i følge søknaden: 

 

Antall 
etasjer 

1 

(etter at 
tiltaket er 
gjennom- 

ført) 

 
Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 347- 01 
Hvervenmoen vedtatt 28.08.2014 
Eiendommen er regulert til formål: Forretninger, Felt BF2 
Maks utnyttingsgrad: 100 % BYA. 
Høydebegrensning: Møne-/ gesims høyde: 10 m over ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå. 
 
§.0 Fellesbestemmelser 
Utbyggingsavtale 
Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning 
av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis 
igangsettingstillatelse for disse anleggene. 

BYA 
(bebygd areal) 

Eksister-
ende 

0m² 

Ny 13 875m² 

Sum m² 

BRA(bruks areal) 

  Bolig Annet I alt 

Eksistere
nde 

0m² 0m² 0m² 

Ny 0m² 11 822m² 11 822m² 

Sum 0m² 11822m² 11822m² 

Antall Bruksenheter 

 Bolig Annet I 
alt 

Eksisterende 0 0 0 

Ny 0 4 4 

Sum 0 4 4 
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§1.1Bebyggelse og anlegg – forretninger 

1.Formål: 
Områdene BF1 og BF2 kan nyttes til plasskrevende handel og handel med møbler, 
hvite- og brunevarer jf.§ 1.1. 
2.Gangforbindelser 
For BF2 skal det tilrettelegges for gangforbindelse langsmed inngangsfasaden på 
planlagt 
3.Bygningstype  
Innenfor BF1 og BF2 tillates ikke handelslokaler som er mindre enn 2000 m2 BRA pr 
enhet. Disse kan ikke deles opp i mindre enheter.  
 
Tiltaket: 

Byggets plassering er vist i situasjonsplan datert16/04.2018 (signert 20.04.2018). 
Bygget bygges i en etasje. 
 
I følgeskriv datert 12.06.2018 skriver ansvarlig søker blant annet: 
 
«Bygningsvolumet, materialer og estetikk: 
Byggets hovedplan er foreslått formet som en «U». Bakgrunnen for dette er at det 
skal etableres få men store butikker som er minst 2000m², og lesbarheten fra 
innkjørselen og fra parkeringsplassen er vesentlig for å lett kunne orientere seg i 
området og lett finne adkomstene til de forskjellige forretningene. 
 
Bygget er vist med en høyde på 7m. Tekniske installasjoner er enda ikke prosjektert, 
så oppdaterte tegninger hvor dette vises skal sendes ved søknad om igangsetting. 
 
Fasaden er foreslått utformet slik at fasadematerialene lager en markant, horisontal 
linje som deler bygget i to. Tanken er at det skal fremstå som om det er et indre 
volum og et ytre skall som binder hele sammen. Det indre volumet foreslås utført i en 
kombinasjon av glassfasader/vinduer og plater i sort og grønn farge med høy 
glans/refleksjon. Det ytre skallet foreslås utført med en kombinasjon av smale spalter 
av fibersement fasadeplater i forskjellige nyanser av grått og med en matt utførelse, 
og med smale spalter i metallet som vil gi en høy refleksjon, For å markere 
inngangene er det lagt opp til at det lages et skår i det ytre skallet formet som en 
trekant, slik at glasspartiet ved inngangene får en større høyde og på denne måten 
blir lettere å lese. Det foreslås glassbaldakiner foran inngangene som begrensers til 
inngangens bredde.  
Vår oppfatning er at disse grepene medfører at bygget, på tross av sin størrelse, 
skaleres ned. 
 
 
Parkering: 
Det er i henhold til gjeldende forskrift et minimums parkeringskrav til 1,5 
bilparkeringsplasser per 100m² BRA. 
Total BRA er på 11822m², det vil si at minstekravet for tiltaket er 118 
parkeringsplasser. 
Utomhusplanen viser 240 parkeringsplasser(inklusiv 10 plasser for HC). Vi anser med 
dette at parkeringskravet er tilfredsstilt. 
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Det skal for øvrig etableres plass til ladestasjon for el-bil som angitt i 
reguleringsbestemmelser. Antall og plasseringer angis ved søknad om igangsetting. 
 
Avkjørsler: 
På plankartet er det vist 3 adkomstpiler inn til eiendommen. Det står i 
reguleringsbestemmelsen at plasseringen av disse er veiledende og kan tilpasses. På 
fremlagt prosjekt foreslås det en hovedatkomst mot nord for publikum. Og en 
innkjørsel for varelevering mot vest med utkjøring mot øst. Med dette oppnås en god 
logistikk for håndtering av trafikk internt i området, og man unngår at lett og tung 
trafikk blandes». 
 
Trafikkanalyse: 
Det ble utført en trafikkanalyse i 2017 i forbindelse med omsøkte tiltak, 
(Utbyggingsetappe 2 i planområdet.) Trafikkanalysen viser at det kan bygges  
12 000 m² med handelsbygg for storhandel. 
Tiltakshaver bekrefter i e-post datert 28.06.2018 (journalpost 18/680 -4) at 
byggets bruk genererer trafikk innenfor forutsetningen som lå til grunn i 
trafikkanalysen. 
  

Slik vi har forstått det kan eiendommen bebygges med inntil 12 000m² butikkarealer 
for plasskrevende handel det maksimale som tillates i denne omgang. 
Det totale arealet på bebyggelsen blir 13875m², men atkomst og arealer for 
varemottak overbygget. Disse arealene ses på som kjørearealer og anses ikke å 
generere mer trafikk i området. 
Butikkenes BRA blir i følge innsendt dokumentasjon 11 822m², noe som er mindre 
enn 12 000 m² og som vi finner å kunne godkjenne uten å innhente uttalelse fra 
vegmyndigheten. 
 
 
Skiltplan: 
Det må før arbeider med skilting settes i gang innsendes en skiltplan som viser 
plassering av skilter på og ved bygningen for godkjenning. 
På bygningen ønsker kommunen helst ikke plateskilt, men renskårne bokstaver. 
 

Dispensasjoner: 

Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven 
§ 19-2 at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. De ulike bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike 
disse, også for at planens hovedformål som overordnet informasjons- og 
beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må 
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd. Det vil 
normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen 
det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

Dispensasjon nr. 1 

Det søkes om dispensasjon fra gjeldende forskrift om parkering. 

I søknad om dispensasjon datert 23.04.2018 skriver søker blant annet: 

«I gjeldende forskrift om parkering, spesielt når det gjelder sykkelparkering, er det 
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ikke differensiert mellom forskjellige type handel. I foreslåtte bygg er det planlagt å 
etablere plasskrevende handel, som brune- og hvitevarer og fliser. Kundene for 
denne type handel vil naturligvis komme med bil og dermed er behovet for antall 
sykkelparkeringsplasser som forskriftene legger opp til langt over det som er realistisk 
sett vil bli brukt. Totalt er antall på kravet 236 sykkelparkeringsplasser. Arealet som 
dette vil oppta er stort og vil stå tomt. Vi søker derfor om dispensasjon fra dette 
kravet. Arealet vil bli benyttet til å øke kvaliteten på utomhusarealer i forhold til bredde 
i gangbanen, samt grønne felter. Det foreslås likevel 20 sykkelparkeringsplasser for 
kunder på utsiden av butikkene, samt 20 plasser for ansatte ved siden av 
bilparkeringen for ansatte.» 

 

Hensynet bak bestemmelsen er å legge til rette for at man skal kunne sette fra seg 
sykler på et sted i nærheten av butikkene og at man ønsker å legge til rette for økt 
bruk av sykkel i Hønefoss.   

Kommunen vurderer det slik at 236 sykkelparkeringsplasser er et unødvendig stort 
antall for slike forretninger som planlegges i dette handelsbygget. Forretningene 
baserer seg mye på plasskrevende varer, og som ansvarlig søker skriver vil 
biltransport være et naturlig valg. Handelsbygget er dessuten plassert utenfor selve 
sentrumskjernen. Det oppgis at det skal etableres i alt 40 sykkelparkeringsplasser. Vi 
fester lit til ansvarlig prosjekterende sin vurdering og at dette vil være et tilstrekkelig 
antall. Dersom det skulle vise seg at dette antallet blir for lite vil det slik vi ser det 
være enkelt å etablere fler sykkelparkeringsplasser på et senere tidspunkt. 

Etter en helhetsvurdering av tiltaket anser vi fordelene ved å gi dispensasjon å 
være større enn ulempene, vi kan vi ikke se at hensynet bak bestemmelsen blir 
vesentlig tilsidesatt og vi finner å kunne godkjenne søknad om dispensasjon 
fra gjeldene forskrift om parkering, for å etablere færre sykkelparkeringsplasser 
enn det som kreves i forskriftene, men dersom det i bruk skulle vise seg at  det 
blir for få sykkelparkeringer, må det ordnes et tilstrekkelig antall. 

 

Dispensasjon nr.2: 

Det søkes om dispensasjon fra formål- og byggegrense i gjeldende reguleringsplan. 

I søknad om dispensasjon datert 23.04.2018 skriver søker blant annet: 

«Eiendommen ble regulert som en del av gjeldende områdeplan for Hvervenmoen, 
sist datert mars 2011. Når reguleringskartet ble utarbeidet var en endelig utforming av 
bygget ikke bestemt. Ved videre prosjektering ble det foreslått et bygg med «U» form, 
hvor alle inngangene til butikkene vender ut mot parkeringsplassen. Dette gjør at 
logistikken i området, lesbarheten av inngangene, orientering i forhold til alle 
butikkene og parkering, blir vesentlig bedre enn den byggeformen som planen åpnet 
for. Dette er kun et arealbytte, og total utnyttelse og handelsareal økes ikke.  

Hensynet bak formålet i plan er å avsette tilstrekkelig med parkeringsarealer i forhold 
til tenkt bruk av eiendommen.  

Vi kan ikke se at valgte løsning tilsidesetter hensynet bak bestemmelse, da det i 
redegjørelsesbrev datert 12.06.18 står at det etableres 240 biloppstillingsplasser i 
tilknytning til handelsbygget (minstekravet er oppgitt til 118 parkeringsplasser). 
Parkering for butikkens kunder etableres inne i U en, mens de ansatte får egen 
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parkering på yttersiden av bygningen med egen atkomst. (Samme som skal benyttes 
til vareleveranser). 

Etter en helhetsvurdering av tiltaket anser vi fordelene ved å gi dispensasjon å 
være større enn ulempene, vi kan vi ikke se at hensynet bak bestemmelsen blir 
vesentlig tilsidesatt og vi finner å kunne godkjenne søknad om dispensasjon 
fra formål i plan, for å endre plassering av parkeringsarealet innad på tomten, 
deler av parkeringsplass blir på det som vises som formål forretning og for å 
plassere deler av forretningsbygg der det er vist areal med formål parkering i 
reguleringsplan 341-1 «Hvervenmoen». 
 
 
Nabovarsling: 
Naboer forutsettes å være varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 21-3. I følge ansvarlig søker er det ikke kommet merknader/innspill 
til tiltaket. 

Arbeidstilsynet: 
I følgeskriv datert 12.06.2018 skriver ansvarlig søker blant annet: 
Arbeidet med å prosjektere innvendige arealer for hver leietager, inklusivt arealer for 
ansatte, har nettopp begynt og derfor foreligger ikke tilstrekkelig underlag for å kunne 
søke om samtykke fra Arbeidstilsynet. Prosessen skal sartes nå, og samtykket skal 
foreligge før søknad om igangsetting. 
 
Miljøoppfølgingsplan: 

Jf. rekkefølgebestemmelsen i reguleringsbestemmelsens § 5 skal det leveres en 
miljøoppfølgingsplan samtidig med søknad om igangsetting. Miljøoppfølgingsplanen 
skal godkjennes av kommunen og det skal bl.a. 
1. Redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av 
trafikksikkerhetstiltak. 
2. Redegjøre for hvordan støy og støvplager kan forebygges i anleggsperioden. 
3. Redegjøre for håndtering av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemikalier i 
anleggsperioden. 
4. Beskrive hvordan vegetasjon som skal bevares kan beskyttes. 
 
Rekkefølgebestemmelser: 
Vi kan ikke se at det er redegjort for blant annet reguleringsbestemmelsens § 5 punkt 
5, der det står at plan for overvannshåndtering skal være godkjent før rammetillatelse 
kan gis. Ansvarlig søker ble kontaktet og vi kom fram til at det er mer naturlig å kreve 
at denne planen vedrørende overvann foreligger ved søknad om 
igangsettingstillatelse da prosjektering av tekniske anlegg på nåværende tidspunkt 
bare så vidt er påbegynt. 
 
Selv om flere av/alle bestemmelsene kan være oppfylt ber vi allikevel om en kort 
redegjørelse siden rekkefølgebestemmelene fortsatt står i reguleringsbestemmelsen. 
Dette fordi at vi skal unngå at eventuelt nye saksbehandlere (som ikke kjenner 
tidligere saker og utviklingen i området) skal måtte gjøre ansvarlig søkers oppgaver, 
som å undersøke disse forholdene. 
 
Gebyrer: 
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Gebyrer beregnes ut i fra BRA som for butikkarealene utgjør ca.11 822 m² og 
overbygget varemottak ca. 1776m².  
Vi velger i dette tilfelle å la overbygget utvendig areal gå som lager, som det i følge 
kommunens betalingsreglement tas halvt gebyr for. 
 
Ansvarsforhold: 
Fagområder i tiltaket som er ansvarsbelagt er vist i gjennomføringsplan datert 
03,06.2018 rev. dato 14.06.2018. (vedlegg G-1).  
Erklæring om ansvarsrett for ansvarlige foretak må sendes kommunen før arbeidene 
de skal være ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via ansvarlig 
søker. 

Ved innsending av erklæringer om ansvarsrett skal revidert gjennomføringsplan 
vedlegges. 

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i 
Ringerike kommunestyre 20. juni 2013 godkjennes søknad om dispensasjon fra 
gjeldene forskrift om parkering (for å etablere færre sykkelparkeringsplasser enn det 
som kreves i forskriftene) og dispensasjon fra formål i reguleringsplan 341-1 
«Hvervenmoen» godkjennes (for å etablere parkering på areal med formål 
«forretning» og for å plasser forretningsbygg på areal med formål «parkering»), med 
hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, og søknaden om rammetillatelse 
godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd på følgende 
betingelser: 
 
1. Følgende tegninger er lagt til grunn for tillatelsen: 

 

Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

 Situasjonsplan 1:2000 20.04.201  

- Plan 1. etg. 1:1000 13.06.2018  

LA 101 Utomhusplan   A3= 1:1000 13.06.2018    

- 3D skisser   13.06.2018    

- Fasader 1:500  13.06.2018    

- Fasader mot 
parkering + snitt 

1:500  13.06.2018    

 

2. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjon av radon i 
oppholdsrom ikke blir større enn 200 Bq/m3 med mindre det er gjennomført 
radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er 
nødvendig. 

3. Før igangsettingstillatelse kan gis må nødvendige tillatelser fra Arbeidstilsynet 
foreligge.  

4. Før igangsettingstillatelse kan gis må godkjent plan for overvannshåndtering 
foreligge, jf. reguleringsbestemmelsens § 5 underpunkt 5 . 
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5. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og 
godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det 
gis igangsettingstillatelse for disse anleggene. 

6. Dersom det i bruk skulle vise seg at 20 +20 sykkelparkeringsplasser er for få, må 
det ordnes tilstrekkelig antall. 

7. Før arbeider med montering av skilter må det innsendes en skiltplan som 
godkjennes av kommunen før arbeidene settes i gang. 

8. Det må foreligge miljøoppføringsplan ved søknad om igangsettingstillatelse. 

9. Detaljprosjektering må være ferdig, blant annet brannprosjektering m.m. 
Plantegninger som viser oppdeling og som angir bruk av arealene, kontor, wc m.m. 
må foreligge ved søknad om igangsettingstillatelse. 

10.Det forutsettes at det er tilgjengelige toaletter for kundene i alle forretningene. I 
følge byggdetaljblad 379.201 bør det innrettes minst 2 tilrettelagte toaletter for 
arealer større en 2000 m².  

 

Punkt 3, 4, 5, 8 og 9 må være oppfylt før søknad om igangsettingstillatelse kan 
innsendes. 

 

Arbeidet kan ikke settes i gang før igangsettingstillatelse er gitt. 
 
Ringerike kommune, teknisk tjeneste, som er lednings eier, forlanger at det må 
innsendes rørleggermelding før igangsettingstillatelse gis.  Grave arbeider for 
vann- og avløpsledninger, med tilslutning til offentlige ledninger, tillater teknisk 
tjeneste ikke igangsatt før det foreligger godkjent rørleggermelding. 
 

Gebyr: 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gjeldende 
betalingsreglement. Det beskriver hvordan gebyret beregnes, og er tilgjengelig på 
våre nettsider.  

 

Beregning gebyr     

Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling handelsbygg 
23 875 m² 

    Kr 257 600,- 

Dispensasjon, fra 
reguleringsplan 

 6 000,-  1 Kr 6 000,- 

Dispensasjon, fra parkerings- 
forskrift 

 3 000,-  1  Kr 3 000,- 

        

Totalt gebyr å betale   Kr 266 600,- 
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Giro (til tiltakshaver, Hvervenmoveien 60 AS) ettersendes.  
 
Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, eller 
innstilles i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 
 
Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser.   
Dersom innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene 
foran planene. 

 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 
vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 
tiltakshaver jf. plan- og bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.  

 

Klageadgang: 

Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres 
kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 
forvaltningslovens bestemmelser om klagegang. Mer informasjon kan finnes på 
www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

 
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 

 
Kopi til: 

Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester v/Anne-Marie Bakkeby 

Ringerike kommune, Brann- og redningstjeneste v/Tollef Uppstad Buttingsrud. 
Hvervenmoveien 60 AS, c/o AKA AS, 3511 HØNEFOSS 

 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3792-4   Arkiv: GNR 100/60  

 

 

Søknad om dispensasjon – bygning for pølsemakeri  

Gnr/bnr 100/60 - Klekkenveien 147  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra arealformålet boligområde innvilges, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen § 1.1.1 innvilges, jf. plan- 

og bygningsloven § 19-2. 

3. Bygningen skal være i én etasje og plasseres minst 15 meter fra Klekkenveien. 

4. Bygningen skal ikke brukes til salgslokale. 

5. Viderebehandlling av saken delegeres til rådmannen. 

 

 

  

Utskrift sendes 

Henning Sejer Sørensen, Klekkenveien 147, 3514 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for å oppføre en bygning på eiendom med gnr/bnr 100/60 for 

etablering av næringsvirksomhet. Bygningen skal brukes til pølsemakeri, og vil være cirka 100 

m2. 

 

Dersom ny kommuneplan vedtas 31.01.2019, kan det ikke lenger innvilges dispensasjon fra 

kommuneplanen fra 2007. Hvis Hovedutvalget er positive til at dispensasjon innvilges etter ny 

kommuneplan, kan rådmannens alternative forslag til vedtak nr. 3 vedtas. Dette alternative går 

ut på at Hovedutvalget er positive til at det innvilges dispensasjon, og at videre saksbehandling 

delegeres til rådmannen. Søker vil da måtte sende inn en ny søknad etter ny kommuneplan. 

Dersom Hovedutvalget er negative til at det gis dispensasjon etter ny kommuneplan, kan 

rådmannens alternative forslag til vedtak nr. 4 vedtas. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er søkt om dispensasjon for å bygge en bygning for næringsvirksomhet på cirka 100 m2. 

Bygningen skal inneholde produksjonslokale for Sørensens tradisjonelle julepølser. I 

dispensasjonssøknaden opplyser tiltakshaver om at produksjonen i størst mulig grad vil basere 



- 

seg på lokalt produserte råvarer og en produksjon som for øvrig vil være mest mulig miljøriktig 

og framtidsrettet og uten sjenerende utslipp til luft/vann. Eksisterende garasje på eiendommen 

vil bli revet, og nytt bygg vil bli trukket bakover på eiendommen og plassert slik at 

siktforholdene ved utkjøringen vil bli bedre sammenlignet med dagens situasjon. Bygget vil 

plasseres 15 meter fra Klekkenveien, slik at det ikke kommer i konflikt med byggegrensen mot 

vei. Tiltakshaver opplyser om at virksomheten ikke vil føre til ekstra trafikk. Tiltakshaver 

mener at produksjonen vil utgjøre et positivt bidrag i arbeidet med å utvide tilbudet av 

lokalprodusert mat basert på lokale ressurser.  

 

Bygget skal være i én etasje. Eksisterende garasje på eiendommen vil bli revet og nytt bygg vil 

bli trukket bakover på eiendommen og plassert slik at siktforholdene ved utkjøringen i følge 

tiltakshaver vil bli bedret i forhold til dagens situasjon. Tiltakshaver skal være eneste ansatte i 

bedriften, og kjører og henter varer selv. Det skal ikke foregå noe salg fra eiendommen, og 

bygningen skal kun brukes som et produksjonslokale. Tiltakshaver sier at det ikke vil bli noe 

ekstra trafikk som følge av hans planlagte virksomhet. 

 

I forbindelse med denne dispensasjonssøknaden er det bare sendt inn en situasjonsplan som 

viser plassering av bygningen og et bilde som viser et eksempel på cirka hvordan søker ser for 

seg at bygningen skal se ut. Det prinsipielle spørsmålet ved dispensasjonen er om det bør 

tillates et slikt produksjonslokale i et boligområde. Detaljerte tegninger må sendes inn sammen 

med byggetillatelse.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

boligområde.  

 

Eiendommen er også avsatt til boligområde i forslag til ny kommuneplan. Denne er ikke 

vedtatt på søknadstidspunktet for denne saken. 

 

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. 

 

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 

Dispensasjonssøknaden anses å være av lokal karakter. Rådmannen vurderer at det ikke er 

behov for høringer eller innhenting av ytterligere informasjon i denne saken. 



- 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 

1. Søknaden om dispensasjon fra arealformålet boligområde avslås, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen § 1.1.1 avslås, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 

 

Alternativ begrunnelse 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan velge å legge avgjørende vekt på at området 

er avsatt til boligområde i kommuneplanen. Hovedutvalget kan mene at det er uheldig å åpne 

opp for næringsbygg i et område som er avsatt til boligbebyggelse, og mene at slike endringer 

eventuelt må gjøres i en reguleringsplanprosess. 

 

Alternativ 3 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er i prinsippet positive til at det gis 

dispensasjon fra ny kommuneplan. 

2. Viderebehandling, herunder eventuell innvilgelse av dispensasjon, delegeres rådmannen. 

3. Bygningen skal være i én etasje og plasseres minst 15 meter fra Klekkenveien. 

4. Bygningen skal ikke brukes til salgslokale. 

 

Alternativ 4 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er negative til at det gis dispensasjon fra 

ny kommuneplan. 

2. Viderebehandling delegeres rådmannen. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinsipiell karakter. Å tillate en næringsbygning i et 

boligområde vil være i strid med arealformålet både i gjeldende kommuneplan og i forslag til ny 

kommuneplan. Saken kan skape presedens for andre saker der noen ønsker å bygge 

næringsbygg i hagen sin.  

 

Rådmannens vurdering 

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. 
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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. 

 

Det er søkt om to dispensasjoner her. Rådmannen vil vurdere dispensasjonssøknadene hver for 

seg. 

 

Arealformålet boligområde 

Vilkår 1 

Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli «vesentlig tilsidesatt». 

 

Rådmannen vurderer at hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke vil bli vesentlig tilsidesatt 

som følge av dispensasjonen. 

 

Hensynet bak arealformålet boligområde er å sette av arealer til boligbebyggelse.  

I dette tilfellet er det allerede en bolig på eiendommen, og eiendommen vil fortsatt benyttes til 

boligformål etter tiltaket. Produksjonslokalet for julepølser vil dermed bare gjøre en sekundær 

bruk av eiendommen. Eiendommen vil fortsatt ha uteoppholdsarealer og tilstrekkelig antall 

parkeringsplasser i henhold til parkeringsforskriften.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak arealformålet boligområde ikke blir vesentlig tilsidesatt 

som følge av dispensasjonen. 

 

Vilkår 2 

Det andre vilkåret er at fordelene ved å gi dispensasjon må være «klart større» enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

Fordelene ved å innvilge dispensasjonen er at man legger til rette for lokal næringsutvikling av 

kortreist mat gjennom at Sørensen får produsert sine tradisjonelle julepølser. Tidligere har 

søker leid seg inn i et lokale på Hadeland. At produksjonen kan foregå i egen hage vil kunne 

bidra til å redusere transportbehovet, og dermed være positivt i et miljøperspektiv. 

Produksjonen skal for øvrig være mest mulig miljøriktig og framtidsrettet uten sjenerende 

utslipp til luft/vann. Søker har vært i kontakt med teknisk avdeling i kommunen, som har 

bekreftet at han kan koble seg på kommunens avløpsnett. Det har ikke kommet merknader til 

tiltaket.  

 

Ulempen med å innvilge dispensajon er at man tillater næringsvirksomhet i et område som er 

avsatt til boligbebyggelse. Det dreier seg imidlertid om et næringsbygg på cirka 100 m2, og er 

derfor en begrenset produksjon. Hovedformålet med eiendommen vil fortsatt være bolig. 

 

Ellers i området er det også flere andre eksempeler på små næringsvirksomheter, slik at en 

dispensasjon for dette bygget vil ikke føre til en vesentlig forandring av områdets karakter. 
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Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Meldingstekst.html (tilleggsinformasjon til dispensasjonssøknaden) 

20190103_211807.jpg (eksempelbilde, utforming av bygg) 

Søknad om dispensasjon 

Følgeskriv 

Kartutsnitt 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Gunn Edvardsen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 10/1-2019 Sign: Målestokk
1:50000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata.
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Fra: Servicetorget [Servicetorget@ringerike.kommune.no] 

Til: Ann Kristin Steinbakken [Ann.Kristin.Steinbakken@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 04.01.2019 07:56:33 

Emne: VS: Forespørsel om å bygge i Klekkenveien 147 

Vedlegg: 20190103_211807.jpg 

Hei Ann,  
 
Skal denne via deg?  
 
Mvh 
Hege 
 
 

 
Fra: henningsejersorensen  
Sendt: 3. januar 2019 21:55 
Til: Servicetorget 
Emne: Forespørsel om å bygge i Klekkenveien 147  
Til servicetorget v/ Kristine Grønlund 
 
Dette er ang. ønsket om å bygge ett pølsemakerie i Klekkenveien 147. Har vært i kontakt 
med Kristine Grønlund, og etter avtale bestemt at jeg skal sende dette som et eksempel på 
hvordan det vil se ut. 
 
Forklaring til bilde: 
- Garasjen som er i dag blir revet og det vil bli bygd på denne plassen og lengre inn i bakken 
bak. 
- Parkeringsmuligheten foran bygget vil fortsatt forbli. 
- lengden fra hovedveien vil være 15 meter. 
-Avklart med vann og kloakk at det er mulig. Det blir satt inn fettutskiller. 
- målene på bygget vil ca. være 100m2 
 
Hvis det er noen spørsmål er det bare å kontakte meg på: 
Telefon: 91677170 
E-post: henningsejersorensen@gmail.com  
 
 
Mvh Henning Sørensen  



Dette dokumentet mangler
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Vedlegg

DispensasjonssØknad - Henning Sejer Sørensen

Jeg søker om dispensasjon fra Kommuneplanens bestemmelser 5 l-.1 Boligområder, I 1.1.1

Plankrav for å oppføre bygning på egen eiendom for næringsvirksomhet gjennom

en keltpersonsforeta k.

Bygningens grunnflate vil utgjØre cirka l-00 kvm.

Begrunnelse for å sØke dispensasjon er:

Jeg har i flere år produsert Sørensens tradisjonelle julepølser gjennom å ha leid meg inn i et

lokale på Hadeland. Dette er i lengden upraktisk, og itillegg har jeg planer om å gjøre denne

produksjonen om til en hovedbeskjeftigelse for meg og familien.

Jeg vil basere produksjonen i stØrst mulig grad på lokalt produserte råvarer og en produksjon

som for Øvrig vil være mest mulig miljøriktig og framtidsrettet og uten sjenerende utslipp til
luft/vann.

Som kartutsnittet viser ligger eiendommen inntil Klekkenveien. Eksisterende garasje på

eiendommen vil bli revet og nytt bygg vil bli trukket bakover på eiendommen og plassert slik

at siktforholdene ved utkjøringen vil bli bedret i forhold til dagens situasjon. Det vil ikke bli

ekstra trafikk som følge av min planlagte virksomhet.

Jeg mener at min produksjon vil utgjøre et positivt bidrag i arbeidet med å utvide tilbudet av

lokalprodusert mat basert på lokale ressurser.

Dokid:
1 8087290
(18t37e2-1)
Følgeskriv
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4343-5   Arkiv: GNR 105/129  

 

 

Søknad om dispensasjon for etablering av hyttevei Gnr/bnr 105/129 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning avslår søknad om dispensasjon fra bygge- 

og anleggsforbudet i markaloven § 5 jf § 15 for etablering av vei til hytte gnr/bnr 

105/129.  

2. Videre oppfølging av saken delegeres til rådmannen. 

 

Utskrift sendes: 

Svein Oscar Sundal, Brannfjellveien 73, 1181 OSLO 

 

  

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for anlegging av vei til hytte ved Jaklefoss i marka. Veien er 

allerede anlagt og ble oppdaget i forbindelse med befaring på naboeiendom. Markaloven § 5 

gir et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak. Etter nærmere vilkår kan det imidlertid gis 

dispensasjon etter markaloven § 15. Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå søknad om 

dispensasjon. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune var på befaring i området 18.10.18 i forbindelse med tiltak på 

naboeiendom og oppdaget at det var anlagt vei til eiendommen gnr/bnr 105/129. I brev datert 

19.10.18 ble eier av eiendommen gjort oppmerksom på forholdet, at det gjelder et generelt 

bygge- og anleggsforbud innenfor markaområdet og at anlegging av vei er søknadspliktig. 

Kommunen gjorde i brevet oppmerksom på at det er mulig å søke dispensasjon fra markaloven 

og ba om skriftlig redegjørelse for vei senest innen 21.11.18. I e-post 09.11.18 bekreftet eier at 

han ville søke dispensasjon fra markaloven § 5. Søknad om dispensasjon ble mottatt 07.01.19. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er søkt dispensasjon fra markaloven § 5 for å etablere vei til hytte. I søknaden redegjøres 

det for dagens situasjon hvor adkomst til hytten følger en bratt sti fra parkering på 

naboeiendom, gnr/bnr 105/115, til hytta. Veien er 52 meter lang. Som begrunnelse for 

dispensasjonssøknaden vises det til at eiendommen ligger bare 750 meter innenfor 

markagrensen i et betydelig utbygget hytteområde med 150-200 hytter. Det vises også til at de 

fleste eiendommene langs Ringkollveien har stikkvei til sine hytter, at vei til hytten legges fra 
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eksisterende adkomstvei og ikke blir synlig fra Ringkollveien. Veien skal tilsås med matjord og 

gress, det er ingen skiløyper eller stier i området. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i marka og omfattes av markaloven. Markaloven overstyrer 

kommuneplanen og angir arealformålet i markaområdet til LNF-formål. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt dispensasjon fra bygge- og anleggsforbudet i markaloven § 5. Markaloven § 15 gir 

hjemmel for å gi dispensasjon fra § 5. Vilkårene for å gi dispensasjon er at hensynene i lovens 

formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon etter en 

samlet vurdering anses å være klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller 

allmenne interesser. Dersom begge vilkårene er oppfylt, kan kommunen etter sitt skjønn gi 

dispensasjon. 

 

Det følger av bestemmelsen at plan- og bygningslovens bestemmelser om dispensasjon ikke 

gjelder og at kommunen ikke kan gi dispensasjon fra forbudet i markaloven § 5 når en direkte 

berørt statlig eller regional mundighet har uttalt seg mot at det blir gitt dispensasjon. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

Økonomiske forhold 

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

tas ikke saksbehandlingsgebyr for behandling av saker etter markaloven. Eventuelt 

saksbehandlingsgebyr for behandling av tiltak etter plan- og bygningsloven vil gi gebyrinntekter 

til kommunen etter selvkostprinsippet.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Kommunen kan fatte vedtak om å avslå dispensasjonssøknad etter markaloven uten at saken 

først oversendes til fylkesmannen for uttalelse. Dersom hovedutvalget er positiv til tiltaket og 

ønsker å innvilge dispensasjon, må saken først forelegges fylkesmannen til uttalelse. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er positiv til søknad om dispensasjon fra 

bygge- og anleggsforbudet i markaloven § 5 jf § 15 for etablering av vei til hytte 

gnr/bnr 105/129 dersom fylkesmannen i Oslo og Viken gir en uttalelse som ikke går 

imot søknaden.  

2. Myndighet til å viderebehandle saken, herunder innhente uttalelse fra fylkesmannen i 

Oslo og Viken delegeres til rådmannen. 

 

Alternativ argumentasjon: Hovedutvalget vurderer at vei slik den er søkt om vil bli et mindre 

inngrep og legger blant annet vekt på at veien blir kun ca. 52 meter lang og ikke gir ny 

adkomst til Ringkollveien. Det legges også vekt på at eiendommen ligger i Jaklefoss-området 

som er et etablert hytteområde med tett konsentrasjon av fritidseiendommer og at det skal 

legges matjord og etableres gress på veien slik at den går mest mulig i ett med omgivelsene. 

Det er ikke stier eller løyper i umiddelbar nærhet til veien. Hovedutvalget kan etter dette ikke 

se at hensynene til friluftsliv, naturopplevelse og idrett som nevnt i lovens formålsbestemmelse 
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blir vesetlig tilsidesatt. Fordelene for ved å gi dispensasjon vurderes samlet å være klart større 

enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. 

 

Alternativ 2: 

Saken utsettes for befaring på barmark. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken er av prinsipiell karakter for spørsmålet om å tillate anlegging av 

vei til hytter i Jaklefossområdet og i andre områder av marka med ansamling av hytter. Det vil i 

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

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

For å godkjenne dispensasjon etter markaloven § 15 er det to vilkår som må være oppfylt, at 

hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi 

dispensasjon etter en samlet vurdering anses å være klart større enn ulempene for friluftslivet, 

naturmiljøet eller allmenne interesser. 

 

Etter forarbeidene til markaloven, Ot. prp. Nr. 23 (2008-2009), side 47, skal det i 

dispensasjonsvurderingen gjøres en konkret vurdering av tiltaket det søkes dispensasjon for og 

om dette vil gå ut over hensynene markaloven skal ivareta eller andre allmenne interesser. For 

å gi dispensasjon generelt skal samfunnsmessige og allmenne hensyn veie tyngre enn interessen 

og fordelen den private part har. Både direkte og indirekte og samlede virkninger av tiltaket 

må vurderes i dispensasjonsvurderingen. Tillatelse ved dispensasjon er videre en snever 

unntaksregel som bare skal anvendes som sikkerhetsventil i spesielle tilfeller. 

 

Rådmannen viser til at formålet med markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, 

naturopplevelse og idrett. Samtidig skal loven bevare et rikt og variert landskap og natur- og 

kulturmiljø med kulturminner. Det er ikke merkede stier eller løyper i umiddelbar nærhet til 

hytten og området er utbygget med private hytter. Det vurderes også at allmennhetens 

interesse av området er noe begrenset ettersom det vil være mer naturlig å benytte Ringkollen 

hvor det er etablert stier, skiløyper mm. Rådmannen vurderer isolert sett dermed at etablering 

av en 52 m lang vei fra eksisterende hyttevei i området Jaklefoss, ikke vil gi en vesentlig 

tilsidesettelse av markalovens formål. 

 

Videre må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene for friluftslivet, 

naturmiljøet eller allmenne interesser etter en samlet vurdering. Forarbeidene nevner at det bør 

kunne gis dispensasjon for mindre tiltak på eller i forbindelse med eksisterende bebyggelse til 

lovlig bruk, herunder tiltak som gir bedre sanitærløsninger eller mer tidsmessig planløsning. Ut 

fra forabeidene vil bedre sanitærløsninger gi en potensiell miljøgevinst som vurderes å være en 

fordel for naturmiljøet. Tiltaket vurderes i denne saken å gi utelukkende private fordeler ved at 

det etableres en enklere adkomst til privat hytte. Tiltakshaver har lagt ved avtale som viser at 

han har rett til å benytte adkomstvei over naboeiendom gnr/bnr 105/99. Adkomst fra denne 

siden går gjennom skogsterreng på relativt flat mark og det vurderes som et reelt alternativ at 

adkomst kan skje gjennom parkering på denne siden og å gå opp sti til hytten. På denne måten 

vil en slippe stigning på sti fra dagens adkomst, noe som vurderes å lette tilgjengeligheten til 

hytten uavhengig av anlegging av vei. Det er ikke registrert funn av sårbare arter i området og 

tiltaket vurderes slik ikke å ha særlig innvirkning på naturmiljøet.  
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Rådmannen vurderer likevel tiltaket som negativt ved at dersom det åpnes opp for å gi 

dispensasjon i denne saken vil dette også åpne for at det må tillates utbygging av vei til andre 

hytter i området ut fra likebehandlingsprinsippet. En slik utbygging av flere korte 

veistrekninger vurderes i sum å være negativt for interessene markaloven søker å ivareta. 

 

Samlet vurderes det at fordelene ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

Vilkårene for å gi dispensasjon er dermed ikke oppfylt og søknad om dispensasjon må avslås 

etter markaloven § 15. 

 

Vedlegg 

Kartgrunnlag 

søknad dispensasjon Svein.docx 

Kart Ringerike Gårdsnr 105 Bruksnr 129 påtegnet vei.pdf 

Meldingstekst.html 

Vei til hytte 

Bilde - hyttevei 

Bilde - hyttevei 

Bilde - hyttevei 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

Ringerike Kommune 

Byggesakskontoret 

Postboks 123, 3502 Hønefoss 

 

 

          Oslo 04.01.2019 

Gnr/bnr 105/129, Ringkollveien 

Søknad om dispensasjon fra Markalovens §5. 

 

Det søkes herved om dispensasjon fra Markaloven etter bestemmelsene i Markaloven § 15 for 

å få anlegge adkomstvei til hytte på eiendom gnr/bnr 105/129. 

 

Dagens situasjon.  

I dag er det kun adkomst via naboens eiendom 105/115. (Se vedlagte situasjonskart).Vi har 

inntil videre tillatelse til å parkere på denne eiendommen. Herfra er det en bratt stigning opp 

til vår hytte. På vinterstid i dyp sne er stien spesielt krevende å komme opp både med og uten 

bagasje. Også i sommerhalvåret kan det være vanskelig, fordi deler av tomten består av fjell, 

som blir glatt å gå på, når det er vått. 

 

Det søkes om dispensasjon i fra Markaloven §5 fordi: 

Undertegnete bruker hytta meget flittig hele året.  

Vi har i september 2018 fått tinglyst rett til å benytte veien som går over naboeiendommen 

105/99. (Se vedlegg). Fra denne vei ønsker vi å legge en stikkvei på 52 meter inn til vår hytte. 

Vår eiendom 105/129 ligger i ytterkant av Marka, bare 750 meter innenfor markagrensen. 

Jaklefoss-området er et betydelig utbygget hytteområde med 150 – 200 hytter. De aller fleste 

hytter langs Ringkollveien har allerede stikkvei inn til sine hytter. 

Den planlagte veien vil legges fra eksisterende adkomstvei over 105/99. Stikkveien inn til vår 

hytte vil ikke være synlig fra Ringkollveien. Vår hytte er heller ikke synlig fra Ringkollveien. 

Ved valg av trase for de 52 m stikkvei er hensyntatt minst mulig inngripen i naturen. 

Stikkveien vil kun være synlig for de to naboene, som benytter adkomsten over 105/99. De 

har begge godtatt vår stikkvei. 

Det er planlagt å legge på matjord og gress på veien, slik at den mest mulig går i ett med 

omgivelsene omkring. 

Det er ingen skiløyper eller stier i området, hvor stikkveien er tenkt lagt. Etter vår 

oppfatningen vil veien ikke være til hinder for friluftsliv og allmenn ferdsel. 

1/2 



 

På dette grunnlag søker vi herved om dispensasjon for å bygge 52 m stikkvei fra 

eksisterende vei over 105/99 og inn til vår hytte 105/129. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Svein O. Sundal 

Hjemmelshaver gnr/bnr 105/129 

Brannfjellveien 73 

1181 OSLO 

Mobil 41306750 

 

 

Vedlegg: 

1. Nabovarsel 

2. Situasjonskart 

3. Avtale om veirett 
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Fra: Svein Oscar Sundal [svo-su@online.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 09.11.2018 12:21:12 

Emne: dispensasjon 

Vedlegg:  

Ringerike Kommune 
Byggesakskontoret. 
  
  
Viser til brev fra dere datert 19.10.2018 og godt innformativt møte hos dere i går 8.11.2018. 
Jeg bekrefter at jeg vil søke om dispensasjon fra markalove § 5. 
  
Hilsen Svein O. Sundal. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 
Svein Oscar Sundal       

Brannfjellveien 73 

1181 OSLO 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/4343-2 38151/18 GNR 105/129  19.10.2018 

 
Gnr/bnr 105/129 - Vei til hytte 

 

Ringerike kommune var sammen med Fylkesmannen i Buskerud på befaring i forbindelse med 

tiltak på naboeiendom da det ble oppdaget at det er anlagt vei til din eiendom. Vedlagte bilder 

viser at det er anlagt vei ved at det er gravd i markdekket og at det er lagt ut pukk og grus. I 

kart har vi anslått lengden på veien til ca. 60 m. Vei til din eiendom er anlagt fra eksisterende 

vei på eiendommen gnr/bnr 105/99 som eies av Katarina Espolin-Kahrs, til din eiendom gnr/bnr 

105/129. Kopi av dette brevet sendes derfor også Katarina Espolin-Kahrs.  

 

Eiendommen er beliggende innenfor markalovens geografiske virkeområde hvor det etter 

markaloven § 5 gjelder et generelt bygge- og anleggsforbud. Anlegging av vei vurderes å være 

et tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 og er søknadspliktig i henhold til plan- og 

bygningsloven § 20-1, første ledd, bokstav l.  

 

Bygge- og anleggsforbudet i marka praktiseres i utgangspunktet strengt, men dersom du ønsker 

å prøve å få godkjent vei til eiendommen, vil det være mulig å søke dispensasjon fra markaloven 

etter bestemmelsene i markaloven § 15. Videre må de privatrettslige forholdene ved kjøring og 

anlegging av vei på naboeiendom være avklart.  

 

Vi ber om skriftlig redegjørelse for vei senest innen 21.11.2018. I redegjørelsen ber vi om at det 

angis hvilke arbeider som er utført, planlagte arbeider, om det foreligger tillatelse fra grunneier 

mm. 

 

Dersom det ikke søkes om dispensasjon fra markaloven og søknad om tillatelse til anlegging av 

vei, eller det viser seg at dispensasjon og/eller tillatelse ikke kan gis, må det påregnes at veien 

må fjernes og arealene settes tilbake i opprinnelig stand. 

 

Vi varsler videre om at det vil være aktuelt å gi pålegg om retting etter plan- og bygningsloven 

§ 32-3 og tvangsmulkt etter plan- og bygningsloven § 32-5 dersom det ikke blir gitt relevant 

tilbakemelding innen 21.11.2018. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
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Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

 

 

Kopi: 

Katarina Espolin-Kahrs, Doktor Holms vei 6F, 0787 OSLO 

 

Vedlegg: 

Bilde - hyttevei 
Bilde - hyttevei 
Bilde - hyttevei 
 



Dette dokumentet mangler



Dette dokumentet mangler



Dette dokumentet mangler



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4405-2   Arkiv: K01  

 

 

Søknad om fornyelse av tillatelse til oppkjøring av skiløype  
 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis 

Arne Kristian Granheim tillatelse til å opparbeide skiløyper med egen snøscooter,  

reg nr. BZ 9900, på følgende vilkår: 

1. Det forutsettes at løypa går som en sløyfe, jf merket trasé på kart vedlagt søknaden, og 

ikke med avstikker bort til hytte på øy ute i Trona.  

2. Tillatelsen gjelder frem til 31. januar 2021.  

3. Tillatelsen er først gyldig når berørte grunneieres skriftlige tillatelse til kjøring er 

innsendt til kommunen v/ Landbrukskontoret. 

4. Det skal føres egen kjørebok. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Arne Kristian Granheim søker om fornyelse av tillatelse til å kjøre opp skiløyper med 

snøscooter i området Røste- Abbortjern-Trona, som ligger inne på åsen nord for Buttingsrud 

camping ved Sperillen. Løypekjøringen er i regi av Granheim som privatperson. Omsøkt trase 

er den samme som beskrevet i tidligere godkjent søknad. Rådmannen vil anbefale at det gis 

tillatelse, men at trase går som en sløyfe, og ikke med avstikker bort til hytte på øy ute i Trona. 

 

 

Juridiske forhold  

Oppkjøring av skiløyper til allmenn bruk er tillatt uten særskilt tillatelse etter FOR 1988-05-15 

nr 356 «forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann»§ 3e når det foretas 

av kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.  

Siden den aktuelle saken vil være en privatperson som står ansvarlig for oppkjøring av løypene, 

har rådmannen valgt å legge frem saken til politisk behandling med hjemmel i § 6 av 

ovennevnte forskrift. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



 

- 

HMA ga Granheim tillatelse til kjøring med snøscooter for opparbeidelse av skiløyper i møte 

13.08.2012, sak 95/12. Løypa gikk da som en sløyfe. HMA ga også i sak 9/15 og i sak 14/17, 

Granheim tillatelse til oppkjøring av skiløype, men da også som en sløyfe, og ikke inn til hytte 

på øy i Trona. 

 

Alternative løsninger 

1. HMA gir ikke Arne Kristian Granheim tillatelse til å anlegge skiløyper i privat regi med 

egen snøscooter, men råder heller Granheim til å kontakte løypelaget på Nes i Ådal, 

slik at de kan kjøre opp løypene. Dette jf. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag, § 3e, som sier at bla idrettslag har tillatelse til 

opparbeiding av skiløyper. Berørte grunneieres tillatelse forutsettes. 

  

 

Rådmannens vurdering 

Løypekjøring forutsetter en relativ stor mengde med snø og scooterkjøring, men vil under disse 

omstendigheter være i svært liten grad i konflikt med natur-, plante- og dyrelivet. Det vil 

sannsynligvis ikke oppstå permanente kjøreskader i terrenget. Traseen følger i nokså stor grad 

eksisterende skogsbilveier. Det vurderes dermed at det er tatt tilstrekkelig hensyn til 

naturmangfoldet, spesielt med hensyn til naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

 

Rådmannen anser mengde brukere av skiløypa som relativt liten, da det er nokså få innbyggere 

i området. Likevel er det positivt at det legges til rette for fysisk aktivitet for befolkningen 

uansett hvor de bor i kommunen. Det er positivt at det tas et privat initiativ til å lage skiløyper 

for allmenn bruk.  

 

Rådmannen ser imidlertid ikke behovet for allmennheten at skiløypa må ha en avstikker på vel 

1 km. som går til Granheims hytte, som ligger på en øy ute i Trona. Rådmannen vil derfor 

forutsette at løype ikke går ut til hytte på øy ute i Trona. 

 

Løypelaget på Nes i Ådal har løypemaskin og mest sannsynlig også tilgang til snøscooter. De 

vil kunne kjøre opp løyper med tillatelse hjemlet direkte i Forskrift for bruk av motorkjøretøy i 

utmark og på islagte vassdrag § 3 e. Berørte grunneieres tillatelse trengs likevel fullt ut. 

Rådmannen anser likevel denne løsningen som noe tungvinn, da en snøscooter da må fraktes til 

og fra Nes i Ådal ved hver kjøring. 

 

Rådmannen minner om grunneiers adgang til å forby eller begrense motorisert ferdsel på sin 

eiendom, uavhengig av andre gitte tillatelser, jf. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, § 

10. 

 

 

Vedlegg 

 

1. Søknad om fornyelse av løyve 

2. Oversiktskart (samme kart som i tidligere behandling) 

3. Detaljert kart (samme kart som i tidligere behandling) 

 

 

 

 



 

- 

 

 

 Ringerike kommune, 17.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/6266-42   Arkiv: PLN 426  

 

 

426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna. 

 

 

Sammendrag 

Nordbohus Modum AS ønsker å fremme et detaljreguleringsforslag for 

eiendom gnr./bnr. 148/58, ved Midtmoen på Sokna. Planforslaget legger opp til konsentrert 

boligbebyggelse i to etasjer, med 16 boenheter fordelt over fire firemanns-boliger. Hver 

boenhet vil ha et bruksareal på mellom 55 og 85 m² og inneholde to til tre soverom. I tillegg 

kommer anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass og renovasjon. Det skal legges 

vekt på universell utforming som knytter seg både til boliger, andre bygninger og utearealer. 

50% av boenhetene planlegges med trinnfri adkomst og livsløpsstandard. 

 

Planområdet er regulert til bolig i gjeldende kommuneplan. Det er ikke registrert at 

eiendommen som er planlagt utbygd har spesielle naturverdier. Den kommer heller ikke i 

berøring med dyrket eller dyrkbar jord. Den flate topografien i området gjør at det ikke 

forekommer skred- eller rasfare.  

 

Forslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om fortetting av sentrumsnære 

områder, som føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel gir uttrykk for. Sokna er ett av 

lokalsamfunnene hvor man ser for seg befolkningsvekst utenfor Hønefoss. Sokna er et tettsted 

med ferdig bygget infrastruktur, hvor det vil være mulig å leve klima- og miljøvennlig i et 

transportperspektiv. Det er lagt til rette for at en kan benytte offentlig transportsystem. Det er 

gode gang- og sykkelforbindelser til sentrum, og kun 100 meter å gå til nærmeste 

dagligvarebutikk. 

 



- 

Planen er en privat detaljregulering. Det innebærer at forslagsstiller blir fakturert et 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Ringerike kommune skal ikke bekoste 

utredninger eller lignende i planarbeidet. Planen utløser trolig ingen større økonomiske 

belastninger for Ringerike kommune. 

 

Omfanget av uttalelser ved oppstartshøringen er svært beskjedent. De fleste merknadene er 

innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Utbyggingen 

vil ivareta trafikksikkerhet ved at det etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen. Planene 

kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å styrke utviklingen av et 

av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker som fokusområder for 

vekst. Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Bakgrunn 

Nordbohus Modum AS ønsker å fremme et detaljreguleringsforslag for 

eiendom gnr. 148 bnr. 58 som ligger ved Midtmoen på Sokna. 

Eiendommen er i dag ubebygget og er på ca. 4100 m². Den ligger i et etablert boligområde i 

tettstedet Sokna. Planforslaget legger opp til konsentrert boligbebyggelse i to etasjer. Det er 

tenkt 16 nye boenheter med tilhørende anlegg som garasjer, felles uteoppholdsareal/lekeplass 

og renovasjon. Det er gangavstand til Sokna sentrum med publikumsfunksjoner som 

legekontor, forretninger, kafeer og bussholdeplass. Det er også kort veg til barnehage, skole 

og SFO. Skolen er nylig rehabilitert og har god kapasitet. 

 

Planforslaget er i tråd med regionale og lokale målsetninger om økt fortetting av sentrumsnære 

områder. Området er regulert til bolig i gjeldende kommuneplan. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Aktuell situasjon 

Planområdet ligger på Midtmoen vest for riksvei 7 i Sokna, Ringerike kommune. 

Planområdet omfatter en ubebygd eiendom på 4,1 daa med gnr. 148 bnr. 58. Eiendommen har 

kjøreadkomst fra Midtmoen. I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til boligformål.  

 

Området fremstår i dag som et boligområde med en blanding av frittliggende eneboliger på 

forholdsvis store tomter til tettere konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsboliger. 

Topografien i området er flat. 

 

Bebyggelsen er oppført i to etasjer og har et tradisjonelt uttrykk i forhold til norsk 

småhusbebyggelse. Alle boligene rundt planområdet er trehus med trepanel. Takformen er 

saltak. Området fremstår med varierende tetthetsgrad. Da høydene jevnt over er to etasjer eller 

mindre, forsterker det områdets flate topografi. Det er gjennomført kulturminneregistrering 

uten funn, se arkeologisk rapport, vedlegg 15. 

 

Det er ikke registrert at eiendommen har spesielle naturverdier. Den kommer heller ikke i 

berøring med dyrket eller dyrkbar jord. Data for grunnforholdene i planområdet tyder på elve-
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transporterte masser, som normalt består av grus, sand og silt. Den flate topografien gjør at det 

ikke forekommer skred- eller rasfare. 

 

Planlagt arealbruk 

Det er planlagt å bygge 16 boenheter fordelt over fire firemanns-boliger. Hver boenhet vil ha et 

bruksareal på mellom 55 og 85 m² og inneholde to til tre soverom. Boligene tenkes oppført i to 

etasjer pluss loft. Det tillates flatt tak, saltak eller pulttak/splittet pulttak. 

 

I tillegg til boligene planlegges tilhørende anlegg som lekeplass og andre felles uteområder, 

private uteoppholdsarealer, renovasjon, garasjer/carporter, annen parkering bil og sykkel samt 

adkomst. Planområdet omfatter også en turveg som går fra Midtmoen og inn til og forbi ny 

lekeplass. Lekeplassen skal være offentlig tilgjengelig og fungere som nærlekeplass for hele 

boligområdet. I tillegg kommer en sandlekeplass for de minste barna. Den skal ha en sentral 

plassering i forbindelse med uteomådene mellom boligene. 

 

I planområdet vil det kun være tillatt med kjøring frem til området for garasjeanlegg og 

overflate-parkeringsplasser. I tillegg vil det være en egen adkomst for nødetatene nærmere 

boligene. Denne vil være stengt med en bom som nødetatene vil ha tilgang til. Ved henting av 

avfall vil det ikke være behov for renovasjonskjøretøy å kjøre inn i området. Tømming av avfall 

vil være tilgjengelig fra vegkant. 

 

Det skal legges vekt på universell utforming som knytter seg både til boliger, andre bygninger 

og utearealer. 50% av boenhetene planlegges med trinnfri adkomst og livsløpsstandard. 

Alle utearealene vil være trinnfrie og skal opparbeides med fokus på at det skal være lett å 

orientere seg. Inngangspartiene vil være tydelig markert enten ved kontrast i farge eller ved 

taktilt underlag. Det skal ikke brukes allergifremkallende beplantning innenfor planområdet. 

Det vil også etableres oppstillingsplasser for HC-kjøretøy. 

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Nordbohus AS, 18.01.2019. 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Planbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Nordbohus Modum AS er forslagstiller. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963. (se 

planbeskrivelse s. 9). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til bolig, lekeplass og 

veiareal. Den eldre reguleringsplanen har imidlertid mangelfulle og upresise planbestemmelser, 

og det kreves ny detaljregulering for den tiltenkte arealbruken. 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen gnr./bnr. 148/58, samt deler av den kommunale veien 

Midtmoen.  

 

Uttalelser til planoppstart 
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Forslagstiller varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 16.02.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 28.02.2017, samt på 

kommunens nettsider. Det kom inn fire uttalelser i oppstartshøringen. I tillegg uttalte Statens 

Vegvesen seg én gang til i forbindelse med en forespørsel fra forslagstiller vedrørende 

trafikksikkerhetstiltak. Alle uttalelsene følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert 

og kommentert i vedlegg 9. 

 

 

Forholdet til statlige føringer og overordnede planer 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Målet med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging er at 

«… planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra tilå 

utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, 

og fremme helse, miljø og livskvalitet.» 

 

Planforslaget legger opp til en høy fortetting i et tettsted med ferdig bygget infrastruktur, hvor 

det vil være mulig å leve klima- og miljøvennlig i et transportperspektiv. Det er lagt til rette for 

at en kan benytte offentlig transportsystem. Det er gode gang- og sykkelforbindelser til 

sentrum. Det er kun 100 meter å gå til nærmeste dagligvarebutikk. 

 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge 

Hensynet til barn og unge er nøye vurdert i planprosessen, og det er tatt spesielt 

hensyn til plassering av uteoppholdsarealer i forhold til sikkerhet, mikroklima og 

tilgjengelighet.  

 

Universell utforming 

Hensikten med universell utforming er å hindre diskriminering på grunn av nedsatt 

funksjonsevne og oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle. Tilrettelegging for 

universell utforming knytter seg både til bolig, bygning og utearealer. 

 

Planområdet er flatt, lett tilgjengelig og det gir gode muligheter for tilrettelegging for alle. 

Blant annet legger planforlaget opp til trinnfrie og lett orienterbare uteoppholdsarealer, bruk av 

allergivennlig beplantning, trinnfrie adkomster til halvdelen av boligene samt oppstillingplasser 

for HC-kjøretøy. 

 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommunens visjon er at Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet. 

Vekst og utvikling av by og lokalsamfunn skal være balansert og livskraftig. Kommunen skal 

være attraktiv å bo i, spesielt for unge og barnefamilier, og det skal fokuseres på helse og 

aktivitet for alle. Boligutvikling skal skje i områder med gangavstand til sentrum og nærhet til 

skoler, barnehager og annet tjenestetilbud. 

Planforslaget er i tråd med føringene gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Sokna er ett av 

lokalsamfunnene hvor man ser for seg befolkningsvekst utenfor Hønefoss. 

 

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

Planforslaget er dermed i tråd med overordnet plan.  

 

 

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.  

 

I denne saken har forslagstiller fremskaffet et kunnskapsgunnlag som tilsier at naturmangfold 

ikke vil bli vesentlig berørt av tiltakene planforslaet legger opp til. Det henvises for øvrig til 

planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse vedrørende påvirkning av naturmangfold. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbart areal.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Planinitiativet har vært 

sendt på oppstartshøring i perioden 28.02. – 31.03.2017. 

 

Økonomiske forhold 

Planen er en privat detaljregulering. Det innebærer at forslagsstiller blir fakturert et 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Ringerike kommune skal ikke bekoste 

utredninger eller lignende i planarbeidet. 

 

Planen utløser trolig ingen større økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Den vil 

likevel kunne gi noe økonomiske konsekvenser i form av driftsutgifter til infrastruktur og 

muligens i form av sosiale tjenester. 

 

Alternative løsninger 

Forslag til alternativt vedtakspunkt: 

 

1. Forslag til plan 426 «Detaljregulering Midtmoen, Sokna» sendes ikke på høring og 

legges ikke ut til offentlig ettersyn». 

 

Ved å gå inn for det altenative vedtakspunktet vil lokalsamfunnet Sokna ikke få tilført de 

planlagte nye, energieffektive boligene. Lokalsamfunnet vil heller ikke få nyte godt av 

etableringen av en ny nærlekeplass som vil være tilgjengelig for alle. Det vil heller ikke bli 

etablert fartsreduserende tiltak langs Midmoen.  
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Rådmannens vurdering 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 9. Omfanget av uttalelser er 

svært beskjedent. De fleste merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger.  

 

Byggeplanene 

Området har fra før en blanding av frittliggende eneboliger på forholdsvis store tomter og 

tettere konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsboliger. Rådmannen mener valg av 

boligtypen firemannsboliger over to etasjer vil passe bra inn både i eksisterende boligmiljø samt 

i forhold til den flate topografien i området. Firemannsboligene kan gi rom for fine leiligheter 

for førstegangsetablerere, aleneforsørgere eller godt voksne om ønsker en mer lettvint hverdag. 

Å dele fellesfunksjoner som uteoppholdsareal, renovasjon og parkering kan oppleves som 

positivt. Plasseringen i et godt etablert boligområde kan videre oppleves som trygg, oversiktlig 

og skjermet. Området har gode solforhold og gode lokalklimatiske forhold. 

 

Lekeplasser 

Lekeplasser for boligområdet, både for større og mindre barn, er vist i planforslaget. Planen har 

også bestemmelser som sikrer opparbeidelse av disse før det gis brukstillatelse for boligene. 

Rådmannen er godt tilfreds med at det planlegges en nærlekeplass som vil være offentlig 

tilgjengelig, med god adkomst via regulert turvei som forbinder Midtmoen og lekeplassen. Det 

vil gi en oppgradering for bomiljøet generelt, og støtter opp under barn og unges interesser i 

planleggingen.  

 

Universell utforming 

Rådmannen ser det som positivt at planen legger opp til at halvparten av boenhetene skal få 

trinnfri adkomst og livsløpstandard. Utearealer og inngangspartier vil opparbeides så det blir 

lett å orientere seg i området. Det er videre lagt inn krav om parkeringsplasser for HC-

kjøretøy. Rådmannen er glad for fokuset på tilgjengelighet for alle. 

 

Klima og energi  

I forhold til klima- og enegiplanlegging er det en målsetning at kommunen gå foran i arbeidet 

med å redusere klimagassutslipp. Planforslaget legger til rette for at det kan bygges moderne 

og godt isolerte boliger i henhold til dagens standard for energibesparelse. Videre er det 

redusert behov for bilbruk ved at er det kort vei å gå eller sykle fra boligene og til 

sentrumsfunkjsonene på Sokna. 

 

Trafikksikkerhet  

Varslet avgrensning av planområdet ved oppstart inneholdt en føring om etablering av fortau 

fra planlagt boligområde langs Midtmoen fram til eksisterende gang- og sykkelforbindelse i sør. 

Underveis i planarbeidet har det vært dialog mellom forslagstiller, kommunen og Statens 

vegvesen vedrørende behovet for fortau på denne strekningen. Forslagstiller har vært i kontakt 

med eier av naboeiendom som ville måtte avstå grunn til eventuelt fortausareal, noe 

vedkommende eier er negtivt innstillt til (se vedlegg 8). Statens vegvesen har anbefalt at 

dersom det ikke anlegges fortau, bør det etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen. Det 

er konkludert med at det skal anlegges fartshumper langs Midtmoen, som illustrert og 

beskrevet i vedlegg 19 og 20. Det er lagt inn rekkefølgekrav i planbestemmelsene som sikrer at 

disse blir etablert før brukstillatelse kan gis for de nye boligene. 

 



- 

Støy 

Hovedkilden til støy i planområdet er fra vegtrafikk langs riksvei 7 gjennom Sokna.  

Fremskreden nåsituasjon viser at planområdet vil bli liggende i grønn sone, og dermed ha et 

støynivå som ligger under 55dB (se planbeskrivelsen s. 16). 

 

Naturmangfold 

Det er ikke registrert spesielle naturverdier innenfor planområdet. Det er foretatt en utsjekk i 

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart. Det er ingen 

arter i rødlistet kategori innen eller nær planområdet. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 

Ut fra vedlagte ROS-analyse kommer det frem at planområdet ikke har spesielle utfordringer 

som kan få alvorlige konsekvenser ved utbygging av planområdet. Det konkluderes dermed at 

det ikke er behov for spesielle tiltak i forhold til risiko og sårbarhet. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til det foreliggende planforslaget som bygger opp under effektiv 

arealplanlegging med fornuftig lokalisering av boliger tett på sentrumsfunksjoner. Her vil det 

være gangavstand til mange av de daglige gjøremålene. Skolen er nylig blitt rehabilitert, og 

kapasiteten er god. De nye boligene vil være bygget etter dagens tekniske krav og forskrifter, 

med et langt lavere energibehov og forbruk enn eldre bebyggelse i området. Videre legges det 

opp til like muligheter til samfunnsdeltakelse for alle, gjennom fokus på universell utforming 

ved valg av ulike løsninger i planområdet. Utbyggingen vil også ivareta trafikksikkerhet ved at 

det etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen.  

 

Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune ved å bidra til å styrke 

utviklingen av et av de lokalsamfunnene som kommuneplanens samfunnsdel utpeker som 

fokusområder for vekst. Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. Med bakgrunn i 

redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning samt gjeldende plan 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Bestillingsskjema, planinitiativ 

6. Referat, oppstartsmøte 

7. Referat, arbeidsmøte 

8. Dokumentasjon, naboer 

9. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

10. Uttalelse, Fylkesmannen Buskerud 

11. Uttalelse, Buskerud fylkeskommune 

12. Uttalelse, Statens vegvesen (1) 

13. Uttalelse, Statens vegvesen (2) 

14. Uttalelse, Kommunelegen, Ringerike kommune 

15. Arkeologisk rapport 

16. ROS-analyse 

17. Trafikkanalyse 



- 

18. Trafikknotat 17A Vurdering skolevei, tillegg til trafikkanalyse 

19. Trafikknotat 17B Fartsreduserende tiltak, Midtmoen 

20. Trafikknotat 17C Illustrasjonsplan, Fartsreduserende tiltak, Midtmoen 

21. Illustrasjonsplan, alternativ A 

22. Illustrasjonsplan, alternativ B 

23. Illustrasjonsplan, maks utnyttelse 

24. Illustrasjon, leilighetstyper 

25. Sol/skygge-analyse, volumstudier 

26. Oversiktsbilde, kart inkl. planområdet 

 

 

 

 

Ringerike kommune, 23.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

 

 

Assist. rådmann:  Terje Dahlen 

Enhetsleder:   Knut Kjennerud 

Saksbehandler:  Ingrid Liseth 

 



Oversiktskart, Sokna. Pla na vgrensningen markert med rosa ramme.

Utsnitt av reguleringsplan nr. 44, Sokna sentrum. Kilde: Ringerike kommune, kartløsning på nett.
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ NR 426 Detalj regulering for

Midtmoen, Sokna

Utarbeidet av Nordbohus AS 24.11.17
Sist revidert 18 .01.19

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 .gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i f ormannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i k ommunestyret DATO , sak SAKNR

En dringsliste:
Nr endring dato sign
01 Rekkefølgebestemmelse vedr. fartsreduserende tiltak 15.10.18 RBE
02 Bestemmelse vedr. turveg 15.10.18 RBE
03 Endringer etter tilbakemelding før 1. gangs behandling 12.11.18 RB E
04 Endringer etter tilbakemelding n ummer to før 1. gangs behandling 18.12.18 RBE
05 Endringer etter tilbakemelding nummer tre før 1. gangs behandling 18 .01.19 RBE
Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål og hensynssoner , jf. p bl . § 12 - 5 og 12 - 6 :

1. Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 1 2 - 5 .1
B oligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) BKS
G arasjeanlegg for bolig (1119) f_BG
R enovasjonsanlegg (1550 f_BRE
Lekeplass (1610) f_BLK

2. Samferdselsan legg og teknisk infrastruktur , jf. pbl. § 12 - 5 .2
Kjøreveg (201 1 ) o _SV1
Kjøreveg (2011) f_SV2
P arkeringsplasser (på grunnen) (2082) f_SPP

3 . Grønnstruktur , jf. pbl. § 12 - 5 .3
Turveg (3031) f_T

4. Hensynssoner, jf. p bl. § 12 - 6
Sikringssone – fris i kt (100) H140
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FORMÅLSBESTEMMELSER - DET ENKELTE FORM ÅL MED UNDERFORMÅL

§ 0. Fellesbestemmelser

§ 0.1 Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Innenfor planområdet skal støyforholdene tilfredsstille kravene som er gitt i støyretningslinjen
T - 1442/2016.

§ 0.2 Uteoppholdsareal (MUA) (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Uteopp holdsareal (MUA): Arealer som kan regnes inn i krav til MUA kan ikke være brattere
enn 1:3, og skal ha dokumentert gode solforhold. Det skal være sol på minimum 50 % av
arealene kl . 15.00 ved vår - og høstjevn døgn.

§ 0.3 Beplantning/vegetasjon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 3)
Beplantning skal skje med allergivennlige plantesorter. Bjørk, hassel, or og salix - arter tillates
ikk e.

§ 0.4 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at byg g og anlegg kan benyttes på like vilkår
av så mange som mulig. Parkeringsplass som er dimensjonert for bevegelseshemmede samt
gårdstun mellom parkeringsplass og inngangsparti til boliger skal opparbeides slik at helning
er iht. forskrift om universell utfo rming.

§ 0.5 Fellesområder (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 9)
Alle fellesområdene (f_BG, f_BRE, f_BLK, f_S PP , f_ T, f_SV2 ) er felles for alle boenhetene i
området, og skal eies med like andeler. Beboerne i BKS er ansvarlig for drift og skjøtsel av
disse fellesområ dene . Lekeplass f_BLK og turveg f_T skal være offentlig tilgjengelig .

§ 0.6 Kulturminner (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 6 )
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stan ses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2. ledd.

§ 0.7 Radon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i samtlige
boliger - så fremt det ikke f or den enkelte tomt er gjennomført radonundersøkelser av
byggegrunnen som dokumenterer at dette ikke er nødvendig.

§ 0.8 Overvannshåndtering (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Overflatevann skal håndteres lokalt innenfor planområdet

§ 0. 09 Parkeringsdekning (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7 )
Det skal etableres minst 1,5 parkeringsplasser per boenhet .
Det skal etableres minst 2 sykkelplasser per boenhet.
Det skal etableres minst 2 oppstillingsplasser for bil som er tilrettelagt for personer med
nedsatt funksjonsevne.
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§ 0. 10 Uteområder (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Det skal være minimum 25 m² felles uteoppholdsareal pr. boenhet. Uteområdene kan
opparbeides som to separate fellesarealer der deler av arealet blir innenfor felt BKS .
Uteområder på bakkeplan skal være åpne og tilgje ngelige for allmennheten.

§ 1 . Bebyggelse og anlegg

§ 1 .1 Bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse

1.1 .1. Konsentrert småhusbebyggelse - BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt BKS skal nyttes til boligbebyggelse i form av konsentrert småhusbebyggelse.
I nnenfor felt BKS skal det avsettes minst 1 24 m² areal til felles sandlekeplass .
Her tillates det oppført utstyr og byggverk som er i tråd med intensjonene for et
uteoppholdsareal. Det skal etableres sittemulighet for voksne som følger barna. Plan for
oppa rbeidelse av sandlekeplassen skal godkjennes av kommunen. Lekeplassen tillates
inngjerdet.

Adkomst fra Midtmoen inn til felt BKS (vist med avkjøringspil på plankartet ) skal være stengt
med bom , somi all hovedsak kun vil være tilgjengelig for nødetatene. Unntaksvis vil den
likevel kunne benyttes for serviceærend som for eksempel flyttetransport.

1.1. 2 . Utnyttingsgrad – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maksimalt tillatt bebygd areal fremgår av plankartet.

1.1. 3. Antall og u tforming – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pk t. 1)
Det kan maksimalt oppføres 16 boenheter innen felt BKS.
Bebyggelsen innenfor felt BKS skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet.
Balkonger innenfor felt BKS kan tillates inntil 1 meter utenfor byggegrense, med unntak av
mot turveg f _ T .

Velges svalgangsløsning som adkomst til boenhetene må planløsningen utformes på en slik
måte at det ikke blir gangtrafikk til andre boenheter foran vinduer til viktige oppholdsrom som
soverom, stue og kjøkken .

Det tillates flatt tak, saltak, pulttak og sakset pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom
22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.

1.1. 4. Høyder – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke overstige 11 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

1.1. 5. Universell utforming – BKS (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Minimum 50 % av boenheten e skal utformes slik at de blir tilgjengelige for personer med
funksjonsnedsettelse. Alle boliger skal ha universelt utformet atkomst til felles
uteoppholdsareal, parkering og lekeplass.
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1.2.1. Garasjeanlegg for bolig - f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt f_BG (garasjeanlegg for bolig) skal benyttes til carport/garasjer og oppstillingsplasser for
bil og sykkel. Det er ikke et krav at hver boenhet skal ha eg en carport/garasje.
Feltet kan benyttes til etablering av biloppstillingsplasser for personer med ne dsatt
funksjonsevne.
Det tillates etablert sportsboder innen felt f_BG.

1. 2 .2. Utnyttingsgrad – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maksimalt tillatt bebygd areal fremgår av plankartet .

1.2 .3. Antall og utforming – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det kan maksi malt oppføres 16 carporter/garasjer innen felt f_BG , i tillegg til
oppstillingsplasser for bil og sykkel .
Det tillates også oppført bod/overbygget areal for mellomlagring av avfall.
Carporter/garasjer/boder skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet.

Det tillates flatt tak, saltak, pulttak og sakset pulttak. Ved saltak skal takvinkel være mellom
22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.

1. 2 . 4. Høyder – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke ove rstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

1.2 .5. Universell utforming – f_BG (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Fra felt f_BG skal det være trinnfri atkomst til boligene, felles uteoppholdsareal og lekeplass.

1. 3 . 1 . Lekeplass – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_BLK skal det etablere lekeplass. Plan for opparbeidelse av lek eplassen skal
godkjennes av kommunen. Området tillates inngjerdet. Lekeplassen skal være offentlig
tilgjengelig.

1.3 .2. Utnyttingsgrad – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_BLK tillates det oppført utstyr og bygg verk som er i tråd med intensjonen e for en
lekeplass. Det tillates oppført felles redskapsbod på maks 8 m2 BYA og overbygget areal på
maks 8 m2 BYA for plassering av benker og bord. Det skal etableres sittemulighet for voksne
som følger barna .

1.3.3 . Høyder - f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Maks mønehøyde skal ikke overstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.
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1.3.4 . Universell utforming – f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Det skal legges vekt på universell utforming, slik at lekeplassen kan benyttes på like vilkår av
så mange som muli g.

1.4 . 1 . Renovasjon f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Felt f _ BRE er felles for felt BKS og skal brukes til mellomlagring av avfall .

1.4 .2. Utnyttingsgrad – f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Det tillates plassering av avfallsbeholdere.
Det tillates også oppført bod/overbygget areal for mellomlagring av avfall utenfor
byggegrensen dersom dette etableres på en slik måte at det ikke kommer i konflikt
med frisiktsonen. Det kreves også dokumentasjon for at tiltaket ikke vil være til hinder for
nødvendig drift av tilstøtende vegareal.

1. 4 .3. Høyder - f_BLK (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Mak s mønehøyde skal ikke overstige 4,5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

1. 4. 4 . Universell utforming – f_BRE (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4 )
Felt f_BRE skal være godt tilgjengelig både for beboere og for renovasjonsselskapet. Feltet
skal ha trinnfri adkomst.

§ 2 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

2. 1. 2 Kjøreveg o_SV1 (jf. p bl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt o_ S V 1 s kal det anlegges offentlig veg.

2.1. 2 Kjøreveg f_SV2 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_SV2 skal det anlegges felles adkomst til boligene innen felt BKS og boligeiendom
med gnr. 148 bnr. 70.

2. 1 . 3 Parkeringsplass er (på grunnen) f_SPP (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_SPP tillates etablert felles parkeringsplasser for bil og sykkel . Parkeringsplassene
er felles for felt BKS . Feltet kan benyttes til etablering av biloppstillingsplasser for personer
med nedsatt funksjonsevne.

§ 3. Grønnstruktur

3.1. Turveg f_T (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Innen felt f_T skal det anlegges turveg. Turvegen skal holdes fri for hindringer slik at
gangadkomst fra parkeringsplass frem til Midtmoen holdes åpen. Turvegen innen f_T skal
et ableres i minimum 2 meters bredde og ha minimum standard grusdekke. Turvegen skal være
offentlig tilgjengelig.
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§ 4 . Hensynssoner

4. 1. Frisikt - H140 (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7 )
Innenfor frisiktsonene tillates ikke vegetasjon eller andre sikthindre høyere enn 0,5 meter over
tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående elementer med bredde mindre enn 0,2 meter, slik som
belysningsstolper og trestammer , kan aksepteres.

§ 5 . Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før i gangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for det aktuelle tiltaket være godkjent.
Behandlingen av planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utomhusplan skal
leveres i målestokk 1: 5 00 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunder kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige tra fikkområder
Atkomstforhold

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
3D - visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegninger
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel, møneretning og høyde
Angivelse av hvordan estet ikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas

5.2 Tekniske planer
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak som berører kommunal veg eller kommunens
tekniske anlegg, skal tekniske planer være godkjent og det skal foreligge avtale mellom
utbygger og kommunen. Offentlige tekniske anlegg skal bygges etter den til enhver tid
gjeldende kommunale standard.

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge byggetillatelse for tekniske anlegg (vei,
vann og avløp) Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge:

Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.
Løsning for tilstrekkelig brannvann for eget tiltak.

5.3 Lekeplass og Uteoppholdsareal
Før brukstillatelse kan gis skal lekeplass innen felt f_BLK samt felles sandlekeplass innen felt
BKS være ferdig opparbeidet.
Unntak: «Dersom bygninger og anlegg tas i bruk vinterstid, skal uteoppholdsarealer
opparbeides så snart som mulig påfølgende sommerhalvår. Dokumentasjon for ferdigstilte
uteoppholdsarealer skal da sendes bygningsmyndigheten innen 1. september den aktuelle
sesongen. Dersom området bygges ut i flere trinn, skal felles sandlekeplass inne n felt BKS
samt lekeplass inne n felt f_BLK være opparbeidet før brukstillatelse kan gis for første
byggetrinn.
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5. 4 Renovasjon
Før brukstillatelse kan gis skal areal for renovasjon innen felt f_BRE være ferdig opparbeidet.

5.5 Parkering
Før brukstillatelse kan gis skal parkering for bil og sykkel innen felt f_SPP og f_BG være
ferdig opparbeidet.

5.6 Interne ve ger
F ør brukstillatelse kan gis skal intern kjøreveg innen felt f_SV2 og turveg innen felt f_T være
ferdig opparbeidet.

5.7 Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen
Før brukstillatelse kan gis skal fartsreduserende tiltak være ferdig opparbeidet.
Fartsreduseren de tiltak skal opparbeides og plasseres i tråd med rapport:
«Vedlegg_17_B_ Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_ 1911018_RevA»
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret

PLANBESKRIVELSE
0605_NR 426

Detaljregulering
Midtmoen, Sokna

Utarbeidet av: Nordbohus AS, 08.11.17 – revidert 18.01.19

Illustrasjon 1: Volumstudie med planområdet midt i bildet Kilde: Nordbohus AS
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1. Sammendrag

Nordbohus AS er engasjert av Nordbohus Modum AS til å fr emme detaljreguleringsforslag for
eiendommen med gnr. 148 bnr. 58 som ligger ved Midtmoen på Sokna .
Eiendommen er i dag ubebygget og er på ca. 4100 kvm. Den ligger i et etablert boligområde på
tettstedet Sokna. Planforslaget legger opp til konsentrert boligbebyggelse i to etasjer. Det er
tenkt 16 nye boenheter med tilhørende anlegg som garasjer, f elles uteoppholdsareal/lekeplass
og renovasjon.
Det er gangavstand til Sokna sentrum med legekontor, forret ninger, kafeer, bussholdeplass,
etc. Det er også kort veg til barnehage, skole og SFO.
Planforslaget er i tråd med regionale og lokale målsetnin ger om økt fortetting av sentrumsnære
områder. Området er regulert til bolig i gjeldende kommunepl an

I forbindelse med planarbeidet har vi hatt god dialog med ko mmunens saksbehandler og vil
gjerne takke for samarbeidet og gode råd.

2. Bakgrunn

2.1 Hensikten med planen
Dagens formål tenkes opprettholdt i tråd med gjeldende kommun eplan for Sokna. Hensikten
med planarbeidet er å legge til rette for minst 16 nye bo enheter. Planlagt bygningstypologi
faller inn under kategorien konsentrert småhusbebyggelse.

Planen er utformet som en detaljert reguleringsplan som skal avklare:
- bebyggelsens høyde og utstrekning
- avgrensing av tomter og fellesarealer
- prinsipputforming av uteoppholdsarealer
- trafikkløsninger som adkomst, frisiktsoner, trafikksikkerhet stiltak etc.
- parkeringsløsning og annen disponering av ubebygde deler av private- og fellesarealer
- løsninger for avfallshåndtering

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Plankonsulent:
Nordbohus AS, Avdeling for plan og arkitektur, v/Rita Eine voll
Strandveien 43, 7067 Trondheim

Forslagsstiller:
Nordbohus Modum AS v/Jan Henning Kleiv
Heggenveien 21, 3370 Vikersund

Grunneier:
Nordbohus Modum AS
Heggenveien 21, 3370 Vikersund

2.3 Tidligere vedtak i saken
Det er ikke fattet tidligere vedtak for eiendommen
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2.4 Utbyggingsavtaler
I forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid ble det også kunngjort oppstart av
forhandlinger om utbyggingsavtale. I forbindelse med trafikks ikkerhetsarbeid er det vurdert at
det bør etableres fartsreduserende tiltak langs Midtmoen. F artsreduserende tiltak skal
opparbeides og plasseres i tråd med rapport: «Vedlegg_17_B_ Fartsreduserende tiltak langs
Midtmoen_19112018». Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak som berører kommunal veg
eller kommunens tekniske anlegg, skal tekniske planer være go dkjent og det skal foreligge
avtale mellom utbygger og kommunen.

2.5 Krav om konsekvensutredning
Planmyndigheten er ansvarlig myndighet i forhold til å av klare om et reguleringsarbeid faller
inn under forskriftens saklige virkeområde. Dette innebære r både vurderingen av om planen
omfattes av forskriftens § 3, første ledd nr. 1 eller 3, og hvis den gjør det, om den omfattes av
oppfangskriteriene i § 4.
Spørsmålet om reguleringsarbeidet er omfattet av forskrif tens virkeområde, ble avklart i
oppstartsmøte med kommunen og privat forslagstiller.

Planforslaget er ikke
a) Områderegulering som innebærer andre vesentlige endringer a v kommuneplan enn

angitt i § 2 bokstav d,
b) Detaljregulering på inntil 15 dekar som innebærer endringer av kommuneplan eller

områderegulering,
c) Reguleringsplan for tiltak i vedlegg II

På bakgrunn av dette er det avgjort i oppstartsmøte den 20.01.17 , at planarbeidet ikke utløser
krav om konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende fo rskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningslov en.

3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planpro gram
Det er avholdt oppstartsmøte med Ringerike kommune ved enhet for Miljø- og
arealforvaltning, Areal- og byplankontoret den 20.01.17. Møte referat er vedlagt.
Varsel om igangsetting av planarbeid ble kunngjort i Ringe rikes Blad og på kommunens
hjemmeside den 28.02.17, med frist for uttalelse til planarbe idet den 31.03.17.
Hjemmelshavere og berørte parter ble varslet i eget br ev (se vedlegg for kopi av
kunngjøringsannonse, brev og adresseliste).
Det er i løpet av planprosessen gjennomført flere drøf tinger og avklaringer med kommunen i
forhold til plangrense, byggegrense mot veg og bebyggelsens plassering på tomten, plassering
av felles lekeplass, universell utforming, leilighetsfor deling, adkomst etc. Det er også ført
dialog med renovasjonsselskapet i forhold til plassering av renovasjon.
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4. Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer
I forbindelse med planarbeidet har rikspolitiske retnings linjer og bestemmelser vært vurdert iht.
følgende:

Rikspolitiske /statlige retningslinjer

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og trans portplanlegging
Målet med statlige planretningslinjer for samordnet bol ig-, areal og transportplanlegging er at:
«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme s amfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvi kling. Planleggingen skal bidra til
å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling,
og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- o g miljøvennlige transportformer. I
henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i per sontransporten i storbyområdene skal tas
med kollektivtransport, sykkel og gange.
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligby gging i områder med press på
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.»

Planforslaget legger opp til en høy fortetting i et tetts ted med ferdig bygget infrastruktur, hvor
det vil være mulig å leve klima- og miljøvennlig i et tran sportperspektiv. Det er lagt til rette for
at en kan benytte offentlig transportsystem. Det er go de gang- og sykkelforbindelser til
sentrum. Det er kun 100 meter å gå til nærmeste dagligvarebuti kk

Nordbohus vurdere at en fortetting av området er godt i tr åd med Statlige planretningslinjer for
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BAT P 2014)

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging
Både for områderegulering og detaljregulering kan det gis bestem melser til arealformål om
krav til kvalitet og utforming av arealer og fysiske omgive lser, som sikrer definerte
funksjonskrav. Hensyn til barn og unge er nøye vurdert i pla nprosessen og det er tatt spesielt
hensyn til plassering av uteoppholdsarealer i forhold ti l sikkerhet, mikroklima og
tilgjengelighet. Dette redegjøres det for nærmer under punkt for planbeskrivelse. Planforslaget
inneholder ingen avvik eller forhold som er i motstrid t il rikspolitiske retningslinjer for barn og
planlegging.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging
Formålet med disse statlige planretningslinjene er å:

a. Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klima gassutslipp.
b. Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
c. Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med

å redusere klimagassutslipp.

Det bygges moderne og godt isolerte boliger iht. dagens stan dard for energibesparelse. Det
satses også på å etablere et estetisk og godt bomiljø med muligheter for variable boligtyper
som vil passe de fleste befolkningsgrupper. Planforslaget inneholder ingen avvik eller forhold
som er i motstrid til rikspolitiske eller statlige retn ingslinjer.
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Universell utforming
Universell utforming skal hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.
Tilrettelegging for universell utforming knytter seg både ti l bolig, bygning og utearealer.
Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse .

Husbankens minimumskrav til universell utforming er at bol igen skal ha livsløpsstandard med
bl.a. trinnfri adkomst til boligen. I boligtyper der det ikke er mulig å etablere livsløpsstandard,
boliger med begrenset størrelse eller i boliger som ikke h ar alle hovedfunksjoner på
inngangsplanet, er minimumskravet besøksstandard.

I omsøkte prosjekt er det gjort flere vurderinger med tanke på universell utforming. Området
er flatt og lett tilgjengelig. Det er derfor være viktig å utnytte mulighetene ved å fokusere på
god tilrettelegging for alle, også de med nedsatt funksjonsevn e:
- I omsøkte prosjekt er tanken at 50% av boligene skal få tri nnfri adkomst og

livsløpsstandard.
- Inngangspartiene skal være tydelig markert enten ved kontra st i farge eller ved taktilt

underlag.
- Alle felles uteoppholdsarealer, renovasjonsløsning og par keringsløsning vil være trinnfri og

skal opparbeides med fokus på at det skal være lett å orien tere seg.
- Det skal ikke brukes allergifremkallende beplantning innenfo r planområdet.
- Det er avsatt nok areal slik at det er mulig å etablere oppstillingsplasser for HC-kjøretøy
- Fellesarealer kan etableres med benker og overbygde areal er slik at de kan bli levende

møteplasser og utearealer som stimulerer til deltagelse f or alle.
- Oversikt og tydelige skiller mellom funksjoner, som for eks empel ingen kjøring inn i selve

boligområdet, gjør det tryggere for beboere å bevege seg in nenfor området. Trygghet er et
nøkkelord med tanke på forebygging i forhold til både fysisk og psykisk helse.

Fylkeskommunale planer
Regionale føringer har vært vurdert i forbindelse med plan forslaget. Det er ingenting som tilsier
at planforslaget er i motstrid i forhold til fylkeskommun al planer

Kulturminner:
Det har vært gjort undersøkelser uten at noen form for kul turminner ble registrert (arkeologisk
rapport er vedlagt). I tillegg har det også blitt gjort vur deringer på bakgrunn av kulturlandskap,
landbruksinteresser og landskap generelt, uten at noe skulle tilsi at arealet ikke kunne bygges
ut.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030
Kommunens visjon er at Ringerike skal være det mest spen nende vekstområdet på Østlandet.
«Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvi kling av by og lokalsamfunn» jf. kap
5 i kommuneplanens samfunnsdel

Følgende mål er satt i forhold til befolkning:
- Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i

etableringsfasen
- Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune
- Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike



Planbeskrivelse - detaljregulering Midtmoen, Sokna

8

Det skal legges vekt på boligutvikling som styrker sentrum. B oligutvikling skal skje i områder
med gangavstand til sentrum og nærhet til skoler, barnehage r og annet tjenestetilbud

Planforslaget er i tråd med føringer gitt i kommuneplanens samfunnsdel. Sokna er ette av de
tettstedene hvor man ser for seg en befolkningsvekst uten for Hønefoss.

Kommuneplanens arealdel
I henhold til § 1.1.2 i kommuneplanens arealdel, gjelder følge nde krav for omsøkte
eiendom (utklipp fra § 1.1.2):
«I områder avsatt til boliger skal nye byggetiltak tilfredsst ille kravene i pkt. 1-4 nedenfor,
inntil det foreligger reguleringsplan for området . Disse kravene gjelder også som en
presisering for boligeiendommer som er regulert i eldre regul eringsplaner med
mangelfulle/upresise reguleringsbestemmelser. Dette gjelde r bl.a. for reguleringsplan nr. 7,
8, 9, 9-02, 9-03, 9-04, 10, 11, 15, 17, 18, 18-01, 18-02,19, 36, 38, 41, 44 , 102, 111, 130.

1. Boligeiendom kan være bebygd med en hovedleilighet, samt en bileilig het på inntil 65
m2

2. BRA. Enebolig med bileilighet er ett eierobjekt.
3. Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25% BYA.
4. Bygningens hovedmøneretning skal være langs med bygningens leng deretning.
5. De generelle bestemmelsene i § 1.0.2 vedrørende utbyggingsrekkef ølge gjelder.

Disse bestemmelsene er ikke til hinder for at kommunen kan kreve at det utarbeides ny
reguleringsplan for et område før utbygging kan tillates».

Omsøkte område ligger innenfor plan nr. 44 og det er krav om reguleringsplan.
Planforslaget er i overenstemmelse med kommuneplanens a realdel, hvor området er definert
som areal avsatt til boligformål.

Kart 1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Kilde: Ringerike komm une, kartløsning på nett.
4.2 Gjeldende reguleringsplaner
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Planområdet ligger innenfor eksisterende reguleringsplan fo r Sokna sentrum (planid 44, vedtatt
i 1963). I denne planen er lekeplass plassert ut mot veg. I omsøkte planforslag er lekeplassen
flyttet til en sentral og mer skjermet del av området.
Denne omdisponeringen av arealene mener vi er med på å styrke barn og unges interesser.

Kart 2: Utsnitt av reguleringsplan for Sokna sentrum. Kilde: Ringer ike kommune, kartløsning på nett.

4.3 Tilgrensende planer
Omsøkte planforslag kommer ikke i konflikt med tilgrensende pl aner.

Kart 3: Oversikt over tilgrensende planer. Kilde: Ringerike kommune, kartløsning på nett.

4.4 Temaplaner
Grønn plakat
Sokna er ikke en del av de registrert områdene innenfor Gr ønn plakat. Forhold som gjelder
ivaretakelse av grønne strukturer er likevel ivaretatt fra statlig hold gjennom Rikspolitiske
retningslinjer (RPR) for barn og unges interesser i plan leggingen. Det fastsettes her blant annet
at det i nærmiljøet skal finnes arealer hvor barn kan ut folde seg og skape sitt eget lekemiljø.
Også i øvrige retningslinjer og fagmateriale fra Miljøvern departementet understrekes behovet
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for et bevisst forhold til grønnstrukturen. I forbindelse med planlegging av Midtmoen har det
vært et særlig viktig tema og en sentral del av utarbeidin gen av tomtens struktur.

Energi- og klimaplan for Ringerike)
Planforslaget bygger opp under ønsket om effektiv arealplanl egging med fornuftig lokalisering
av boliger. Ny bebyggelse er kompakt og energieffektiv.
Planforslaget inneholder ingen avvik eller forhold som e r i motstrid til Energi- og klimaplan for
Ringerike.

Folkehelsemeldingen Ringerike kommune 2013-2030
Motto: Helse i alt vi gjør
Visjon 1: Best for barn
Visjon 2: Aktivitet for alle
Visjon 3: Folkehelse kommunen

Planforslaget inneholder ingen avvik eller forhold som e r i motstrid til Folkehelsemeldingen
Ringerike kommune. Området ligger meget godt til rette for sy kkel og gange til sentrum samt
skole, barnehage og idrettsanlegg.
Planforslaget legger opp til et godt og trygt bomiljø med muli gheter for ulik aktivitet i
umiddelbar nærhet.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet, avgrensning, størrelse på planområdet
Planområdet ligger på Midtmoen sør for riksveg 7 i Sokna. Te ttstedet Sokna ligger i
Soknedalen mellom elvene Sokna og Verkenselva. Det er ca . 20 km til Hønefoss i sørøst og 32
km til Norefjell i nordvest.
Planen omfatter en ubebygd eiendom på 4,1 daa med gnr. 148 bnr . 58. Eiendommen har
kjøreadkomst fra Midtmoen.
Foreslått grense for planområdet går i ytre vegkant av M idtmoen og i eiendomsgrensene mot
eksisterende boligtomter.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Eiendommen er i dag ubebygget, men tillatt arealbruk i komm uneplanen er boligformål.
Tilstøtende eiendommer er bebygd med eneboligbebyggelse. Et lite stykke mot øst er det et
nyere felt med konsentrert småhusbebyggelse i form av to mannsboliger (reguleringsplan
Furuholtet, Sokna, vedtatt i 2001) og firemanns boliger (Furuho ltet 2, vedtatt i 2016)

5.3 Stedets karakter, struktur og estetikk/byform, eksisterende bebyggelse
Området fremstår i dag som et boligområde med en blanding a v frittliggende eneboliger på
forholdsvis store tomter til tettere konsentrert småh usbebyggelse i form av flermannsboliger.
Bebyggelsen er oppført i to etasjer og har et tradisjonel t uttrykk i forhold til norsk
småhusbebyggelse. Alle boligene rundt planområdet er trehus med trepanel. Takformen er
saltak. Byggehøyde varierer fra en mønehøyde på 6 meter til 11,5 meter over terreng. Tomtene
varierer i størrelse. Nyere bebyggelse har mindre tomte r enn eldre bebyggelse. Området
fremstår med varierende tetthetsgrad. Da høydene er jevnt over to etasjer eller mindre,
forsterker det områdets flate topografi.
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5.4 Landskap, topografi, solforhold, lokalklima
Landskapet er karakteristisk på grunn av de langstrakte flate ne med avsetningsmasser fra
elvene. Området har gode solforhold og gode lokalklimatiske f orhold.

5.5 Estetisk og kulturell verdi
Midtmoen er ikke en del av et bevaringsverdig bygningsmiljø. Som nevnt under pkt. 5.3 består
bebyggelsen av tradisjonell småhusbebyggelse oppført fra 1960 t allet og videreutviklet frem til
i dag.
Området har ikke en egenart eller kulturell verdi som går uto ver hva man kan finne i
tilsvarende boligområder som ligger i distriktet, utenfor de store byene. Typologiene i området
gir ikke et eget signal om hvor i landet de er bygget. Område t har en karakter som viser at
dette er et boligområde som har utviklet seg over tid, hvo r de nyeste boligene har de minste
tomtene.

5.6 Kulturminner og kulturmiljø
I følge kulturminneregisteret er det ikke registrert automatis k fredede kulturminner innenfor
planområdet. Det er gjort utsjekk på miljøstatus.no den 09.1 1.17.
Det er gjennomført kulturminneregistrering uten funn. Arkeol ogisk rapport er vedlagt
planforslaget.

5.7 Naturverdier
Det er ikke registrert at eiendommen har spesielle natur verdier. Det er foretatt en utsjekk i
Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Ar tsdatabankens artskart i og med at
planområdet berører natur. Det er ingen rødliste kategori i innen eller nær planområdet. Dato
for utsjekk: 09.11.17

5.8 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Planområdet i seg selv, er i dag ikke benyttet til rekreas jon.
Innenfor de etablerte boligområdene finnes det to nærle keplasser. Det er ca 150 meter til
nærlekeplasser øst for området (se kart under pkt 4.3 hvor de to nærmeste lekeplassene er
vist). Strøkslekeplass og idrettsanlegg er etabler i tilkny tning til skolen, som ligger ca. 850
meter unna.

5.9 Landbruk
Området ligger ikke i nærhet til LNF-områder

5.10 Trafikkforhold
Planområdet har kjøreadkomst fra Midtmoen. Vegbredden er 5, 5 meter fra skulder til skulder.
Det er ikke regulert inn gang- og sykkelveg langs Midtmoen. Pla nkonsulent har vurdert
følgende i forhold til veg «Vegen er allerede opparbeidet og fungerer utelukkende som en
tilførselsveg frem til den eksisterende bebyggelsen. Gjennomkj øringstrafikk vurderes ikke som
et problem og man sitter i realiteten igjen med tilførselstra fikken til boligbebyggelsen.
Tilførselstrafikken vurderes som liten og kan med det aksepter es uten fortau. Man vil også ha
en lav kjørehastighet som vil være med på å sikre myke trafi kanter i området»

I forbindelse med planarbeidet er det også utført en trafi kkanalyse som oppsummerer funnene
slik: (se også vedlagte trafikkanalyser utført av Asplan Vi ak – vedlegg 17, 17A, 17B, 17C)
«I planforslaget foreslås det å bygge 16 boenheter i form av 70 m2 3 -roms leiligheter, samt
arealer til parkering og lek. Området vil ha naturlig ankomst fr a den nordvestre delen av
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Midtmoen som kommer ut i riksvegen ved punkt 1 i Figur 2. Denne del en av Midtmoen har en
estimert ÅDT på cirka 150 kjøretøy per døgn i dagens situasjon og er beregnet å øke til cirka
250 kjøretøy per døgn etter utbygging. Dette er ansett som up roblematisk. Barns skoleveg er
ansett som sikker både før og etter utbyggingen, og tilfred sstiller Vegdirektoratets kriterier
for sikker skoleveg.

I det videre arbeidet med planen og i samråd med kommunen er det laget et forslag til
fartsreduserende tiltak, fartsdumper (se vedlagt forslag til fartsreduserende tiltak utført av
Asplan Viak – Vedlegg_17_B_Fartsreduserende tiltak langs Midtm oen_19112018 samt
Vedlegg_17_C_Illustrasjonsplan_fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018)

For å komme frem til skolen og idrettsanlegg, må man gjen nom boliggaten og over riksveg 7,
Hallingdalsvegen. Gjennom Sokna sentrum er Hallingdalsvegen etablert som miljøgate med
gang- og sykkelveg.
Første og siste del av rutene mellom planområdet og Sokna skole går langs lavt trafikkerte
boliggater med 30-sone. Den nordligste ruten fra planområdet gjør det nødvendig å krysse
avkjøringen til bensinstasjon og dagligvarebutikk der Midtmoen møter riksvegen (ved punkt
A) før man kommer til gang- og sykkelvegen langs riksvegen. Om rådet ved bensinstasjonen
er utflytende med uklare grenser for hvor fotgjengere skal ferdes og hvor biltrafikken skal
kjøre. Den sørligste ruten er mindre trafikkert, den går lan gs boliggatene og videre over på
gang- og sykkelveg fram til riksvegen. For videre redegjørelse vedr. trafikksikkerhet vises det
til vedlagte rapporter utført av Asplan Viak («Vedlegg 17_Trafikkanalyse
Midtmoen_0622018», «Vedlegg_17_B_Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018»,
«Vedlegg_17_A_Vurdering av skoleveg Midtmoen_tillegg_til_trafikkanal yse_av_06022018»)

Kart 4: Illustrasjon av mulige skoleveger mellom planområdet og Sokna skole og
idrettsanlegg.. Kilde: Vurdering av skoleveg Midtmoen_tillegg_ti l_trafikkanalyse, utført av
Asplan Viak, datert 27.06.18.

Alle tilførselsvegene, som leder til skole, barnehage og lekeplasser er tilførselsveger til
eksisterende boliger med lav fart og lav trafikkmengde.
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Sykkel: Det er etablert gang- og sykkelveg langs Hallingdalsve gen
Se kart 4 for illustrasjon av mulige sykkelruter fra Midtmoe n til Sokna skole

Buss: Området ligger innenfor gangavstand til nærmeste koll ektiv-åre.
Det er gode bussforbindelser nordover og sørover langs R7. D et er brukbare bussforbindelser
til og fra Hønefoss og bygdesentrene, særlig knyttet til s kolestart og skoleslutt.

Kart 5: Gangavstand til nærmeste kollektivknutepunkt. Kilde: Googl e Maps

Bil og lastebil: Riksveg 7 går gjennom Sokna sentrum.

Tog: Sokna jernbanestasjon på Bergensbanen i Ringerike ko mmune i Buskerud ble åpnet som
en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods den 1. desember 1909. Sokna fikk
ny status som en stasjon betjent kun for ekspedering av t og og gods den 23. mai 1982, og ble i
praksis nedlagt for persontrafikk. Fra 1988 ble Sokna definert som en fjernstyrt stasjon uten
fast bemanning og bemannet kun for godstrafikk. Sokna stasjo n fungerer i dag som et fjernstyrt
kryssingsspor. Kilde: jernbane.origo.no

Båt: Ikke aktuelt

Fly: Gardermoen internasjonale lufthavn ligger 91 km fra S okna, og er lett tilgjengelig med
både bil og buss via E6 og E16. Det tar ca 1 time og 20 minutte r med bil.

5.11 Barns interesser
Det er ikke kartlagt barnetråkk innenfor planområdet. Det er friområder/ nærlekeplasser i
umiddelbar nærhet til planområdet se også pkt. 5.7.
I dette boligfortettingsprosjektet er det gjort følgende om rådevurdering:

- Det er sikret flere gode utearealer i nærheten av område t
- Det er trafikktrygge forbindelser for større barn, mellom bolig og parker, plasser og

grøntstruktur i bystrøket.
- Selv om utearealene ikke henger direkte sammen er de godt ti lgjengelige.
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5.12 Sosial infrastruktur (Skolekapasitet, Barnehagedekning, An net
Basert på forhåndsuttalelser foreligger ingen indikasjoner på at det ikke er kapasitet på skole
eller barnehage.
Avhengig av hvilken rute som velges mellom planområdet og skolen er det mellom 850 og
1000 meter i gangavstand fra planområdet til Sokna skole. De to mulige vegvalgene er
illustrert i kart 4.

Sokna skole har i dag 140 elever fordelt på 10 trinn. Det er også SFO ordning hvor det er 35
brukere per i dag. Omgivelsene rundt skolen er fantastisk fl otte. Det er muligheter for mange
og varierte aktiviteter ute, både sommer og vinter. Her ligger også idrettsanlegg og
fotballbane.

Kirkemoen barnehage ligger en kilometer fra planområdet. Barnehagen er privat og har per i
dag kapasitet til 22 barn fra ett til fem år. Barnehagen ligger rett vest for Sokna skole.
Se kart 4 for illustrasjon av mulige gang/sykkelruter fra Midt moen til Kirkemoen barnehage.

5.13 Universell tilgjengelighet
Det er viktig å tenke på en inkluderende og helsefremmende p lanlegging, hvor fysisk
tilgjengelighet og sosiale fellesskap for alle i størst mulig grad søkes ivaretatt.

Den norske definisjonen av universell design er en direkte oversettelse av definisjonen utviklet
av The Center for Universal Design at North Carolina State University. Universell utforming
defineres som” utforming av produkter, byggverk og omgivelser på en slik måte at de kan
brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en
spesiell utforming.” Formuleringen” brukes av alle mennes ker” gjelder i utgangspunktet uten
unntak. Omgivelser og produkter utformes slik at de kan brukes a v mennesker i alle
aldersgrupper og med ulike ferdigheter, kapasitet og funksjonsev ne. Forhold som angår
bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø (astma/alle rgi) er sentrale.

Planområdet er flatt og svært godt tilpasset universell tilgjengelighet. Det har derfor et stort
potensial for å kunne planlegges med bygg og omgivelser, som i så stor utstrekning som mulig,
kan benyttes av hele befolkningen (barn, unge, voksne, el dre, funksjonshemmede og ikke
funksjonshemmede).

(Se kapittel 6 for nærmere beskrivelse av planforslaget og detaljene rundt den faktiske
tilretteleggingen for universell tilgjengelighet).

5.14 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
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Kart 6: Viser eksisterende ledningsnett. Forslagsstiller har fåt t opplyst at vann- og overvannsledningen som
krysser over tomten ikke eksisterer, men det er ledningene langs tomtegrensen som er reell.

Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m
Området ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvar me. Jf. referat fra oppstartsmøte.

Trafo og Bredbånd fiber
Det er ingen nettstasjon innenfor planområdet. Nærmes te tilknytningspunkt vil bli avklart med
nettselskapet

Renovasjon
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS er et interkommunal t aksjeselskap eid av
kommunene Gran, Lunner og Jevnaker i Oppland fylke, og Ringer ike og Hole i Buskerud
fylke.
HRA har totalt ca 27.500 abonnenter og betjener ca 63.000 pers oner. HRA drifter Trollmyra
avfallsanlegg og gjenvinningsstasjoner i hver kommune. Hv er husstand sorterer avfallet i fire
fraksjoner. Det er matavfall, papir/drikkekartong + hushol dningsplastemballasje, restavfall og
glass + metall. Matavfall avfall behandles i et biogas sanlegg på Trollmyra. Papir sendes til
gjenvinning. Restavfall sendes til forbrenning. Plaste n blir til ny plast og metanol.
Private kan levere sorterte avfallstyper som det er v idere avsetning for gratis på
gjenvinningsstasjonene.

5.15 Grunnforhold (Stabilitetsforhold, Ledninger, Evt. rasf are)
Arealet ligger over marin grense. Området er ikke oppført p å kart over aktsomhet for
kvikkleire (utsjekk NVEs skredatlas og NGS sløsmassekart den 10.11 .17)
Det er ikke gjort grunnundersøkelser innenfor planområdet, m en det er ingen indikasjoner på at
det utfordringer i forhold til dette innenfor planområdet eller på tilgrensende områder.
Områdedata tyder på elve-transporterte masser, som bes tår normalt av grus, sand og silt. Flat
topografi gjør at det ikke forekommer skred- eller rasfare.
Det ligger teknisk infrastruktur ved planområdet, som vist p å kart under punkt 5.13.
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5.16 Støyforhold
Hovedkilden til støy i planområdet er vegtrafikk fra riksveg 7. I luftlinje ligger planområdet
106 meter fra denne vegen. Gjennom Sokna sentrum er fartsgr ensen 40 km/t. Sjablongmetoden
for fremskreden nåsituasjon viser at planområdet ligger i grønn sone, og dermed vil ha et
støynivå som ligger under 55dB.
Området ligger inne i et rolig boligfelt med kun boligbebygge lse rundt. Vegsystemet er
dimensjonert for lav fart og er kun tilførselsveg for bol igene. Midtmoen har tilknytning til
Riksveg 7 via to punkt. Det vil si at trafikkbelastningen spres på disse to punktene. Midtmoen
er ikke å betrakte som en gjennomfartsåre.

Kart 7: Viser eksisterende støysonekart for riksveg 7 ved Sokna s entrum. Kilde: Kommunens
kartløsning på nett.

5.17 Luftforurensing
Det er ikke kjent fare for forurenset luft.

5.18 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Det er ingen kjente farer som rasfare, flomfare, vin d, luftforurensing, forurensning i grunnen,
beredskap og ulykkesrisiko eller andre relevante ROS-tema i nnenfor planområdet (se vedlagt
ROS-analyse).

5.19 Næring
Området er ikke avsatt til næringsvirksomhet. Det ligger i kke nær annen næringsvirksomhet.

5.20 Analyser/ utredninger
Det er utført registrering av automatisk fredete kulturminner (se vedlagt rapport)
Det er foretatt en ROS-analyse (se vedlagt ROS-analys e)
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6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk
Planlagt arealbruk er boligbebyggelse med tilhørende anlegg s om lekeplass og andre felles
uteområder, private uteoppholdsarealer, renovasjon, par kering og adkomst. Planområdet
omfatter også en turveg som går fra Midtmoen og inn til o g forbi ny lekeplass.

Kart 8: Plankart som omsøkt (ikke i målestokk)

6.1.1 Reguleringsformål
Området er regulert til følgende formål:

1. Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5.1 herunder:
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) BKS
- Garasjeanlegg for bolig (1119) f_BG
- Renovasjonsanlegg (1550 f_BRE
- Lekeplass (1610) f_BLK

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5.2 he runder:
- Kjøreveg (2011) o_SV1
- Kjøreveg (2011) f_SV2
- Parkeringsplasser (på grunnen) (2082) f_SPP

3. Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5.3 herunder:
- Turveg (3031) f_T

4. Hensynssoner, jf. pbl. § 12-6 herunder:
- Sikringssone – friskt (100) H140
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Formål Areal (kvm) Antall boenheter %-BYA
Boligbebyggelse 2268 16 45
Felles garasjeanlegg 873 45
Felles renovasjonsanlegg 67
Felles lekeplass 353
Parkeringsplasser på grunnen 247
Offentlig veg 1317
Felles veg 160
Turveg 131

Sum 5416 16
Tabell1: arealoppgave

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
6.2.1 Arealer for bebyggelse og anlegg
Konsentrert småhusbebyggelse BKS
Innenfor felt BKS tenkes oppført fire frittliggende bolig bygg, med muligheter for fire
boenheter i hvert bygg. Boligene tenkes oppført i to etas jer pluss loft, med en grunnflate på ca.
225 kvm per bygg. Det tillates flatt tak, saltak eller pultt ak/splittet pulttak. Ved saltak skal
takvinkel være mellom 22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.
Maks mønehøyde skal ikke overstige 11 meter. Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak,
skal ikke overstige 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Maks gesimshøyde for
pulttak, skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig p lanert terreng.
Alle boenhetene i 1. etasje vil få trinnfri adkomst fr a garasje til inngangsparti. Alle boenhetene i
2. etasje vil få utvendig trapp opp til en felles svalgang og privat inngangsparti.
Boligbyggene er plassert slik at balkonger og hageareal li gger orientert mot sørvest. Dette for
å tilrettelegge for mest mulig solfylt uteoppholdsarealer. Bebyggelsens plassering er vist på
illustrasjoner til plankartet. Bebyggelsen skal plassere s innenfor viste byggegrenser. Balkonger
kan tillates inntil 1 meter utenfor byggegrense, med unntak av byggegrense mot turveg f_T.
Den viste plasseringen er veiledende.
Illustrasjonsplanen viser også avsatt areal til en se ntral sandlekeplass innenfor BKS.
Arealavgrensingen er ikke definert på plankartet, for å g jøre det mulig å beholde noe
fleksibilitet i forhold til endelig plassering av bebyggel sen. Gjennom regulerings-bestemmelsene
er det styrt at det skal settes av et areal til sandleke plass, sentralt i BKS, som er minst 124
kvm. Tanken bak den sentrale plasseringen av sandlekeplass en, er at det gir sikt fra alle
boligene til lekeplassen for de aller minste. Dette er en kvalitet som ble etterspurt i
oppstartsmøte med kommunen.

Garasjeanlegg for boligbebyggelse f_BG
Innenfor felt f_BG tenkes oppført 16 carporter/garasjer. Maks mønehøyde skal ikke overstige
5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Maks gesim shøyde for flatt tak eller saltak skal
ikke overstige 3 m over gjennomsnittlig planert terreng. Maks gesimshøyde for pulttak, skal
ikke overstige 4,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.
Carportene/garasjene er satt sammen fire og fire for å gi et oppdelt system hvor det er noe
fleksibilitet i forhold til å bestemme størrelse. De ka n plasseres helt inntil formålsgrensen for
BKS. Det er ikke et krav at det skal bygges carport/garasje for alle boenheter, men det er et
krav at det skal etableres minst 1,5 parkeringsplasser per boenhet. Parkeringsplassene kan
etableres på f_BG og f_SPP. Innenfor arealene f_BG o g f_SPP skal det samlet etableres minst
to p-plasser for personer med nedsatt funksjonsevne.
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I tillegg skal det etableres 32 plasser for sykkelparkering ( minst 2 plasser per boenhet). Det er
også rom for å parkere sykkelvogner eller kjøretøy for funks jonshemmede innenfor f_BG.
Dette er i utgangspunktet tenkt løst i den sørøstlige delen av arealet, mot lekeplassen.
Innenfor f_BG skal det være tillatt å føre opp avfallsr om eller et overbygget areal for
oppstilling av felles renovasjonsbeholdere. Dette for å g noe fleksibilitet i forhold til en
eventuell mellomlagring av avfall.

Renovasjonsanlegg f_BRE
Avsatt som oppsamlingspunkt for renovasjon for boligene innenfor felt BKS. Hadeland og
Ringerike Avfallsselskap AS henter avfall i tre fraksjo ner (dette skal utvides til fire i 2018). Det
skal settes opp standard avfallsbeholdere. Det tillates oppført avfallsrom eller et overbygget
areal for oppstilling av felles renovasjonsbeholder in nenfor f_BRA. Det forutsettes at bygg ikke
settes innenfor frisiktsonen.

Lekeplass f_BLK
I forbindelse med planlegging av lekeplass og uteopphold er følgende sjekkpunkt liste
gjennomgått for å søke å ivareta faktorer som kan spille inn for å gjøre disse arealene
vellykket:
- plassering i forhold til oversiktlighet, trygghetsfølels e og farer
- mikroklimatiske forhold (vind, sol, skygge, snø, kuldegrop, av renning)
- tilgjengelighet til selve området (stigning, hindringer)
- tilgjengelighet innenfor selve området
- arealets størrelse

I den videre planleggingen av plassenes innhold er det vikt ig å tenke på følgende:
- Fargebruk, kontraster
- Lekeplassutstyret (er det mulig å bruke for personer med ne dsatt funksjonsevne)
- Sansene (finnes det eksempler på løsninger som kan utvikle /stimulere sansene)
- Beplantning og naturkvaliteter (miljø-psykologi)
- Utfordringer/spenning/variasjon
- Benker og bord (generell møblering)
- Tilbyr plassen noe for alle aldersgrupper?

f_BLK er areal avsatt til felles lekeplass. Innenfor felles lekeplass f_BLK tillates det oppført
utstyr og bygg som er i tråd med intensjonene for en lekep lass. For eksempel felles
redskapsbod og/eller overbygget areal for plassering av be nker og bord. Det er et krav nedfelt i
bestemmelsene at benk og bord skal etableres. Plan for opparbeidelse av lekeplassen skal
godkjennes av kommunen. Området tillates inngjerdet. Lekep lassen er plassert i planområdets
østlige del og grenser mot eksisterende boligeiendommer. Pla sseringen gjør at den er godt
skjermet mot trafikk. Lekeplassen skal være offentlig ti lgjengelig.

6.2.2 Arealer for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg
Innenfor o_SV1 er det allerede etablert kjørevei dimensj onert for lav fart.
Innenfor f_SV2 skal det etableres felles adkomst for boe nhetene i BKS frem til område for
garasje og parkering f_BG og f_SPP. f_SV2 skal også kunne ben yttes som adkomst til
boligeiendommen med gnr. 148 bnr. 70.
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Parkeringsplasser (på grunnen)
Areal avsatt til parkeringsplasser på bakken sikrer muligh eter for gjesteparkering på området.
Arealet er lagt mot naboeiendom og over eksisterende VA- ledninger. Plassering av adkomst og
parkering gjør at naboeiendom ikke kan få bebyggelsen nærmer e enn åtte meter fra grensen.
Det skal etableres minst 0,5 plasser per boenhet.

6.2.3 Arealer for grønnstruktur
Turveg
Innenfor f_T skal det etableres felles gangadkomst fra Mi dtmoen frem til f_BG. Turvegen
skal holdes fri for hindringer slik at gangadkomst fra parker ingsplass frem Midtmoen holdes
åpen. f_T skal etableres i minimum 2 meters bredde og ha minimum standard grusdekke.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Innenfor felt BKS tenkes oppført fire frittliggende bolig bygg, med muligheter for fire
boenheter i hvert bygg. Boligene tenkes oppført i to etas jer, med en grunnflate på maks ca. 260
kvm per bygg. Det tillates flatt tak, saltak eller pultta k. Ved saltak skal takvinkel være mellom
22 og 40 grader. Ved pulttak skal takvinkel ikke overstige 22 grader.
Boligbyggene er plassert slik at balkonger og hageareal li gger orientert mot sørvest. Dette for
å tilrettelegge for mest mulig solfylte uteoppholdsarealer . Bebyggelsens plassering er vist på
illustrasjon til plankartet. Balkonger kan tillates innt il 1 meter utenfor byggegrense, med unntak
av mot turveg f_T.
Innenfor felt f_BG tenkes oppført 16 carporter/garasjer o g eventuelt en bod for mellomlagring
av avfall samt eventuelle sportsboder.
Innenfor felt f_BLK kan det oppføres felles bod og overby gget plass for sittegruppe.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Innenfor areal avsatt til boligbebyggelse, BKS, er det foreslått følgende høydebegrensninger:
Maks mønehøyde skal ikke overstige 11 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overs tige 8 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng

Innenfor areal avsatt til garasjer, f_BG, er det fore slått følgende høydebegrensninger:
Maks mønehøyde skal ikke overstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overs tige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter ove r gjennomsnittlig planert
terreng.

Innenfor areal avsatt til lekeareal, f_BLK, er det fo reslått følgende høydebegrensninger:
Maks mønehøyde skal ikke overstige 5 meter.
Maks gesimshøyde for flatt tak eller saltak, skal ikke overs tige 3 meter over gjennomsnittlig
planert terreng.
Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter ove r gjennomsnittlig planert
terreng.

Innenfor areal avsatt til renovasjon, f_BRE, er det foreslått følgende høydebegrensninger:
Maks mønehøyde skal ikke overstige 4,5 meter. Maks gesimshøyde fo r flatt tak eller saltak,
skal ikke overstige 3 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
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Maks gesimshøyde for pulttak, skal ikke overstige 4,5 meter ove r gjennomsnittlig planert
terreng.

6.3.2 Grad av utnytting
§ 5-2. Bebygd areal (BYA)
Bebygd areal beregnes etter Norsk Standard NS-3940. Areal- og volumberegninger av
bygninger, men slik at parkerings arealet inngår i beregni ngsgrunnlaget etter § 5-7.
Grad av utnytting innenfor område BKS er 45% BYA.
Grad av utnytting innenfor område f_BG er 45% BYA.

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Planen inneholder ikke næringsformål

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det er planlagt for minst 16 boenheter innenfor planom rådet. Disse er fordelt i fire boligbygg
(fire firemannsboliger). Det er tenkt åtte leiligheter på bakkeplan og åtte leiligheter i andre
etasje. Hver leilighet har et bruksareal på mellom 55 og 85 kvm og inneholder to til tre
soverom.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Typologiene som er tenkt oppført på Midtmoen kan gi rom fo r fine leiligheter for førstegangs-
etablerere, aleneforsørgere eller godt voksne om ønsker en mer lettvint hverdag, uten ansvar
for egen hage. Mange opplever det som positiv å dele fell esfunksjoner som uteoppholdsareal,
renovasjon og parkering. Området ligger i et godt etablert boligområde og oppleves som trygt,
oversiktlig og skjermet.

6.5 Parkering
Det er avsatt 1,5 parkeringsplasser for bil per boenhet , hvorav en i carport eller garasje. Det er
avsatt 2 oppstillingsplasser for sykkel per boenhet.
Areal for garasjer og parkering er avsatt i egne regulerin gsformål.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Området ligger ikke innenfor konsesjonsområde for fjernvar me. Det ligger vann-, overvanns-
og avløpsledninger i tilknytning til tomten.

6.7 Trafikkløsning
Innenfor planområdet er det kun kjøring frem til område fo r garasjeanlegg og parkeringsplasser
på grunnen. Adkomsten gir også adkomst til eksisterende bolige iendom med gnr. 148 bnr. 70.
Det er muligheter for å snu mellom garasjene, slik at ry gging inn og ut av området unngås. Ved
vareleveranser vil det være mulig å kjøre inn med varebi l, men dette forutsetter rygging ut av
området. Ved henting av avfall vil det ikke være behov fo r renovasjonskjøretøy å kjøre inn i
området. Tømming av avfall vil være tilgjengelig fra vegka nt. Biltransport i forbindelse med
ulykker/redning vil være mulig fra to punkter langs Midtmoen, ved f_SV2 og som ekstra
avkjøring fra o_SV1 lenger mot sørvest. Her skal det sette s opp bom for å hindre uønsket
kjøring til eiendommen. Sørlig adkomst fra o_SV1 er kun for n ødetatene.
Sykkelparkering er tenkt plassert separat fra garasjene o g ligger ved lekeplassen i øst.
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6.7.1 Kjøreatkomst
Som nevnt under kapittel 5, betjenes planområdet av kommun al veg, Midtmoen. Dette er en
boliggate som er dimensjonert for lav fart. Midtmoen er ikke en gjennomfartsåre.
Adkomstpunktet er plassert ved en oversiktlig situasjon ved utkjøring fra området. En vil da
kunne se hele rettstrekket fra Vikens vei og opp til Halli ngdalsveien.

6.7.2 Utforming av veger
Vegbredden på kjøreveg o_SV1 er 8,0 meter fra utside grøft til utside grøft. Det er ikke
regulert inn gang- og sykkelveg langs denne vegen.
Området er helt flatt og det er ingen kjente avvik fra v egnormalen i forhold til bredder, sikt
eller stigningsforhold. Vegsystemet er dimensjonert for lav fart og lav ÅDT. Planforslaget
endrer ikke dette forholdet
Intern trafikkløsning er løst ved å konsentrere parkering på en måte som gir oversikt og
ryddighet i forhold til hvor biler kan kjøre og parkere. Kj øreveg f_SV2 er 3 meter bred.

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse
Lekeplass, uteoppholdsarealer, renovasjonsløsning, parkeri ng og fartsreduserende tiltak langs
Midtmoen skal opparbeides før brukstillatelse for boligbeb yggelsen kan gis.

6.7.4 Varelevering
Det er ikke planlagt for at større lastebiler skal kjøre inn i selve planområdet, men området vil
være tilgjengelig for varelevering. Det vil si at even tuelle store varebiler må stå midlertidig
parkert i Midtmoen, slik som tilfellet er for alle de a ndre nærliggende boligområdene. De kan
eventuelt rygge inn i området, men det vil ikke være en øns ket løsning trafikksikkerhetsmessig.

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
Som vist under punkt 5.9 er det svært god tilgjengelighet for gående og syklende i og rundt
området. Innenfor planområdet er det avsatt rikelig plas s til sykkelparkering.
Illustrasjonsplanen viser at gående og kjørende er separe rt ved inngang til boligene.

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Overordnet tanke er at adkomstvegen inn til selve planom rådet vil bli til en «blandet bruk»
situasjon. Der kjørende, gående og syklende deler arealet i felleskap. Det blir som en felles
gårdsplass. Fellesarealene vil tilhøre sameiet eller b orettslaget i fellesskap.

6.8 Planlagte offentlige anlegg
Ingen nye offentlige anlegg er planlagt. Offentlige anlegg i planen er eksisterende veger.

6.9 Miljøoppfølging
I planprosessen er det ikke avdekket behov for spesiell m iljøoppfølging eller miljøtiltak, utover
de generelle krav som allerede er styrt gjennom plan- o g bygningsloven.

6.10 Universell utforming
Tilrettelegging for universell utforming knytter seg både ti l bolig, bygning og utearealer.
Husbankens minimumskrav til universell utforming er at bol igen skal ha livsløpsstandard med
bl.a. trinnfri adkomst til boligen. I boligtyper der det ikke er mulig å etablere livsløpsstandard,
boliger med begrenset størrelse eller i boliger som ikke h ar alle hovedfunksjoner på
inngangsplanet, er minimumskravet besøksstandard.
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I omsøkte prosjekt er tanken at 50% av boligene skal få tri nnfri adkomst og livsløpsstandard.
Alle utearealene vil være trinnfri og skal opparbeides m ed fokus på at det skal være lett å
orientere seg. Inngangspartiene skal være tydelig markert enten ved kontrast i farge eller ved
taktilt underlag. Området som helhet vil bli tilrettelagt etter de samme prinsipper. Trinnfri
adkomst til både felles uteoppholdsarealer, renovasjonsløs ning og parkeringsløsning.
Det skal ikke brukes allergifremkallende beplantning innenfo r planområdet.
Det er avsatt nok areal slik at det er mulig å etablere oppstillingsplasser for HC-kjøretøy
Fellesarealer kan etableres med benker og overbygde areal er slik at de kan bli levende
møteplasser og utearealer som stimulerer til deltagelse f or alle.
Oversikt og tydelige skiller mellom funksjoner, som for eks empel ingen kjøring inn i selve
boligområdet, gjør det tryggere for beboere å bevege seg in nenfor området. Trygghet er et
nøkkelord med tanke på forebygging i forhold til både fysisk og psykisk helse.

6.11 Uteoppholdsareal
Det er satt av areal til to felles uteoppholdsareal in nenfor planområdet. Det ene er tenkt som en
sandlekeplass for de minste, som er minst 100 kvm stor. Ar ealet ligger skjermet og sentralt i
boligfeltet.
Det andre felles uteoppholdsarealet er med å gi rom mello m den nye og eksisterende
bebyggelse. Arealet kan fungere fint som en grønn lomme, m ed muligheter for ulike aktiviteter
for de litt større barna. Det gir også muligheter for fel les arrangement innenfor sameiet, som
for eksempel grillfester eller små konkurranser med spill og lek. Gjennom planbestemmelsene
er det tillatt å føre opp en felles bod og/eller et over bygget areal med plass for benker og bord.
Det skal fokuseres på utearealer som er utformet etter p rinsippene om universell utforming.
Området er flatt og forholdene ligger godt til rette for å kunne opparbeide uteområder som er
tilgjengelig for alle.
Det vil også være mulig at de to felles lekeplassene ligge r inntil hverandre. Plan for utearealene
skal godkjennes av kommunen.

6.12 Landbruksfaglige vurderinger
Arealbruken for området er ikke relevant i forhold til la ndbruksfaglige vurderinger.

6.13 Kollektivtilbud
Området ligger innenfor gangavstand til nærmeste kollektiv- åre med flere bussavganger i
timen. Det tar ca. to minutt å gå til bussholdeplass fr a planområdet.

6.14 Kulturminner
Det er ikke avdekt at det finnes kulturminner innenfor plan området. Arkeologisk rapport er
vedlagt planforslaget. Dersom det under arbeidet med gjenno mføring av planen blir avdekt
kulturhistoriske funn, skal arbeidet stoppes og det skal tas ko ntakt med kulturmyndighetene.
Utbygger forholder seg til den generelle aktsomhetsplikten etter § 8 i kulturminneloven.

6.15 Sosial infrastruktur
I gangavstand 850 til 1000 meter mot nord, ligger Sokna skole og Ki rkemoen barnehage. Det
foreligger ikke indikasjoner på at det ikke er kapasitet på s kole eller barnehage.

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentl ig nett
Området skal tilknyttes eksisterende offentlige vann- og a vløpsledninger. Plan for vann og
avløp vil bli utarbeidet i forbindelse med byggesaken.
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6.17 Plan for avfallshenting
Området avsatt til felles renovasjon, f_BRE skal funger e som felles oppsamlingspunkt for
renovasjon for alle boligene innenfor planområdet. De t er vurdert hvilken løsning som egner
seg og i forbindelse med planprosessen har det vært god dia log med Hadeland
Renovasjonsselskap (HRA). Det er åpenbart at helt el ler nedgravde løsninger er gode, men
gjennom innhenting av tilbud ser vi at dette blir en al tfor stor kostnad å fordele på kun 16
enheter. Det er derfor valgt å benytte standard løsning o ppå terreng. Avfallsbeholderne skal stå
i et egnet overbygget areal, slik at dette ikke blir til e stetisk sjenanse. Plasseringen et stykke
unna fra nærmeste bolige også gunstig med tanke på lukt. HRA er positive til foreslått
plassering langs Midtmoen da den er valgt ut fra tanken om a t renovasjonskjøretøy ikke skal
kjøre inn i boligområdet. I Ringerike kommune samles det in n avfall i tre fraksjoner (antall
fraksjoner skal utvides til fire i 2018). Det skal settes op p standard avfallsbeholdere med det
antall og størrelse som HRA krever ut fra antall boenhe ter.

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
ROS-analysen har ikke avdekt behov for spesielle tiltak i forhold til risiko og sårbarhet.

6.19 Rekkefølgebestemmelser
Følgende rekkefølgebestemmelser er inkludert i de juridiske mater ialet til planen:

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
Før igangsettingstillatelse kan gis, skal utomhusplan for det aktuel le tiltaket være godkjent.
Behandlingen av planen skal være som for vanlig byggesaksbehandling. Utom husplan skal
leveres i målestokk 1:500 og inneholde følgende:

Bygningers plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet
Utforming av uteområder med høydeangivelser og materialbruk. Herunde r kommer
utearealer for opphold, lek og beplantning
Eventuelle gjerder
Utvendig opplegg for renovasjon
Utvendig belysning.
Frisiktsoner mot offentlige trafikkområder
Atkomstforhold

Øvrig dokumentasjon som skal følge byggesøknaden:
3D-visualisering, som fotomontasje og/eller perspektivtegning er
Sol/skyggediagram
Angivelse av bebyggelsens takform, takvinkel, møneretning og høyde
Angivelse av hvordan estetikk ivaretas
Angivelse av hvordan universell utforming ivaretas

5.2 Tekniske planer
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak som berører kom munal veg eller kommunens
tekniske anlegg, skal tekniske planer være godkjent og det skal f oreligge avtale mellom
utbygger og kommunen. Offentlige tekniske anlegg skal bygges ett er den til enhver tid
gjeldende kommunale standard.

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge byggeti llatelse for tekniske anlegg (vei,
vann og avløp) Vedlagt søknaden om tekniske anlegg skal det foreligge:

Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.



Planbeskrivelse - detaljregulering Midtmoen, Sokna

25

Løsning for tilstrekkelig brannvann for eget tiltak.

5.3 Lekeplass og Uteoppholdsareal
Før brukstillatelse kan gis skal lekeplass innen felt f_BLK sam t felles sandlekeplass innen felt
BKS være ferdig opparbeidet.
Unntak: «Dersom bygninger og anlegg tas i bruk vinterstid, skal uteoppholdsarealer
opparbeides så snart som mulig påfølgende sommerhalvår. Dokumentasjon for ferdigstilte
uteoppholdsarealer skal da sendes bygningsmyndigheten innen 1. september den aktuelle
sesongen. Dersom området bygges ut i flere trinn, skal felles sandlekeplass innen felt BKS
samt lekeplass innen felt f_BLK være opparbeidet før brukstillat else kan gis for første
byggetrinn.

5.4 Renovasjon
Før brukstillatelse kan gis skal areal for renovasjon innen felt f_BR E være ferdig
opparbeidet.

5.5 Parkering
Før brukstillatelse kan gis skal parkering for bil og sykkel innen felt f_SPP og f_BG være
ferdig opparbeidet.

5.6 Interne veger
Før brukstillatelse kan gis skal intern kjøreveg innen felt f_SV2 og turveg innen felt f_T være
ferdig opparbeidet.

5.7 Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen
Før brukstillatelse kan gis skal fartsreduserende tiltak være f erdig opparbeidet.
Fartsreduserende tiltak skal opparbeides og plasseres i tråd me d rapport:
«Vedlegg_17_B_ Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_1911018_RevA»

7. Konsekvensutredning

7.1 Planen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredn ing

7.2 Begrunnelse for hvorfor planen ikke er konsekvensutredings pliktig
Spørsmålet om reguleringsarbeidet er omfattet av forskrif tens virkeområde ble avklart i
oppstartsmøte med kommunen og den private forslagstiller.

Planforslaget er ikke
a) Områderegulering som innebærer andre vesentlige endringer a v kommuneplan enn

angitt i § 2 bokstav d,
b) Detaljreguleringer på inntil 15 dekar som innebærer endringe r av kommuneplan eller

områderegulering,
c) Reguleringsplan for tiltak i vedlegg II

På bakgrunn av dette, er det avgjort i oppstartsmøte den 09.01. 17, at planarbeidet ikke utløser
krav om konsekvensutredning, jf. pbl §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende fo rskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningslov en.
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8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget

I temaene under er ulike virkninger og konsekvenser av gjenn omføring av planen forsøkt
beskrevet, samt hvilke avveininger og tiltak som er gjor t.

8.1 Overordnede planer
Under kapittel fire er det gjort rede for planstatus og r ammebetingelser, samt forholdet til
overordnede planer. Det kommer tydelig frem at fortetting i området er en ønsket situasjon, og
at planforslaget er i tråd med de føringer som er gitt i f orhold til ulike hensyn. Det henvises til
kapittel fire for en nærmere redegjørelse av forholdet planforslaget har til overordnede planer.

8.2 Landskap
Planforslaget vil ikke ha vesentlig innvirkning på eksiste rende landskapsbilde. Området ligger i
flatt terreng. Tomten har gode solforhold, og er ikke spes ielt vindutsatt.
Gjennomføring av planen vil ikke påføre ulemper til naboe ne i form av skygge på utearealer
eller vindtunnel-effekt.
Området kan være snørikt om vinteren. Deler av areal av satt til garasjeanlegg (i øst) egner seg
godt for snøopplag. Det er også mulig å lagre snø på lekeplass ene, slik at snøen kan utgjøre et
element for lek.
Organiseringen av bebyggelsen og plassering av de private utearealene tilsier at det kan skapes
gode mikroklimatiske forhold. Det vises til vedlagte sol-/s kyggekart for nærmere redegjørelse
vedrørende solforhold på uteoppholdsarealene samt skyggevirkni ng i forhold til
nabobebyggelse. På bakgrunn av sol-/skyggekartet argumenteres det at forholdene er
tilfredsstillende både innenfor planområdet og for nabot omtene.

8.3 Stedets karakter
Stedets karakter som småhusområde vil ikke endre seg. Ny beb yggelse vil bli mer kompakt,
men vil samtidig gli godt inn med omkringliggende bebyggelsen i forhold til høyde og form.
Planbestemmelsene angir bygningenes tillatte volum. Gje nnom foreslåtte planforslag mener
forslagsstiller at området til slutt vil fremstå som e t godt boligområde med estetiske kvaliteter
som ivaretar områdets karakteristiske trekk.

8.4 Byform og estetikk
Ny bebyggelse og transformering av denne tomten vil gi en økt tetthet i området, men det kan
ikke sies at gjennomføring av planforslaget vil gi en endr ing i byform og estetikk. Alle
eksisterende hovedstrukturer og vegnett vil fortsatt gjelde

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Planforslaget vil ikke innvirke på eksisterende kulturminner eller kulturmiljø.

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Forslagsstiller har vurdert konkret hvorvidt beslutningen o m detaljreguleringen faktisk
medfører at naturmangfoldet påvirkes, enten positivt elle r negativt.

For alle saker som berører naturmangfold følger det av natur mangfoldloven § 7 at prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinj er ved utøving av offentlig
myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse p rinsippene er vurdert og
vektlagt i saken.
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Hensikten med reguleringsplanforslaget er å øke utnyttelsesgr aden og oppnå en tettere
boligsituasjon enn den eldre reguleringsplanen tillater. O mrådet som er omsøkt er en ubebygget
tomt med gress og mindre busker. Planforslaget legger ikke til rette for inngrep som vil
medføre at naturmangfold blir påvirket i positiv eller ne gativ retning. Planforslaget vil ikke
innvirke på naturverdier, verdifull vegetasjon, viltinter esser eller økologiske funksjoner.
Fordi naturmangfold ikke blir berørt av planforslaget og det ikke kan påvises effekter av tiltak
på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de
andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8–12.

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Planforslaget vil gi økte muligheter for rekreasjon gjenno m sine nye felles utearealer og sikring
av adkomst inn til dette området.

8.8 Uteområder
Planforslaget vil gi økte muligheter for uteopphold gjennom sine felles uteareal.

8.9 Trafikkforhold
Vegforhold
Vegsystemet i området vil ikke bli vesentlig påvirket av planforslaget. Planforslaget inkluderer
tiltak for fartsredusering langs Midtmoen. Adkomst til plan området er plasser på rett strekke
og er oversiktlig i forhold til frisikt. Barns skoleveg er ansett som sikker både før og etter
utbyggingen, og tilfredsstiller Vegdirektoratets kriterier fo r sikker skoleveg (se også vedlagte
trafikkanalyser og forslag til fartsreduserende tiltak).

Trafikkøkning
Turproduksjon og trafikk på vegnettet
I planforslaget foreslås det 16 boenheter i form av 70 m2 3-roms leiligheter, parkering og lek.
Området vil ha naturlig kjøreankomst fra den nordvestre del en av Midtmoen ved punkt A i
Figur 2. Trafikkøkning som følge av andre planlagte utbygginger i o mrådet er forventet å
benytte den sørvestlige delen av Midtmoen som kommer ut i riksvegen ved punkt B. Det
forutsettes at det er kun planområdet som vil føre til tr afikkvekst i den nordvestre delen av
Midtmoen.
Ved å ta utgangspunkt i reisevaneundersøkelsen gjennomført i 2013/ 14c og antall planlagte
boenheter vil planområdet generere en årsdøgntrafikk (ÅDT) på cirka 100 kjøretøy per døgn
etter utbygging. Denne trafikken forventes å komme ut på ri ksvegen via den nordvestre delen
av Midtmoen ved punkt A i kart 9. Dette resulterer i en fr emtidig ÅDT på cirka 250 kjøretøy
per døgn i overgangen mellom boligområdet og avkjøringen til bensinstasjonen og
dagligvarebutikken. Trafikkbelastningen på hovedvegnettet er forventet upåvirket av
utbyggingen da trafikkveksten fra planområdet er mindre enn us ikkerheten i ÅDT-tallene.

I planforslaget er det lagt inn krav om fartsreduserende t iltak i form av farstdumper (se vedlegg
Vedlegg_17_B_Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018 samt
Vedlegg_17_C_Illustrasjonsplan_fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018).
Dette vil gi en enda tryggere skolevei og en større sikkerhe t for at gjeldende fartsgrense
overholdes.
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Kart 9: Illustrasjon av mulige skoleveger mellom planområdet og Sokna skole
Kilde: Trafikkanalysen som er vedlagt planforslaget

Kollektivtilbud
Planforslaget vil ikke få noen innvirkning på kollektivtil budet.

8.10 Barns interesser
Planforslaget søker å ivareta barn og unges interesser ve d å fokusere på gode arealer for
uteopphold for hver enkelt boenhet samt godt plasserte fe lles uteoppholdsarealer.
Gode leke- og oppholdsarealer utendørs er blant de boligkvalit etene som betyr mye for
livskvalitet og trivsel blant beboerne. Passe store, attraktive og tilgjengelige utearealer er
viktige for det sosiale livet. I planforslaget vil det v ære godt over minstekravet til brukbart
uteoppholdsareal. I tillegg ligger området kun 850 - 1000 meter unna skolen, med
idrettsanlegg og store arealer for lek og rekreasjon.
Forslagsstiller kan ikke se at planforslaget skal kunne føre til negative virkninger i forhold til
barn og unges interesser, heller det motsatte.

8.11 Sosial infrastruktur
Skolekapasitet
Planforslaget vil kunne gi noe økt elevtall (anslagsvis 4-8 plasser)

Barnehagekapasitet
Planforslaget vil kunne gi noe økt behov for barnehageplas ser (anslagsvis 4-8 plasser)

Annet
Planforslaget vil kunne gi noe økt behov for sosiale tjen ester da de nye boenhetene fører til nye
innbyggere som sokner til Ringerike kommune og Sokna sentrum.
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8.12 Universell tilgjengelighet
Etter utbyggingen vil det være åtte nye tilgjengelige leil igheter, med tilhørende utearealer som
er universelt utformet.

8.13 Energibehov – energiforbruk
Mange eldre boliger har svært høyt energiforbruk. Nye boli ger vil være bygget etter dagens
tekniske krav og forskrifter, med et langt lavere energibeh ov og forbruk.

8.14 ROS
Se eget vedlegg med ROS-Analyse.
Ut fra vedlagte ROS-analyse kommer det frem at planområ det ikke har spesielle utfordringer
som kan få alvorlige konsekvenser ved utbygging av dette områ det.

8.15 Jordressurser/landbruk
Ingen konsekvens

8.16 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
Som følge av utbyggingen vil det bli økt belastning på det eksi sterende va-nettet.

Trafo
Ingen negative konsekvenser

Annet
Som følge av planforslaget er adkomst til felles lekeplas s sikret

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Et mulig økt antall innbyggere vil kunne føre til økte utgifter i forhold til behov for offentlig
tjenesteyting. Innbyggere som får offentlige tjenester vil imidlertid også kunne bringe inntekter
til kommune i form av skattepenger. Det vil være vanskel ig å anslå et regnestykke for denne
planen, da situasjonen også vil forandre seg i forhold ti l hvem som kommer til å bo her.

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Planforslaget vil kunne føre til økt aktivitet for de som dr iver servicenæring og handel i
nærområdet.

8.19 Interessemotsetninger
Gjennom planprosessen er det ikke avdekt noen kjente int eressemotsetninger

8.20 Avveining av virkninger
Med bakgrunn punktvis gjennomgang av mulige virkninger av planf orslaget, samt ROS-
analyse, kommer det frem at det ikke foreligger grunn til å tro at gjennomføring av planen skal
føre til virkninger av negativ karakter. Det er imidlertid funnet at flere forhold er positive, som
blant annet mer areal til uteopphold, effektiv arealbruk gjennom fortetting, energieffektiv
bebyggelse.
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9. Innkomne innspill

9.1 Etter fristens utløp er det kommet inn fire forhåndsut talelser til planarbeidet (innspillene er
tatt med som vedlegg til planbeskrivelsen)
Sammendrag av merknadene er gjengitt her

Nr Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 22.03.17
2 Buskerud Fylkeskommune 31.03.17
3 Statens Vegvesen 24.03.17
4 Statens Vegvesen 22.08.18
5 Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern 13.03.17

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

Nr. 1 – Fylkesmannen i Buskerud

Ber om at forhold knyttet til barn og unges
interesser, landskap, naturmangfold, støy,
energi og universell utforming blir
tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale
føringer.

Forslagsstiller er av den
oppfatning at disse forhold er
ivaretatt i planforslaget og
nærmere beskrevet i
planbeskrivelsen

Nr. 2 – Buskerud fylkeskommune

Automatisk fredete kulturminner:

Viser til lov om kulturminner §§ 8 og 9 om
undersøkelsesplikten ved planlegging av
offentlige og større private tiltak. Krever at det
gjennomføres gransking for registrering av
automatisk fredete kulturminner

Nyere tids kulturminner:

Ingen merknader til varsel om oppstart av
planarbeid når det gjelder nyere tids
kulturminner.

Registrering av automatisk
fredete kulturminner er
gjennomført. Det ble ikke gjort
funn. Arkeologisk rapport er
vedlagt planforslaget.

Nr. 3 - Statens vegvesen

Ingen merknader. Forutsetter planen til ny
uttalelse ved offentlig ettersyn.

Ingen ytterligere kommentar

Nr. 4 - Statens vegvesen

Planområde er tenkt redusert til ikke å omfatte
anleggelse av fortau langs Midtmoen på g.nr
148 b.nr. 58 og g.nr 148 b.nr. 60.

Dersom kommunen aksepterer å ta ut fortauet,
bør det anlegges fartsdempende tiltak på
Midtmoen. Dette bør framgå av
regulerinsgbestemmelsene.

Fartsreduserende tiltak på
Midtmoen er ivaretatt gjennom
illustrasjoner og
reguleringsbestemmelser
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Nr. 4 – Kommuneoverlegen Miljørettet
helsevern

En forutsetning for boligutbygging på
eiendommen Gnr. 148/58 må være at det
etableres trygge skoleveier og universell
utforming av atkomsten til bygg, uteområder
og atkomstveier. Tryggeskoleveier,
tilgjengelige trygge gangveier til Sokna
sentrum og nærlekeplasser forutsettes etablert
før innflytting i første bolig.

Området vil ha naturlig ankomst
fra den nordvestre delen av
Midtmoen som kommer ut i
riksvegen ved punkt 1 i Figur 2.
Denne delen av Midtmoen har en
estimert ÅDT på cirka 150
kjøretøy per døgn i dagens
situasjon og er beregnet å øke til
cirka 250 kjøretøy per døgn etter
utbygging. Dette er ansett som
uproblematisk. Barns skoleveg er
ansett som sikker både før og
etter utbyggingen, og
tilfredsstiller Vegdirektoratets
kriterier for sikker skoleveg.Viser
også til vedlagte trafikkanalyse
utført av Asplan Viak

10. Avsluttende kommentar
Gjennomføring av planen
Utbyggingen tenkes gjennomført i ett eller flere byggetrin n. Det vil si en utbygging av fire
boenheter i trinn en, så fire boenheter i neste tri nn. Målsetningen er byggestart så snart som
mulig.

11. Vedlegg
1. Plankart
2. Planbestemmelser i pdf og word
3. Illustrasjonsplan som viser omsøkt utbygging alternativ A
4. Illustrasjonsplan som viser omsøkt utbygging alternativ B
5. Illustrasjonsplan som viser maks utbygging
6. Illustrasjon leilighetstyper
7. Sol-/skyggekart/Volumstudie
8. Referat fra oppstartsmøte
9. Kunngjøringsannonse
10. Varslingsbrev
11. Adresseliste
12. Forhåndsuttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud
13. Forhåndsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune
14. Forhåndsuttalelse fra Statens Vegvesen

14_B_ Forhåndsuttalelse nummer to fra Statens Vegvesen
15. Forhåndsuttalelse fra Kommuneoverlegen Miljørettet helse vern
16. ROS-analyse
17. Trafikkanalyse

17_A_Vurdering av skoleveg Midtmoen_tillegg_til_trafikkanalys e_av_06022018
17_B_Fartsreduserende tiltak langs Midtmoen_19112018
17_C_Illustrasjonsplan_fartsreduserende tiltak langs Midtmo en_19112018
17_D_Dokumentasjon fra naboer som ikke ønsker fortau

18. Sosi-fil plankart
19. Kontrollrapport til sosi-fil
20. Vurdering av uttalelser etter planoppstart
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Til: Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret v/avdelingsleder
postmottak@ringerike.kommune.no

BESTILLINGSSKJEMA - OPPSTARTSMØTE FOR REGULERINGSPL AN

Stedsnavn Midtmoen

Gnr/bnr 148/58

Dato for utfylling 12.12.16

Skjema er utfylt av Rita Einevoll på oppdrag fra Nordbohus Modum AS

Gjeldende planstatus
- Kommuneplan
- Reguleringsplan

Kommuneplanens arealdel
(ny kommuneplan er under utarbeiding)
Reguleringsplan for Sokna sentrum (planid: 44)

Forslag til plantype
- Områderegulering
- Detaljregulering
- Reguleringsendring

Mindre endring
Ordinær endring

Det foreslås en detaljregulering

Informasjon om ønsket regulering (omtal hvert punkt med hele setninger)
Hovedformål og intensjoner Intensjonen med planarbeidet er å fortette omsøkte eiendom

med boliger og tilhørende anlegg. Se vedlagte skisse til
situasjonsplan som viser en mulig tomteutnytting.

Dagens situasjon i området I dag er eiendommen ubebygget og omfattes av
reguleringsplan for Sokna sentrum (planid 44) samt
kommuneplanens arealdel.

Omfang
Størrelse på planområde,
antall enheter o.l.

Planområdet er på 5,0 daa. Foreløpige skisser viser en
utnyttelse på 16 boenheter.

Konsekvensutredning (KU)
Vurdering og begrunnelse av
om planen faller inn under
KU-forskrifta

Med bakgrunn i Forskrift om konsekvensutredninger for
planer etter plan- og bygningsloven, har forslagsstiller
vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om
konsekvensutredning.

Konsekvenser
Positive og negative.
Aktuelle utredningstemaer.
Skal omtales selv om tiltaket
ikke utløser krav om KU
etter forskrifta

Planområdet ligger sentralt i Sokna sentrum og vil tilføre
området en konsentrert typologi og en boform som kan
appellere til både førstegangsetablerere og eldre som ønsker
å bytte ut villa med leilighet. Området har nærhet både til
sosial og teknisk infrastruktur.
En positiv faktor denne utbyggingen kan gi, er å bidra til at
det kommer enda en lekeplass i området, som et
supplement til den i Furuholtet.
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I samråd med grunneier av gnr. 148 bnr. 198 (Terje
Aamodt) er det enighet om å omdisponere deler av denne
eiendommen til lekeplass. Han ser svært positivt på å få lagt
inn adkomst til sin eiendom, slik som skissene til
tomteutnytting viser.
En kjent konsekvens av fortetting i eksisterende
villaområder er selvsagt selve endringen som skjer for
eksisterende beboere. Noen vil oppleve endring som noe
negativt, mens andre ser på det som en positiv tilførsel til
nabolaget.
Innenfor området er det ingen kjente farer som rasfare,
flomfare, vind, luftforurensing, forurensning i grunnen
(moderat til lav radonfare), beredskap og ulykkesrisiko eller
andre relevante ROS-tema (egen ROS-sjekkliste vil bli
utarbeidet).

Eksisterende kunnskap
Hva finnes av kartlegging?

Deler av det omsøkte arealet er avsatt til lekeplass i
reguleringsplan for Sokna sentrum, men den er ikke
opparbeidet til dette formålet. Ca 50 meter mot øst,
innenfor reguleringsplan for Furuholtet i sør, er det regulert
inn ny lekeplass som skal være felles som boligene i
området, også for boligene utenfor dette planområdet jf.
planbestemmelser § 3.2: Felles lekeområde skal nyttes til
lekeplass og møteplass for boligene i området. Det kan
tillates tiltak som er ledd i tilrettelegging som lekeområde.
Områdene skal være opparbeidet, dvs. terrengmessig
bearbeidet, tilsådd og eventuelt inngjerdet før det tillates
innflytting i nye boliger. Lekeområdene skal være åpne for
gjennomgang.»

Eiendomsforhold Eiendommen er eid av Nordbohus Modum AS

Aktuelle tema for diskusjon - Grad av utnytting
- Muligheter for omplassering av lekeplassarealet (se

skisser)
- tekniske anlegg, dvs. veg, vann- og avløpsanlegg,

brannvann, strømframføring.
- Adkomst
- Universell utforming

Forslag til plannavn Detaljregulering for Midtmoen, gnr. 148 bnr 58

Mottaker og fakturaadresse
for gebyr for saksbehandling

Nordbohus Modum AS

Følgende dokumentasjon
skal legges ved
bestillingsskjemaet:

1. Kart med forslag til planavgrensning (pdf)
Kart med plangrense, se vedlegg 2

2. Forslag til planavgrensning i sosi-format
Ettersendes
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3. Annet: (skisser)
Skisseutkast til tomteutnytting (se vedlegg 1)
Oversikteskart i målestokk 1:5000 (se vedlegg 3)

Fra forslagsstiller vil følgende personer delta i oppstartsmøtet
Funksjon Navn Tlf E-post
Forslagsstiller
Skal alltid møte

Jan Henning Kleiv 916 51 790 jan.henning.kleiv@nordboh
us.no

Fagkyndig
Skal alltid møte

Åste Helen Dahl
møter for
Rita Einevoll

971 97 393

934 90 300

aste.dahl@nordbohus.no

rita.einevoll@nordbohus.no

Grunneier(e)*

Evt. andre

*Dersom grunneier ikke stiller ønsker kommunen en i ntensjonsavtale mellom grunneier og
forslagsstiller.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

 

 

 

                          Oppstartsmøtereferat 
 

Til: Ihht. liste 

Fra:  Ken Ove Heiberg 

   

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
16/6266-2 2544/17 PLN 999 20.01.2017 

 Oppstartsmøte Reguleringsplan nr. 426 Midtmoen – Sokna 

STED:  Storgata 13, Ringerike kommune 

TID:   09.01.2017, 09.00-11.00 

REFERAT SENDES TIL:  

 

Rolle Navn Til stedet 

Forslagsstiller/ 

Fagkyndig/grunneier 

Jan Henning Kleiv, 

Nordbohus 

x 

Forslagsstiller/ Fagkyndig Åste Helen Dahl, Nordbohus x 

Fagkyndig Rita Einevoll, Nordbohus  

Areal- og byplankontoret (ABY), 

saksbehandler 

Ken Ove Heiberg x 

Areal- og byplankontoret, 

Arealplanlegger 

Linda Engstrøm x 

Areal - og byplankontoret, 

Trainee 

Sanjin Rupic x 

Barnerepresentanten Geir Svingheim x 

Brann og redning Tollef Uppstad Buttingsrud   

Byggesakskontoret Arne Hellum x 

Byggesakskontoret Ane Weber x 

Forurensningsmyndigheten Ingrid Strømme  

Miljøretta helsevern Unni Suther  

Utbygging Jostein Nybråten  

Prosjektleder boligsosialt arbeid Kirsten Orebråten  

 

E-post: fornavn.etternavn@ringerike.kommune.no  

1. Mottatt dokumentasjon fra forslagsstiller / fagkyndig før møtet 

☒ Bestillingsskjema for oppstartsmøte 

☒ Oversiktskart 

☐ Kartskisser / illustrasjoner 

☒ Omtale av det planlagte prosjektet 

☒ Omtale av aktuelle tema for drøfting 

☐ Annet, spesifiser: 



 

 

 

2. Om planområdet og planinitiativet  

Planområdets beliggenhet: Sokna - Midtmoen 

Gnr/bnr: 148/58 

Planområdets størrelse, ca daa: 5 

Dagens innhold og bruk: Ubebygd 

Historikk: Avsatt til lekeareal/bolig og vei i plan nr. 44 Sokna sentrum 

 

Forslagsstillers planinitiativ: 16 boenheter, 3-roms 70m2, parkering, lek. Vei er ikke med i 

utnyttelsesgrad. Det foreslås BYA 38, 5 %.  

 

3. Planstatus, planer i området 

Kommuneplanen 

☒ Arealformål: Bolig 

☐ Evt. aktuelle bestemmelser:  

 

Reguleringsplaner  

☐ Planområdet er uregulert 

☒ Planområdet er regulert i reguleringsplan: 44 Sokna sentrum 

☐ Tilgrensende reguleringsplaner:  

 

Planer under arbeid 

☒ Det pågår per i dag ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til  

☐ Det pågår følgende planarbeid i området (plannavn og formål): 

☐ Annet, spesifiser:  

 

Forhold til gjeldende planer (evt. under arbeid) 

☒ Planarbeidet er i tråd med gjeldende planer (må vurdere forholdet til innregulert vei, nord) 

☐ Planarbeidet er i strid med gjeldende planer på følgende punkt: 

☐ Annet, spesifiser:  

 

4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til 

☒ Nasjonale og regionale rammer og føringer 

☒ Kommuneplanens samfunnsdel, spesielt kap. 5 Effektiv arealdisponering 

☒ Folkehelsemeldinga (Tilrettelegging for gående og syklende) 

☒ Energi- og klimaplan (luft til vann varmepumpe) 

☐ Konsesjonsområde for fjernvarme 

☐ Grønn plakat 

☐ Kommunedelplan for gående og syklende 

☐ Annet, spesifiser:  

 

5. Konsekvenser - aktuelle tema for utredninger i planarbeidet 

Utvikling av by og lokalsamfunn 

☒ Rett lokalisering (ABC-modellen skal brukes for handel/næring/industri, se nettside) 

☐ Konsekvenser for sentrum 

☒ Estetikk (utforming, gatebilde, volum, høyder m.m.) Fasade som tar igjen stil fra kiwi-

bygget 



 

 

☐ Møteplasser og byrom 

☒ Konsekvenser for naboer (samarbeid om tilgjengelighet) 

 

Landskap, natur og kulturmiljø 

☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 

☒ Naturmangfold, herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12 

☐ Landbruk, jord og skog 

☐ Strandsone, vann og vassdrag 

☒ Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny) 

☐ Kulturminner og kulturmiljø 

☐ Masseforvaltning. Er det behov for å beregne massebalanse/ha en plan for 

massehåndtering? 

 

Miljø og samfunnssikkerhet  

☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse (skal alltid utarbeides) 

☐ Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt) 

☐ Forurensning i grunnen (eiendommens historikk og evt. behov for undersøkelse) 

☐ Radon 

☐ Skred 

☐ Flom  

 

Barn og unge 

☒ Barn og unges interesser 

☒ Skolevei skal vurderes nærmere 

☒ Lekearealer (krav i kommuneplanen § 1.1.3). Ballspill? 

 

Teknisk infrastruktur 

☒ Energiløsninger (Luft til vann – varmepumpe).  

☐ Bredbånd/fiber 

☒ Vann og avløp  

☒ Overvannshåndtering 

☒ Renovasjon, vurder nedgravd løsning (ikke aktuelt) 

☒ Brannvann, tilgjengelighet for brann- og redning (sikre tilgang). 

 

Sosial infrastruktur 

☒ Skole  

☒ Barnehage 

☐ Annet: 

 

Samferdsel 

☒ Veg/trafikk/adkomst 

☒ Kollektivforbindelse 

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  

☒ Parkering, herunder detaljering av sykkelparkering må vises/beskrives 

 

Aktivitet for alle 



 

 

☒ Universell utforming 

☐ Friluftsliv 

☒ Sammenhengende gang- og sykkelnett 

 

Boligkvalitet 

☒ Antall og type boliger forslagsstiller må vise et alternativ hvor det ommøbleres på 

bygninger og lekeareal  

☒ Utearealer, sikre tilkomst fra syd til lekearealet mot øst. Prøve å få til god bredde. 

☒ Sol/skyggeanalyse (vurderes i forhold til leiligheter og lekeareal). 

☒ Annet: Vurderer om arealet skal justeres for å sikre en bedre fordeling av lekearealet? 

 

6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 

Anses ikke som aktuelt. ROS-analyse med konsekvenser skal allikevel beskrives. 

 

 

7. Diverse avklaringer 

Er det aktuelt med utbyggingsavtale med for praktisk gjennomføring av planen? 

Kommunen krever utbyggingsavtale der det er aktuelt at kommunen skal overta 

anlegg/infrastruktur.  

☐ Ja, spesifiser: 

☐ Nei 

☒ Ikke avklart 

 

Er det aktuelt med samtidig behandling av plan- og byggsak, jf. pbl. § 1-7? 

I så fall må rammesøknad leveres sammen med innlevering av planforslag.  

☐ Ja 

☒ Nei 

☐ Ikke avklart 

 

☐ Planlegging og prosjektering av tekniske anlegg må utføres parallelt med planarbeidet. 

Dette for at planen skal kunne ta opp i seg løsninger for gjennomføring, f.eks. dimensjonering 

og plassering av kabler, rør og veier.  

 

Kartgrunnlag 

☒ Grunnkart bestilles via Infoland. Se link i kommunens kartløsning.  

☐ Det er ikke godt nok kartgrunnlag i området. Forslagsstiller må sørge for at godt nok 

kartgrunnlag blir utarbeida (koter, eiendomsgrenser, bygg mv.)  

 

8. Plantype 

☒ Detaljregulering jf. pbl. § 12-3 

☐ Områderegulering jf. pbl. § 12-2  

Kommunen har ansvar for gjennomføring av planarbeidet. Det kan evt. gjøres avtale med 

private slik at de står for hele eller deler av det planfaglige arbeidet, innenfor rammer 

fastlagt av kommunen, og at de dekker kostnadene ved dette helt eller delvis.  

 

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

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

Det tas høyde for at det i prosessen kan vise seg at endringen må tas som en ordinær endring.   



 

 

 

9. Medvirkning  

☒ Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 

planprosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder. 

Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring.  

 

10. Anbefaling av oppstart 

☒ Oppstart av planarbeidet kan anbefales fordi: Ønsket utvikling sentralt på Sokna. 

☐ Oppstart av planarbeidet kan ikke anbefales fordi:  

☐ Usikkert om oppstart av planarbeidet kan anbefales. Sak om premissavklaring skal legges 

fram for politisk utvalg før evt. varsel om oppstart. 

 

11. Oppstart av planarbeid 

Oppstart skal annonseres i Ringerikes blad og på kommunens nettside. Det skal sendes eget brev 

til grunneiere, festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet, naboer til 

planområdet samt berørte offentlige organer og andre interesserte.  

 

Politisk oppstartsak 

☒ Ikke behov for politisk oppstart  

 

Kunngjøring og varsling 

☐ Kommunen står for kunngjøring og varsel om oppstart 

☒ Forslagstiller varsler selv oppstart av planarbeidet. Oppstart skal kunngjøres i Ringerikes 

Blad, samt varsles med brev til regionale myndigheter, naboer og andre berørte parter. 

Areal- og byplankontoret varsler interne parter i kommunen, og sørger for kunngjøring på 

kommunens internettside. Forslagsstiller gir beskjed når annonsen blir lagt ut slik at det kan 

annonseres på nettside og avis samtidig. 

 

 

12. Planavgrensning 

☒ Avgrensning av planområdet er gjennomgått og vurdert i forhold til omkringliggende 

planer, veier, tomter osv.  

☐ Avgrensning foreslås som vist i bestillingsskjema for oppstartsmøte.  

☒ Avgrensning foreslås justert noe i forhold til det som var vist i bestillingsskjema. 

Forslagsstiller ser nærmere på utvidelse av planavgrensningen for mulig bedre ivaretakelse av 

skolevei.   

ABY oversender naboliste for oppstartsvarsling når planavgrensningen er avklart. 

 

13. Krav til planforslaget 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent ABYs nettside som har omtale av prosess, tidsfrister og krav 

til planforslaget, samt plandialog og politisk møteplan.  

Det forutsettes at nettsidene brukes aktivt, og at krav til materiale og prosess beskrevet under 

Arealplaner → Reguleringsplaner → Planprosessen følges opp.  

Dersom materialet som mottas ikke er godt nok, blir både forslagsstiller og fagkyndig 

orientert om dette, bedt om å sende inn oppdatert materiale. Planbeskrivelsen oppdateres 

etter 1. gangsbehandling på lik linje med plankart og bestemmelser. 

14. Gebyrer 



 

 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent med kommunens betalingsreglement, som ligger på 

kommunens nettside under Administrasjon → Betalingssatser. Betalingssatsene for 2017 er 

oppdaterte her. 

 

15. Prosess og samarbeid underveis 

☒ Det er ønskelig med et underveis møte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og 

forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere etter initiativ fra forslagsstiller. Innsendte 

dokumenter er i utgangspunktet offentlige.  

 

☒ Forslagsstiller utarbeider et forslag til en framdriftsplan som oversendes kommunen for 

tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til dette. Se 

informasjon om tidsbruk på kommunens nettside.  

 

Oversendelse av dokumentasjon etter møtet  
1. ABY oversender eksempel på oppstartsannonse 

2. Naboliste og øvrige parter som skal varsles 

 

Referent: Ken Ove Heiberg 

Tlf: 40805514 

Ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no 
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Nordbohus AS

MØTEREFERAT

Vedr.: DETALJREGULERING MIDTMOEN

Type møte: Telefonmøte Neste møte: ikke avtalt

Sted: Møterom Scorpio –
Ringerike kommune

Sted:

Dato/ tid: 05.09.18/ kl 13:00 – 14:15 Dato – tid:

Deltagere: Navn

Knut Kjennerud
Grete Tollefsen
Linda Engstrøm
Ingrid Liseth
Jan Henning Kleiv
Jorun Gjære
Rita Einevoll

Firma

Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Ringerike kommune
Nordbohus Modum AS
Asplan Viak AS
Nordbohus AS

Initialer

KK
GT
LE
IL
JHK
JG
RBE

Sendes: Alle

Sak nr. Sak : Detaljregulering Midtmoen - trafikksikkerhet Ansvar Tidsfrist

1 .1 RBE gikk kort igjennom den relevante dokumentasjonen
som angår saken. Alle parter har mottatt denne
dokumentasjonen i forkant av møtet.

Hovedsak for møtet var diskusjonen rundt behovet fo r å
bygge fortau over eiendommene 148/60, 57 og 198.
I høringsuttalelse (datert 22.08.18) fra Statens Ve gvesen
kommer det frem en alternativ løsning, med
fartsreduserende tiltak.

1.2 JG gikk gjennom trafikka nalysen og flere spørsmål fra
kommunens planavdeling ble besvart.

1.3 Felles konklusjon for videre saksgang/fremdrift for
detaljreguleringen:

Det er enighet om å jobbe videre med
fartsreduserende tiltak istedenfor en løsning med
fortau

ALLE
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Planavdeling en ber om at det legges ved
dokumentasjon på at grunneiere av de aktuelle
eiendommene er negativt innstilt til å avstå grunn til
fortausformål

Asplan Viak vil vurdere behov, utforming og
plassering av fartsreduserende tiltak langs Midtmoe n.

Dokumentasjon på hvilke tiltak som foreslås skal
sendes planavdelingen og tiltak skal vises i
illustrasjonsplanen

De fartsreduserende tiltakene utbygger skal etabler e
i forbindelse med realiseringen av planen, skal gjø res
juridisk bindende gjennom
planbestemmelser/rekkefølgebestemmelser og
eventuelt også illustrasjoner. Det er mulig at diss e
tiltakene kan ligge utenfor planens avgrensning.

For å styrke kanaliseringen fra lekeplass og
sykkelparkering skal sti langs lekeplass som munner
ut i Midtmoen reguleres som eget formål – turveg.
Dette for å tydeliggjøre at arealet er ment som et
gangareal og en tydelig akse ut i den retning man
ønsker at de myke trafikantene skal gå.

JG

RBE

RBE

RBE

Snarest

Snarest

Snarest

Snarest

Referent: Rita Einevoll
Dato: 05.09.18
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VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

PlanID: 0605_ 426

Detaljregulering for Midtmoen, Sokna

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 22.03.17
2 Buskerud Fylkeskommune 31.03.17
3 Statens Vegvesen nr 1 24 .03.17
4 Statens Vegvesen nr 2 22.08.18
5 Kommuneoverlegen Miljørettet helsevern 13.03.17

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

Nr. 1 – Fylkesmannen i Buskerud

B er om at forhold knyttet til barn og
unges interesser , landskap,
naturmangfold, støy, energi og
universell utforming blir tilstrekkelig
ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.

Forslagsstiller er av den
oppfatning at disse forhold
er ivaretatt i planforslaget
og nærmere beskrevet i
planbeskrivelsen

Uttalel sen er
t ilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller

Nr. 2 – Buskerud fylkeskommune

Automatisk fredete kulturminner:

Viser til lov om kulturminner §§ 8 og 9
om undersøkelsesplikten ved
planlegging av offe ntlige og større
private tiltak. Krever at det
gjennom føres gransking for
registrering av automatisk fredete
kulturminner

Nyere tids kulturminner:

Ingen merknader til varsel om oppstart
av planarbeid når det gjelder nyere tids
kulturminner.

Registrering av automatisk
fredete kulturminner er
gjennomført. Det ble ikke
gjort funn. Arkeologisk
rapport er vedlagt
planforslaget.

Uttalelsen er
tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller

Nr. 3 - Statens vegvesen

Ingen merknader. Forutsetter planen til
ny uttalelse ved offentlig ettersyn.

Ingen ytterligere kommentar
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Nr. 4 - Statens vegvesen

Planområde er tenkt redusert til ikke
å omfatte anleggelse av fortau langs
Midtmoen på g.nr 148 b.nr. 58 og
g.nr 148 b.nr. 60.

Dersom kommunen aksepterer å ta
ut fortauet, bør det anlegges
fartsdempende tiltak på Midtmoen.
Det te bør framgå av
regulerinsgbestemmelsene.

Fartsreduserende tiltak på
Midtmoen er ivaretatt
gjennom illustrasjoner og
reguleringsbestemmelser

Rådmannen har
akseptert denne
løsning en hvor det
anlegges
fartsreduserende tiltak
på Midtmoen i stedet for
forta u

Nr. 5 – Kommuneoverlegen
Miljørettet helsevern

En forutsetning for boligutbygging
på eiendommen Gnr. 148/58 må
være at det etableres trygge
skoleveier og universell utforming
av atkomsten til bygg, uteområder
og atkomstveier. Tryggeskoleveier,
tilgjenge lige trygge gangveier til
Sokna sentrum og nærlekeplasser
forutsettes etablert før innflytting i
første bolig.

Området vil ha naturlig
ankomst fra den nordvestre
delen av Midtmoen som
kommer ut i riksvegen ved
punkt 1 i Figur 2. Denne
delen av Midtmoen ha r en
estimert ÅDT på cirka 150
kjøretøy per døgn i dagens
situasjon og er beregnet å
øke til cirka 250 kjøretøy
per døgn etter utbygging.
Dette er ansett som
uproblematisk. Barns
skoleveg er ansett som
sikker både før og etter
utbyggingen, og
tilfredsstill er
Vegdirektoratets kriterier
for sikker skoleveg.

Viser også til vedlagte
trafikkanalyse utført av
Asplan Viak

Fartsreduserende tiltak
på Midtmoen er ivaretatt
gjennom illustrasjoner
og
reguleringsbestemmelser

Rådmannen har
akseptert denne
løsningen hvor det
anlegges
fartsreduserende tiltak
på Midtmoen i stedet for
fortau
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for Midtmoen ved Sokna 
 
Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 
Midtmoen ved Sokna hvor det skal tilrettelegges for oppføring av nye boliger. Vi ber om 
at forhold knyttet til barn og unges interesser, landskap, naturmangfold, støy, energi og 
universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 16. februar 2017 med varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering 
for Midtmoen ved sokna, gnr. 148/58. 
 
Formålet med reguleringen er å legge til rette for fire firemannsboliger med tilhørende anlegg 
som carporter, parkering, renovasjon og uteoppholdsarealer. I gjeldende kommuneplan er 
området avsatt til byggeområde for bolig. 
  

Fylkesmannens kommentarer 

Planleggingen må ta hensyn til grøntstruktur og barn og unges interesser. Rikspolitiske 
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser må legges til grunn og vi ber om at det 
sikres tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. Dersom arealer av betydning for barns 
lekemuligheter blir negativt berørt av planforslaget, må det redegjøres for at det finnes 
tilfredsstillende erstatningsarealer i nærområdet som dekker behovet for lek. Videre må det 
legges vekt på trafikksikre løsninger og trygg skolevei. 
 
Ny bebyggelse må gis en god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til 
omkringliggende bebyggelse og landskap. I Nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen. 
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til.  
 
Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21 
(2011-2012) Norsk klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 
2030. Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel 
tilrettelegging for varmepumpe, fjernvarme, bioenergi eller bygging av 
lavenergibygg/passivhus.  
 
Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og 
bygningsloven § 3-1 bokstav g med krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom 
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løsninger for energiforsyning. Vi ber om at kommune og tiltakshaver prøver å legge til rette 
for dette og at miljøvennlige energiløsninger blir utredet. 
 
Videre må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i saken. 
 
Når det gjelder nasjonale føringer i forhold til ivaretakelse av støyhensyn, ligger området i 
god avstand fra trafikkerte veier som trolig medfører at tomta ikke er utsatt for støy som 
overskrider de gjeldende grenseverdiene for støy som er satt i støyretningslinjen T-1442/2016. 
Vi ber likevel om at det blir sikret tilstrekkelig miljøkvalitet ved de nye tomene og at støy blir 
vurdert i den sammenheng.  
 
Vi vil også minne om prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må 
redegjøres for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom bestemmelsene. Vi viser til Lov 
om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens 
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en 
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 utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle 
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Eli Kristin Nordsiden 
fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss 
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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 

Midtmoen - gnr 148 bnr 58 m.fl. - Sokna - Ringerike kommune - 
detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse om kulturminner 

Vi viser til oversendelse fra Nordbohus AS datert 16.02.2017, med varsel om oppstart av 
detaljregulering av Midtmoen, (gnr 148 bnr 58 m.fl.) i Ringerike kommune, jf. pbl §12-8. 
Høringsfrist er 31.03.2017.  
 
Buskerud fylkeskommune gir med dette kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.  
 
KORT OM PLANEN 
Planområdet er på om lag 3,6 daa og omfatter eiendommen gnr 148 bnr 58 og deler av 
eiendommene gnr 148 bnr 348, 129, 60 og 196, samt tilhørende veiareal. Hensikten med planen 
er å legge til rette for fortetting, i form av bygging av fire firemannsboliger i to etasjer, med 
tilhørende carporter, parkeringsplasser, renovasjon og arealer til uteopphold.  
 
Planområdet er avsatt til boligområde i kommuneplanens arealdel.  
 
AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER 
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 
Registreringene av automatisk fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av 
økonomisk kartverk, er ofte mangelfulle. Det er flere gravminner i området som indikerer at området 
var bosatt i jernalderen. Langs Fylkesvei 7, et stykke nordvest for planområdet er det registrert 
bosetningsspor fra jernalderen. Selv om det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner innenfor 
planområdet må vi derfor likevel foreta registreringer før vi kan uttale oss til planen.  
 
Vi viser til lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og 
større private tiltak. Utgifter til slik gransking må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10. Det er en 
fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas på varselstadiet for å unngå 
konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på bar og frostfri mark. 
 

NORDBOHUS AS  
Strandveien 43  
7067 TRONDHEIM   
  
 
 
Vår dato: 31.03.2017 Vår referanse: 2017/10787-2 Vår saksbehandler:  
Deres dato: 16.02.2017 Deres referanse:  Lars Hovland, tlf. 32 80 86 6486 64 
 

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet i forhold til kulturminnelovens §8, 1. 
og 8, 4. ledd. Fylkeskommunen kan derfor i enkelte tilfeller frigi enkeltliggende kulturminner av 
vanlig forekommende type, jamfør brev fra Miljøverndepartementet av 16.02.2015. Dersom det 
blir aktuelt å benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vi ta kontakt under registreringen 
for å avgjøre om eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme. Dette skal 
skje innenfor gjeldende budsjett og skal ikke overstige to dagsverk i felt og to dagsverk til 
etterarbeid. Kulturminnene vil da bli frigitt uten videre vilkår ved senere offentlig høring.  
For videre informasjon om prosjekt for utvidet myndighet, se;  
http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/For-forvaltningen/Arkeologi/Delegering-av-myndighet 
 
Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til 
24 timer. Øvre økonomiske ramme for det arkeologiske arbeidet er beregnet til å være på kr. 
28.604,-. Se vedlagte budsjett. 
 
Vi ber om å få aksept på vårt budsjett sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til: 
postmottak@bfk.no 
 
Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her: 
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/ 
 
Saksbehandler arkeologi: Lars Hovland, tlf. 32 80 86 64 
 
NYERE TIDS KULTURMINNER 
Planområdet er ubebygd og ligger i et område som preges av frittliggende boligbebyggelse. Vi 
kjenner ikke til nyere tids kulturminner i nærheten av planområdet som vil bli berørt av tiltaket. Vi 
har følgelig ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeid når det gjelder nyere tids 
kulturminner.  
 
Saksbehandler nyere tids kulturminner: Ingrid Lamark, tlf. 32 80 87 10, e-post 
ingrid.lamark@bfk.no 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

Lars Hovland 
Arkeolog/rådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
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Vedlegg: 
1 Budsjett arkeologisk registrering 

  
 
 

Kopi til: 
RINGERIKE KOMMUNE Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 
FYLKESMANNEN I BUSKERUD POSTBOKS 1604 3007 DRAMMEN 
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL 



Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/24042 - 3 24.03.201 7

Planoppstart - gnr. 1 48 bnr. 5 8 - Midtmoen - Sokna

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for fortetting med fire firemannsboliger med

tilhørende anlegg som carporter, parkering, gang/sykkelveg og oppholdsarealer. Statens

vegvesen har ingen merknader til dette. Vi forutsetter planen til uttalelse senest ved offentlig

etters yn.

Vegavdelingen Buskerud

Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders Hagerup

seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

senioingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

ar - langv@online.no

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN

elin.mesna.helliksen@nettpartner.no

firmapost@brakar.no

firmapost@hra.no

Jan Henning Kleiv
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Ken Ove Heiberg

konsern@nettbuss.no

post@ringeriks - kraft.no

postmottak@fmbu.no

Telenor , Pb 71 50, 5020 BERGEN

Åste Helen Dahl



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Nordbohus AS

Strandveien 43

7042 TRONDHEIM

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 7/24042 - 6 Rita Einevoll 22.08.201 8

Svar - a nmodning om forhåndsuttalelse - Gnr. 1 48 bnr. 5 8 - Midtmoen -

Sokna i Ringerike kommune - reguleringsplan

Viser til brev om varsel av overnevnte reguleringsplan og endring av planområde.

Planområde er tenkt redusert til ikke å omfatte anlegg else av fortau langs Midtmoen på g.nr

1 48 b.nr. 58 og g.nr 1 48 b.nr. 60.

Dersom kommunen aks epterer å ta ut f ortau et , bør det anlegges fartsdempende tiltak på

Midtmoen. Dette bør framgå av regulerinsgbestemmelsene.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØNEFOSS



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 
 

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

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

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 
 

13.03.2017 

2016\6266 

 

Uttalelse til reguleringsplan  nr. 426 Midtmoen - Sokna 

 

Det vises til deres varsel om oppstart av reguleringsplan nr. 426 Midtmoen - Sokna 

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

En forutsetning for boligutbygging på eiendommen Gnr. 148/58 må være at det etableres 

trygge skoleveier og universell utforming av atkomsten til bygg, uteområder og atkomstveier. 

Tryggeskoleveier, tilgjengelige trygge gangveier til Sokna sentrum og nærlekeplasser 

forutsettes etablert før innflytting i første bolig. 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 



 

 

 







































Utført av Nordbohus AS v/Rita Einevoll - Dato:09.11 .17 - side 1

Risiko og sårbarhetsanalyse

Vedlegg til detaljregulering Midtmoen, Sokna – plan id: 426
Dato: 09.11.17

Sannsynlighet Vekting Definisjon
Svært sannsynlig 5 En eller flere hendelser per år
Noe sannsynlig 4 En eller flere hendelser per 1 – 5 år
Sannsynlig 3 En hendelse per 5 – 10 år
Mindre sannsynlig 2 En hendelse per 10 – 100 år
Lite sannsynlig 1 Mindre enn en hendelse per 100 år

Definisjon av sannsynlighet

Konsekvens Vekting Menneske Ytre miljø Materielle
verdier

Katastrofalt 5 Mer enn 5 døde,
eller 15 alvorlig
skadde/syke

Varig skade på
miljø

Svært alvorlige
skader >500 mill.
kr, teknisk
infrastruktur blir
satt permanent ut
av drift

Kritisk 4 Inntil 5 døde, eller
fare for inntil 15
alvorlig skadde
personer

Omfattende og
langvarig
miljøskader som
krev større tiltak

Alvorlige skader
på materiell, 100-
500 mill. kr,
teknisk
infrastruktur vert
sett ut av drift i
flere måneder

Farlig 3 Inntil 1 død eller
fare for alvorlig
personskader,
flere mindre
personskader

Moderate skader
på miljø, eller
skader som krev
mindre tiltak

Betydelige
materielle skader
50 – 100 mill. kr,
teknisk
infrastruktur vert
sett ut av drift i
noen døgn

En viss fare 2 Mindre skader
som treng
medisinsk
handsaming

Mindre skader på
miljø, men som
naturen selv
utbedrer på kort
tid

Mindre lokale
skader på
materiell 5-50
mill. kr, teknisk
infrastruktur ute
av drift i noen
timer

Ufarlig 1 Ingen eller små
personskader

Ingen eller
ubetydelig skade
på miljø

Ubetydelig skade,
<5 mill. kr, teknisk
infrastruktur vert
påvirka i liten
grad

Definisjon av konsekvens

Risikomatrise
Sannsynlighet 5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5

4 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4
3 1.3 2.3 3.3 4.3 5.3
2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2
1 1.1 2.1 3.1 4.1 5.1

1 2 3 4 5
Konsekvens
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Risikomatrise der første tall angir konsekvens og a ndre tall angir sannsynlighet
Naturbasert sårbarhet
Uønsket hendelse/
forhold

Potensiell risiko for: Merknad
Menneske Miljø Økonomi

Ekstremvær www.met.no
Sterk vind 1.1 1.3 1.3 Vind blir ikke sett på som en risiko

for området. Sterk vind kan
forekomme, men slik området ligger
til, vil det ikke bli utsatt for
vindpåkjenninger utover de en kan
forvente

Store
nedbørsmengder

1.1 1.3 1.3 Store nedbørsmengder kan
forekomme, men blir ikke sett på
som en risiko for planområdet.

Store snømengder 1.1 1.3 1.3 Store snømengder kan forekomme,
men blir ikke sett på som en risiko
for planområdet.

Annet
Flomfare www.atlas.nve.no
Flom i elver/bekker 1.1 1.1 1.1 Området er ikke flomutsatt
Flom i
vassdrag/innsjøer

1.1 1.1 1.1 Området er ikke flomutsatt

Overvanns-
håndtering

1.1 1.1 1.1 Overvannet skal kobles på
eksisterende overvannsleding

Springflo/stormflod 1.1 1.1 1.1 Området er ikke flomutsatt
Skredfare www.skrednett.no
Kvikkleireskred 1.1 1.1 1.1 Det er ikke påvist kvikkleire i

planområdet.
Løsmasseskred 1.1 1.1 1.1 Planområdet ligger i et område som

allerede er utbygd. Områdedata
tyder på elve-transporterte masser,
som består normalt av grus, sand
og silt. Flat topografi gjør at det ikke
forekommer skred- eller rasfare.

Is- og snøskred 1.1 1.1 1.1 Ikke utsatt for is- og snøskred
Steinras og
steinsprang

1.1 1.1 1.1 Ikke utsatt for steinras og
steinsprang

Historiske
hendelser

1.1 1.1 1.1 Ikke registrerte historiske hendelser
innenfor planområdet.

Byggegrunn www.ngu.no
Setninger 1.1 1.1 1.1 Det er ikke registrert setninger i

området.
Utglidinger 1.1 1.1 1.1 Ikke registrert
Radon 1.1 1.1 1.1 Radon blir ikke sett på som et

problem i området. Krav til radon
sperring i bolighus ble innført med
ny PBL den 01.01.2010
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Plante og dyreliv
Uønsket hendelse/
forhold

Potensiell risiko for: Merknad
Menneske Miljø Økonomi

Planter 1.1 1.1 1.1 Det er ikke registrert sårbare arter
eller naturtyper av biologisk
mangfold i naturbase innenfor eller
nær planområdet.

Dyr 1.1 1.1 1.1 Ingen sårbare arter registrert i
naturbase

Fugler 1.1 1.1 1.1 Ingen sårbare arter registrert i
naturbase

Anna
Andre uønskede hendelser/Beredskap
Skog- og
vegetasjonsbrann
Husbrann

3.3 2.3 3.3 Planområdet har i dag flere
adkomstveger som sikrer god
tilgjengelighet for
redningspersonell.
I forbindelse med
detaljprosjektering av VA-anlegg
skal krav til brannvernsdekning
ivaretas.

Jordskjelv 1.1 1.1 1.1 Bygg må dimensjoners og
konstruksjonen må følgje
Byggetekniske forskrifter som
gjelder for bygging av boliger.

Sårbarhet i forhold til kulturminner
Kulturminner og
kulturmiljø

1.1 1.1 1.1 I første høringsperiode ble det
varslet behov for kulturminne-
registrering. Dette er gjennomført
og det ikke funnet verneverdige
kulturminner i planområdet.
Eksisterende bebyggelse rundt
planområdet er ikke en del av et
bevaringsverdig bygningsmiljø.

Virksomhet basert sårbarhet – Ikke aktuelt for dett e området

Friluftsliv og tilgjengelighet til sjø/vassdrag
Fri ferdsel langs
sjø/vassdrag

1.1 1.1 1.1 Ikke relevant

Friluftsliv 1.1 1.1 1.1 Området er bebygget i dag og er
ikke en del av områder som er
benyttet til friluftsliv.
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Sårbarhet knytt til infrastruktur
Uønsket hendelse/
forhold

Potensiell risiko for: Merknad
Menneske Miljø Økonomi

Trafikkfare www.vegvesen.no
Trafikkulykker på
veg

2.2 1.1 2.2 Ikke registrert som ulykkes utsatt.
Planområdet betjenes av
kommunal veg, Midtmoen. Dette er
en boliggate som er dimensjonert
for lav fart.

Annet
Forurensing www.sft.no
Støv/partikler 1.1 1.1 1.1 Det er ikke blitt foretatt målinger av

svevestøv eller lignende, men
befaring i området viser at det ikke
er grunn til å mistenke at støv eller
partikler er et risikomoment for
området.

Støy 1.1 1.1 1.1 Hovedkilden til støy i planområdet
er fra vegtrafikk. Sjablongmetoden
for fremskreden nåsituasjon viser
at planområdet ligger i grønn sone,
og dermed vil ha et støynivå som
ligger under 55dB

Lukt 1.1 1.1 1.1 Ikke registrert som utsatt for
sjenerende lukt

Utslepp/kjemikalier 1.1 1.1 1.1 Ikke i nærheten av mulige utslipp
av kjemikalier

Magnetfelt fra
høyspenningsanlegg

1.1 1.1 1.1 Ingen høyspenningsanlegg er
plassert i nærhet av området.

Ulykker på nærliggende veier/transportårer www.vegvesen.no
Veg 1.1 1.1 1.1 Nei
Sjø 1.1 1.1 1.1 Nei
Luft 1.1 1.1 1.1 Nei
Annet
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INNLEDNING

Det er igangsatt et reguleringsarbeid for å
etablere boliger på Midtmoen i Sokna. I
forbindelse med dette er det ønskelig å
utrede de trafikale forholdene med
hovedvekt på myke trafikanter og barns
skoleveg.

I g jeldende regulering er arealet avsatt til
lekeareal/bolig. Planområdet er i dag
gjengrodd og fungerer som et friområde
uten noe form for bebyggelse. I
planforslaget foreslås det 16 boenheter i
form av 70 m2 3 - roms leiligheter, samt
arealer til parkering og lek . Dette er illustrert
i illustrasjonsplanen i figur 1 .

DAGENS S ITU ASJON

2.1 Turproduksjon og t rafikk på vegnettet

Planområdet er gjengrodd og fungerer som et friområde uten noe form for bebyggelse og
genererer derfor ikke biltrafikk i dag .

Adkomsten til planområdet fram til riksveg 7 går Midtmoen . Midtmoen e r en kommunal veg
som går sløyfe gjennom boligområdet på sørvestsiden av riksvegen . Den har to tilkoblinger
til riksveg 7, ved punkt A og punkt B Figur 2 . De kommunale vegene i o mrådet er smale
boliggater uten fort au og fungerer som samleveger . Hele b oligområdet på sørvestsiden av
riksvegen er skiltet som 30 - sone.

Ved å ta utgangspunkt i den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2013/14a og antall
boenheterb vil boligområdet på sørvestsiden av r iksveg 7 generere en årsdøgntrafikk (ÅDT)
på c irka 45 0 kjøretøy per døgn. Denne trafikken fordeles ut på riksvegen via tre ulike
vegforbindelser . D en nordvestre strekningen av Midtmoen, forbi planområdet, er forventet å
betjene c irka 1/3 av trafikken. Dette resulterer i en ÅDT på c irka 15 0 kjøretøy per døgn i fra
boligområdet og ut på riksvegen ved bensinstasjonen og dagligvarebutikken ved punkt A i .
Avkjøringen vil i tillegg få trafikk til / fra bensinstasjonen og dagligvarebutikken.

I nasjonal vegdatabank (NVDB) er r v . 7 Hallingdal s veien gjennom Sokna sentrum registrert
med en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på 5 100 kjøretøy per døgn i 2016 med tungbilandelen på
14%. Tilsvarende er f v . 178 Strømsoddve ien , som går fra Sokna sentrum og forbi Sokna
skole, re gistrert med en ÅDT på 650 kjøretøy per døgn og en tungbilandel på 5%.

a Verdier for kategorien «resten av landet»: 3,17 turer per person per dag og en bilførerandel på 63%
b Gjennomsnittlig 2,19 personer per boenhet - https://www.ssb.no/familie/

Figur 1 : Illustrasjonsplan
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2.2 Trafikksikkerhet og myke trafikanter

I NVDB er det kun registrert én trafikkulykke i området de siste 10 årene. Dette var en
fotgjengerulykke utenom veg på glatt føre i Vestmoen, helt nord i boligområdet på
sørvestsiden av riksveien. Ulykken inntraff i 2008 og resulterte i lettere skade.

Avhengig av hvilken veg som velges er det mellom 850 og 1000 meter i gangavstand fra
planom rådet til Sokna skole. To mulige vegvalg er illustrert i figur 2 .

Første og siste strekning mellom planområdet og Sokna skole går langs lavt trafikkerte
boliggater med 30 - sone. Det nordligste illustrerte alternativet fra planområdet gjør det
nødvendig å k rysse avkjøringen til bensinstasjon og dagligvarebutikk der Midtmoen møter
riksvegen , og krysse riksvegen ved punkt C i Figur 2 . Det sørligste alternativet er noe mind re
trafikkert og går langs boliggatene og videre over på separat gang - og sykkelveg fram til
kryssing av riksvegen i punkt D . For begge alternativ er det v idere behov for å krysse både
riksvegen og jernbanen på vei til skolen.

Figur 2 : Illustrasjon av mulige skoleveger mellom planområdet og Sokna skole

M iljøgata langs rv. 7 gjennom Sokna sentrum ble ferdigstilt I 2014. Dette innebar at
strekningen fikk tosidig gang - og sykkelveg på mesteparten av strekningen. På en del
strekningen ble det etablert et bredt hellelagt fortau på begge sider. Strekningen har også fått
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redusert fartsgrense 40 km/t gjennom hele sentrum og fire tilrettelagte gangfelt, hvorav de to
mest sentrale er opphøyd.

I samme prosjekt ble det ogs å etablert ny bro over jernbanen med ny tilkobling til rv. 7.
Strekningen ble tilrettelagt med ensidig gang - og sykkelveg som går over i et bredt fortau
over broa. Den gamle vegen ble gjort om til gang - og sykkelveg som fungerer som en
snarveg for myke tra fikanter til den nye broa. Det er derimot ikke tilrettelagt krysningspunkt
for fotgjengere og syklister fra snarvegen og over til fortauet på motsatt side av vegen. På
andre siden av broa kobles fortauet videre sammen med eksisterende gang - og sykkelveg
fr em til Lunder kirke , samt kommunale og private samle - og adkomstveger med 30 - sone
videre mot Sokna skole .

2.3 Kollektivtrafikk

I forbindelse med utbedringen av rv. 7 ble det også bygget ny kollektivterminal i Sokna. Fra
planområdet er det c irka 250 meter i ga ngavstand til terminalen, som i dag betjenes av fem
lokalbusser og to regionbusser med til sammen c irka 35 avganger i døgnet . Samlet utgjør
det c irka 4 - 6 avganger i timen i rushperioden e om morgen og ettermiddag .

FRAMTIDIG S ITUASJON

3.1 Turproduksjon og t rafikk på vegnettet

I planforslaget foreslås det 16 boenheter i form av 70 m2 3 - roms leiligheter, parkering og lek.
Området vil ha naturlig ankomst fra den nordvestre delen av Midtmoen ved punkt A i Figur 2 .
Trafikkøkning som følge av andre planlagte utbygginger i området er forventet å benytte den
sørvestlige delen av Midtmoen som kommer ut i riksvegen ved punkt B. Det forutsettes at det
er kun planområdet som vil før e til trafikkvekst i den nordvestre delen av Midtmoen .

Ved å ta utgangspunkt i reisevaneundersøkelsen gjennomført i 2013/14c og antall planlagte
boenheterd vil planområdet generere en årsdøgntrafikk (ÅDT) på c irka 100 kjøretøy per døgn
etter utbygging. De nne trafikken forventes å komme ut på riksvegen via den nordvestre
delen av Midtmoen ved punkt A i Figur 2 : Illustrasjon av mulige skoleveger mellom
planområdet og Sokna skole . Dette resulterer i en fremtidig ÅDT på c irka 25 0 kjøretøy per
døgn i overgangen mellom boligområdet og avkjøringen til bensinstasjonen og
dagligvarebutikken .

Trafikkbelastningen på hovedvegnettet er forventet upåvirket av utbyggingen da
trafikkveksten fra planområdet er mindre enn usikkerheten i ÅDT - tallene.

3.2 Trafikksikkerhet og myke trafikanter

Tabel l 1 viser Vegdirektoratets veiledende sjekklister for kontroll av sikkerhet på skoleveg,
hentet fra håndbok V722 Kommunale trafikksikkerhetsplaner. I tillegg til sjekklisten bør lokale
forhold som trafikkmengder og reelt hastighetsnivå tas med i betraktning.

c Verdier for kategorien «resten av landet»: 3,17 turer per person per dag og en bilførerandel på 63%
d Gjennomsnittlig 2,19 personer per boenhet - https://www.ssb.no/familie/
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Skolevegen fra planområdet til Sokna skole tilfredsstiller Vegdirektoratets kriterier for sikker
skoleveg , med u nntak av boligområdet rundt planområdet der det mangler fysisk
fartsdemping i 30 - sonen. Kombinasjonen av smale veger i b oligområdet og korte strekninger
mellom kryssene tilsier a t fartsdempende tiltak vil ha liten effekt. Dette , sett i sammenheng
med de lave trafikkmengdene på de aktuelle strekningene , tilsier at skolevegen vurderes å
være tilstrekkelig trafikksikker.

Tabel l 1 : Kriterier basert på Vegdirektoratets arbeid med kriterier for sikker skoleveg.

3.3 Kollektivtrafikk

Planforslaget inneholder ingen forhold som tilsier at tiltakene innenfor planområdet alene
skulle utløse noen behov for endringe r i kollektivtilbudet.

OPPSUMMERING

I planforslaget foreslås det å bygge 16 boenheter i form av 70 m2 3 - roms leiligheter, samt
arealer til parkering og lek. Området vil ha naturlig ankomst fra den nordvestre delen av
Midtmoen som kommer ut i riksvegen ved punkt 1 i Figur 2 . Denne delen av M idtmoen har
en estimert ÅDT på c irka 150 kjøretøy per døgn i dagens situasjon og er beregnet å øke t il
c irka 250 k jøretøy per døgn etter utbygging. Dette er ansett som uproblematisk. Barns
skoleveg er ansett som sikker både før og etter utbyggingen, og tilfredsstiller
Veg direktoratets kriterier for sikker skoleveg.
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INNLEDNING

Det er igangsatt et reguleringsarbeid for å
etablere boliger på Midtmoen i Sokna. I
forbindelse med dette arbeidet er det
utarbeidet en trafikkanalyse med fokus på
trafikale forhold for myke trafikanter og
barns skoleveg.

l den forbindelse har Ringerike kommune
ved Areal - og byplankontoret kommet
tilbakemeldinger på trafikkanalysen. Dett e
notatet har til hensikt å svare ut
tilbakemeldingen gjennom å vurdere
behov et for fortau langs deler av Midtmoen .

TRAFIKK PÅ VEGNETTET

Figur 2 viser dagens trafikkbelastning, ÅDT, på vegnettet. Trafikktall for R v . 7 ,
Hallingdal s veien gjennom Sokna sentrum , og fv. 178 , Strømsoddveien forbi Sokna skole , er
hentet fra NVDB. Trafikken t il/ fra b oligområdet sørvest for riksvegen er estimert med
utgangspunkt i antall boliger og fordelt jevnt på hver av de tre adkomstene.

I tillegg til estimert trafikk på hver adkomst viser også Figur 2 trafikkbelastningen på den
delen av Midtmoen hvor behovet for fortau skal vurderes, strekningen er marker med rødt i
Figur 2 .

Planom rådet er beregnet å generere en årsdøgntrafikk (ÅDT) på cirka 100 kjøretøy per døgn
etter utbygging. Det kan forventes at denne nye trafikken går ut adkomsten fra det «orange» -
boligområdet. Dette resulterer i en fremtidig ÅDT på cirka 250 kjøretøy per døgn i denne
adkomsten som kommer ut i rv. 7 ved bensinstasjonen.

Det forventes ingen vesentlig økning av trafikkbelastningen på hovedvegnettet på grunn av
utbyggingen da trafikkveksten forventes å ligge innenfor usikkerheten i ÅDT - tallene.

Figur 1 : Illustrasjonsplan
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Figur 2 : Trafikkbelastning på vegnettet og f ordeling av trafikk en fra boligområdet på adkomst ene til boligområdet .

ALTERN ATIVE RUTER TIL SKOLE N

Avhengig av hvilken rute som velges mellom planområdet og skolen er det mellom 850 og
1000 meter i gangavstand fra planområdet til Sokna skole. De to mulige vegvalg ene er
illustrert i figur 3 .

Første og siste del av rutene mellom planområdet og Sokna skole går langs lavt trafikkerte
boliggater med 30 - sone. Den nordligste ruten fra planområdet gjør det nødvendig å krysse
avkjøringen til bensinstasjon og dagligvarebutikk der Midtmoen møter riksvegen (ved punkt
A) før man komm er til gang - og sykkelvegen langs riksvegen. Området ved bensinstasjonen
er utflytende med uklare grenser for hvor fotgjengere skal ferdes og hvor biltrafikken skal
kjøre. Den sørligste ruten er mindre trafikkert, den går langs boliggatene og videre over på
gang - og sykkelveg fram til riksvegen.
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Figur 3 : Illustrasjon av mulige skoleveger mellom planområdet og Sokna skole

For begge alternativ er det behov for å krysse både riksvegen og jernbanen på vei til skolen.
Hvilket krysningspunkt som velges er uavhengig av valg av rute frem til riksvegen. I Figur 3
er de n nordligste ruten illustrert med kryssing i punkt C og det sørligst e ruten illustrert med
kryssing i punkt D. Ved krys sing i punkt C vil det være behov for å krysse fv. 178 i et senere
krysningspunkt. Det te unngås dersom krys sing skjer i p unkt D . Fra kryssing med jernbanen
til skolen er de to rutene like.

Grunnet lave tr afikkmengder og færre konfliktpunkter anbefales den er de n sørlig ste ruten
som skoleveg.

TRAFIKKSIKKER SKOLEVEG – BEH OV FOR FORTAU

I oppsummeringen av tilbakemeldingsbrevet fra Ringerike kommune ang. trafikkanalysen
skriver kommunen at de mener det fortsa tt er behov for fortau langs sørvestlige del av
Midtmoen, vist med rød strek i Figur 2 , for å kanalisere myke trafikanter frem til eksisterende
gangforbindelse til riksvegen.

Tabell 1 viser Vegdirektoratets veiledende sjekklister for kontr oll av sikkerhet på skoleveg,
hentet fra håndbok V722 Kommunale trafikksikkerhetsplaner. I tillegg til sjekklisten bør lokale
forhold som trafikkmengder og reelt hastighetsnivå tas med i betraktning.

Den anbefalt skoleveg fra planområdet til Sokna skole t ilfredsstiller Vegdirektoratets kriterier
for sikker skoleveg, med unntak av at vegene innen boligområdet mangler fysisk
fartsdemping i 30 - sonen. Vi kjenner ikke bakgrunnen for at det ikke er etablert
fartsdempende tiltak i sammen med 30 - sonen. Fartsdempen de tiltak vil sannsynligvis ha liten
effekt da fartsnivået allerede vil være tilstrekkelig lavt på grunn av kombinasjonen av smale
veger og korte strekninger mellom kryssene. Tiltaket vil føre til trafikkøkning kun på en
kortere strekning slik at fartsnivå et forventes å forbli uendret etter utbygging.
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Den delen av den anbefalt e skoleveg en som går langs Midtmoen , markert med rød strek i
Figur 2 , er i dagens situasjon es timert å ha en ÅDT på 60 kjøretøy/døgn på det meste og
med et fartsnivået sannsynligvis lavere enn over skiltet hastighet. Utbyggingen innen
planområdet vil sannsynligvis ikke føre til hverken trafikkøkning eller hastighetsøkning på
denne strekningen .

Komm unen skriver i brevet at Vegdirektoratets veilederen peker på at det skal legges vekt på
lokale forhold, som reelt fartsnivå og trafikkmengder. Slik vi forstår oppsummeringen i brevet
fra kommunen så mener kommunen at det vil være behov for fortau på den a ktuelle
strekningen med bakgrunn i de lokale forholdene. Det er ingen spesielle ting ved de lokale
forholdene i denne situasjonen, trafikkmengder og fartsnivå, vegens geometri og omgivelser
ol., som tilsier at sjekklistene bør avvikes. Fortau kommer inn i sjekklistene ved 40 km/t.

Det er flere momenter som underbygger at utbyggingen ikke utløser behov for fortau:

• tiltaket påvirker ikke trafikksituasjonen på den aktuelle strekningen
• den aktuelle strekningen har sannsynligvis den laveste trafikkmengden av vegene

innen boligområdet, og det vil være en feilprioritering å etablere fortau der når det
ikke er fortau langs veger med større trafikk

• det vil fortsatt være ferdsel av fotgjengere i vegbanen mellom eiendommene på
begge sider, et fortau vil ikke ha eff ekt på denne ferdselen

• fortau på en så kort strekning vil ha liten effekt på trafikksikkerheten og
trygghetsfølelsen da resten av adkomstvegene vil være uten fortau

• sjekklisten for ferdsel langs veg oppgir ved fartsgrense 30 km/t er kriteriet
fartsdempend e tiltak. Dette kan være en tilfredsstillende løsning for veger opp mot
500 ÅDT når stedlige forhold ene tilsier det

Den naturlige fartsdempende effekten på strekningen sett i sammenheng med de lave
trafikkmengdene, tilsier at denne strekningen vurderes å være tilstrekkelig trafikksikker uten
fortau og i samsvar med Vegdirektoratets sjekklister . Utbyggingen av planområdet påvirker
ikke trafikksituasjonen langs anbefalt skoleveg.
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Tabell 1 : Kriterier basert på Vegdirektoratets arbeid med kriterier for sikker skoleveg.
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IN N LEDNIN G

Det er igangsatt et reguleringsarbeid for å
etablere boliger på Midtmoen i Sokna. I
forbindelse med dette arbeidet er det
utarbeidet en trafikkanalyse med fokus på
trafikale forhold for myke trafikanter og
barns skoleveg. Gjennom en
trafikksikkerhetsvurdering er det kommet
fram til at fartstrafikkreduserende tiltak vil gi
en like god trafikksikker skoleveg som fortau
på deler av Midtmoen.

Dette notatet har til hensikt å vurdere
behov, utforming og plassering av
fartsreduserende tiltak langs Midtmoen .

Figur 1 : Illustrasjonsplan
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DAGENS SITU ASJON

Adkomsten til planområdet fram til riksveg 7 går via Midtmoen. Midtmoen er en kommunal
veg som går sløyfe gjennom boligområdet på sørvestsiden av riksvegen. Den har to
tilkoblinger til riksveg , 7. De kommunale vegene i området er smale boliggater uten fort au og
fungerer som samleveger. Hele boligområdet på sørvestsiden av riksvegen er skiltet som 30 -
sone. Strekningen som det vurderes fartsreduserende tiltak på har sannsynligvis den laveste
trafikkmengden av vegene innen boligområdet . Vegnettet i dag har far tsgrensesone 30 km/t.

BESKRIVELSE AV LØSNI NG ER

Boligområde t i Sok na best år fl ere vege r i tilleg g ti l Midtmoe n. Reguleringsplan en medfører
ing en vesentlig e endring er i infrastrukturen . Langs planområd et i v est legges ti l rett e f or en
grø nn snarv eg ti l planlag t lekeområde . Pl anområde t f år t o adkomste r fr a Midtmoe n, D en ene
ti l parkeringsplasse r o g garasjeanle gg m ed gangvege r ti l boligen e. D en an dre adkoms t går
dir ekte i nn ti l tune t mell om boligene , m en denn e vi l være sten gt m ed bo m som k un kan
åpne s av utrykningskjøretøy.

Det er spesielt i forbindelse med kryssing av vegen det er viktig at kjørende trafikk har lav
hastighet. Dette kan sikres på flere måter. Følgende er hentet fra håndbok V128, Statens
vegvesen:

« Hensikt en m ed fartsdempend e tiltak e r i først e r ekke å bedr e tra kksikkerhe t og trivsel , og
da særlig fo r gåen de og syklen de i tettbygde områder. Erfari ng ha r vis t a t skilti ng av
fartsgrense r oft e i kke ha r tilstrekkelig virkning . Ytterligere fartsdempend e tiltak ta r sikte på å
sikre a t de n fastsa tt e fartsgrensen overholdes».

Behovet for fartsreduserende tiltak er vurdert til å være mest aktuelt for strekningen i
tilknytning til planområdet og som er barns skoleveg (fra og med Midtmoen nr.1 6 til og med
og Midtmoen nr. 2 7 ), en strekning i underkant av 2 5 0 meter.

D et er ing en gangfel t på vegnette t i områd et i da g. D et m å forventes t a t i boligområde r med
bolig er på begg e si de vi l myk e trafikante r ha beho v fo r å kry ss veg en hv or som helst .

D et er oppgit t fler e ty pe varia nter av fartsdempen de løsninge r i håndboke n. M ed ba kgrunn i
V12 8 anbefal es sirkelhumpe r som tilta k f or sikr e l av hastighe t i Midtmoen. Håndboka
anbefal er dett e tiltake t fo r adkomstveg er skilt et 30 km/ t o g 4 0 km/ t o g m ed lit en ande l tunge
kjøret øy o g ing en busstrafi kk.
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Figur 2 humper Kilde: SVV V128

Anbefalt avstand mellom humper er vist i Tabell 3 - 1 under. Strekningen som er vurdert er
cirka 200 meter . Humper bør plasers slik at de ikke kommer i konflikt med parkering,
avkjørsler , kummer og sluk. Det bør tilpasses slik at vannavrenning blir hensyntatt.

Tabell 3 - 1 Anbefalt avstand mellom humper Kilde: SVV V128.

Fartsdempende tiltak gir noe redusert støynivå på grunn av redusert fart. Nært humper (ca.
10 m) kan imidlertid reduksjonen bli omtrent opphevet av økt støynivå på grunn av
retardasjon og akselerasjon. Enkeltstående humper gir mer støy enn om det anlegges flere
humper med anbefalt avstand. Plassering av h umpe ne bør ta hensyn til nærheten til
b olige ne .

Fartsh umper skal ikke komme overraskende på trafikantene . Derfor er det viktig med skil ting
og oppmerking av fartsdempende tiltak. Fareskilt og oppmerking på kjørebanen skal følge
håndbok N300 Trafikkskilt og N302 Vegoppmerking. En vertikal markering av fartshumpen
bidrar til at førere av utrykningskjøretøy, brøytebiler og andre kjøretøy so m må å passere
humpen med særlighet forsiktighet blir oppmerksom på det.

Innsnevringer og/eller sideforskyvninger av vegbanen kan være e t altern a tiv til si r kelhumper .
Da dette ikke anbefales så er det på bakgrunn av snøbrøyting, vedlikehold og lave
trafik kmengder.

Sideforskyvning og særlig innsnevringer stiller også særlige krav til snørydding for å hindre at
snø og is medfører at kjøreforholdene blir for vanskelige. Innsnevring og sideforskyvning
medfører at renholdet kan bli vanskeligere .

Dagens vegbred de er cirka 5 meter. Med de n lave trafikkmengden som er her bør
innsnevringen være minst 15 meter. De tte kan skape konflikter til blant annet innkjørsler.
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ANBEFALT LØSNING FOR MIDTMOEN

Det anbefales å etablere sirkelhumper langs Midtmoen på strekningen fra og med Midtmoen
nr.16 til og med og Midtmoen nr. 2 7 som vist på figuren. Figuren viser forslag til plassering
av fire sirkelhumper. Ved plassering av disse er d et tatt hensy n til nærheten til boliger (støy),
avkjørsl er o g krysningspunkter for myke trafikant er for skoleveg og lekeplasser samt kummer
i vegbane n. Etablering av humper med tilhørende oppmerking og skilting bær gjøres i
samsv ar med gjeldene retningslinjer o g håndbøker.

Figur 3 Illustrasjonsplan med forslag til plassering sirkelhumper markert med rød farge.











Tegnet av: Nordbohus plan og arkitektur
Tegnet for: Nordbohus Modum AS
Målestokk: Plan og fasader 1:100 (A3)
Arkivnr.: 18836
Dato: 10.11.17

N ordbohu s på M idtmoen
Illustrasjonene og tegningene viser boligene som er
tenkt oppført på Midtmoen.

På de tre første sidene vises boligtypen Prima Vista.
Dette er en remannsbolig med leiligheter på 70 kvm
BRA. Hver leilighet har to soverom, åpen løsning mel -
lom kjøkken og stue og et romslig bad.

På de neste sidene vises boligtypen Delta-S og Delta-L
Dette er også remannsboliger, men med andre areal.
Delta-S er på 55 kvm og inneholder to soverom.
Delta-L er den største leilighetstypen. Den er på 85
kvm og inneholder tre soverom.

illustrasjon som viser Prima Vista



Prima Vista - plan 1 Prima Vista - plan 2



Prima Vista - fasader



Delta-L - plan 1 Delta-S - plan 1



Delta-L - fasader illustrasjon som viser Delta-L i front og Delta-S bak



Dato: 06.12.17

Modellen er laget ut fra digitalt grunnkart mottatt fra
Ambita Infoland. Modellen viser en maks utnyttelse i
henhold til omsøkte detaljregulering.
Det presiseres at dette er en volumstudie/planmodell,
som ikke har til hensikt å illustrerer et arkitektonisk utrykk.

Modellen har som formål å gi et riktig bilde av
bebyggelsens høyder, størrelse og plassering i forhold til
eksisterende omgivelser.

Utarbeidet av Nordbohus AS
Avdeling for plan og arkitektur v/Ingebjørg Krogstad for:

Nordbohus Modum AS

Bilde 1: Planområdet i senter av bildet

Volumstudie og
Sol/skygge kartlegging

til
Detaljregulering Midtmoen

Sokna

Ringerike kommune



Vår-/høstjevndøgn
(21. mars)
klokken 9.00

Det er utført sol- og skyggestudier for vår-/høstjevndøgn kl 9, 12 og 15
og for sommersolverv kl 9, 1 2, 15 og 18, jf illustrasjoner.

Illustrasjonene viser at det vil være tilfredstillende solforhold på tomtene
og at den nye bebyggelsen ikke vil forringe solforhold på eksisterende
tomter.

Sol- og skyggeforhold



Vår-/høstjevndøgn
(21. mars)
klokken 12.00

Vår-/høstjevndøgn
(21. mars)
klokken 15.00



Sommersolverv
(21. juni)
klokken 12.00

Sommersolverv
(21. juni)
klokken 9.00



Sommersolverv
(21. juni)
klokken 18.00

Sommersolverv
(21. juni)
klokken 15.00



Bilde 2: Fugleperspektiv fra øst (nye bygg i grønt, eksisterende bygg i hvitt)

Bilde 3: Perspektiv fra nord mot planområdet. Eksisterende dagligvarebutikk i forgrunnen



Bilde 4: Fugleperspektiv fra vest

Bilde 5: Fugleperspektiv fra nord



Bilde 6: Perspektiv fra sørvest Vikersveien mot Midtmoen

Bilde 7: Perspektiv fra sørøst mot Midtmoen



Bilde 8: Perspektiv fra vest mot Midtmoen

Bilde 9: Fugleperspektiv fra nordvest mot Midtmoen
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1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre 

endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging på gnr/bnr 103/288 og deler av 

103/94. Planen er en detaljregulering, og inneholder areal for 12 boenheter fordelt på to 

rekkehus, med tilhørende parkering, uteoppholdsareal og lekeplass.  

 

De viktigste temaene i høringsuttalelsene var støyproblematikk, som beror på avstanden til fv. 

241 og en topografi som gir utfordringer for effektiv støydemping. Høringsuttalelsene har gått 

på at det er viktig at fasader ut mot støyutsatt side skal følge kravene i T1442/2016, og at dette 

er utfordrende å få til. Forslagsstiller har fått bistand fra ekstern konsulent for å utforme ulike 

tiltak som sørger for tilstrekkelig skjerming mot rom med støyfølsom bruk, samt støyskjerming 

av balkonger og uteområder, som etter rådmannens syn gir tilstrekkelig effekt. 

 

I tillegg har avstand mot fylkesvei vært et tema for diskusjon. Avstanden til fylkesveien er 

mindre enn de 50 meterne som Statens vegvesen krever som minimumsavstand, og Statens 

vegvesen har vært kritiske til konsekvensene av at avstanden til fv. 241 er 30 meter. 

Rådmannen vurderer at denne avstanden er tilstrekkelig og gir den beste utforming av 

eiendommen, i avveining mellom støyskjerming mot støyutsatt side og nok areal avsatt til 

uteoppholdsarealer på stille side.  

 

Rådmannen er positiv til planforslaget, som innebærer nye boliger i Haugsbygd – en av 

kommunens prioriterte lokalsamfunn. Forslagsstiller har utført støyanalyser og vist til gode 

løsninger for å dempe støyproblematikk gjennom både fysisk skjerming og plassering av 



- 

støyfølsomme rom mot stille side av bygningene. Rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas 

slik den nå foreligger.  

 

 

Innledning/bakgrunn 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for rekkehusbebyggelse med til sammen 12 

boenheter, fordelt på to rekkehus på eiendom 103/288 og østre del av 103/94. Planen fremmes 

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

uteoppholdsarealer, felles lekearealer, adkomst og parkering, samt kjøreveg, fortau og annen 

veggrunn. Eiendom 103/224 med eksisterende bebyggelse er også inkludert i planforslaget 

etter initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og 

forslagstiller.  

 

Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområde 

Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot 

vest. Den heter også Hemskogveien og via den kommer man til de fremtidige boligene som 

planforslaget gjelder. Denne avstikkeren av Hemskogveien brukes også av beboerne i Øvre 

Nordbergveien 10.   

 

Rådmannen er positiv til utvikling av nye boliger i dette området og til planforslaget slik det nå 

foreligger, og anbefaler at planen vedtas. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som skal til behandling består av:  

- Plankart (vedlegg 2) 

- Reguleringsbestemmelser (vedlegg 3) 

- Planbeskrivelse (vedlegg 4) 

 

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

saksframlegg til førstegangsbehandling, vedlegg 10. Under følger en beskrivelse av de viktigste 

momentene som har vært diskutert i utarbeiding av plan og som følge av høringsuttalelser. 

 

Støy: 

Fv. 241 passerer planområdets nordside, og genererer mye trafikkstøy. Siden planområdet 

skråner mot nord og bygningens plassering vil være høyere i terrenget enn veien, er det 

utfordrende å skjerme mot støy med støyskjermer på bakkenivå. Disse vil ikke bli høye nok til 

at støyen ikke passerer over støyskjermene. For å redusere støy ved fasader vil byggenes 

underetasje disponeres som parkeringskjeller. I tillegg vil utbygger sørge for nødvendige tiltak i 

fasader mot støyutsatt side slik at rom med støyfølsomt bruk får et støynivå som ikke 

overstiger kravene i teknisk forskrift, at balkonger mot nord skjermes tilstrekkelig og at 

uteoppholdsareal og lekeareal skjermes i tråd med teknisk forskrift. Rådmannen vurderer at 

disse tiltakene, som sikres i bestemmelser og utdypes i planbeskrivelse, løser støyutfordringene 

på en god måte.  

 

Byggegrense mot vei: 

Statens vegvesen har vært kritiske til planområdets og bebyggelsens avstand til fv. 241. Det ble 

opprinnelig gitt en dispensasjon for byggegrense på 35 meter fra fylkesveien da prosjektet var 



- 

tenkt bebygd med to tomannsboliger. Byggegrense i foreliggende planforslag er 33,5 meter for 

den nye bebyggelsen, noe vegvesenet er kritiske til, men det har ikke blitt fremmet innsigelse. 

Rådmannen vurderer at denne avstanden er tilstrekkelig, og gir den mest fornuftige 

utformingen av eiendommen. Det er lite sannsynlig med en stor utvidelse av bredden på 

fylkesvei 241 forbi planområdet, og veien har i dag tre felt (to kjørefelt samt krabbefelt) på 

strekningen. På grunn av at eiendommen skråner ned mot veien ville det ha liten effekt for 

støyforhold å trekke bebyggelsen noen meter tilbake – dette ville derimot gjort at det hadde 

blitt mindre plass til uteoppholdsarealer på bygningenes stille side, som ville vært negativt målt 

mot den lave effekten av noen meters større avstand mot vei når det gjelder støyforhold.  

 

Endringer etter førstegangsbehandling 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er: 

 Endringer i bestemmelser for å ivareta krav til støyskjerming i uteområder 

 Støyskjerming for balkonger er sikra i bestemmelser – teknisk løsning avklares i 

byggesak 

 Nytt parkeringsareal nordøst for boligene med etablering av snuhammer, etter avtale 

med sameiet i Øvre Nordbergvei 10. 

 

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

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Det er inngått en avtale med sameiet i Øvre Nordbergvei 10 nordøst for eiendommen, se 

vedlegg 8. Dette er gjort for å imøtekomme krav til areal for renovasjon og snuhammer som 

må løses på denne eiendommen. Som kompensasjon for at noe av arealet som tilhører sameiet i 

Øvre Nordbergvei 10 må benyttes, opparbeides det parkeringsplasser for sameiet. Området 

vises i plankartet og i vedlegg 9, men eierforhold på eiendommene endres ikke.  

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 07.06.2018–24.08.2018. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

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

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er i all hovedsak uregulert. En begrenset del av planområdet i øst overlapper med 

veiareal med detaljreguleringsplan 202 Havna Hemskogen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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

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

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

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

samfunnsdel. 

 



- 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnede planer. Kommuneplanbestemmelsene 

stiller krav om reguleringsplan. 

 

Energi- og klimaplan, Kommunedelplan for gående og syklende, og Folkehelsemeldingen 

I alle planene nevnt i overskriften er det et mål om at det skal legges til rette for å øke antall 

gående og syklende. Dette begrunnes med et mål om å forbedre folkehelse og begrense bilbruk 

og utslipp av klimautslipp. Færre biler gir også mindre støy- og støvplager.  

 

I dette planforslaget legges det til rette for gående i form av fortau fra adkomst til boligene 

som knyttes sammen med eksisterende fortau i krysset Hemskogveien/Haugkollen. Herfra går 

fortau videre ned til Ringkollveien hvor gang- og sykkelvei går østover til busslomme for 

kollektivtrafikk til Hønefoss i kryss ved Ringkollveien/Bånntjernveien. Mot vest går gang- og 

sykkelveien helt til Vang skole.   

 

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 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen natur- 

og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 04. juni 2018, sak 42/18.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen store økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Det skal etableres ca. 40 meter fortau langs den kommunale delen av Hemskogveien, som 

knyttes til eksisterende fortau. Dette kan gi en liten økonomisk konsekvens i form av kostnad 

for drift/vedlikehold av vei for Ringerike kommune. 

 

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

tjenester.  

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utbygging av to rekkehus med til sammen 12 boenheter i 

Hemskogveien, Haugsbygd. Utbyggingen bidrar til at det kan tilbys varierte typer boliger i et 



- 

populært boligområde i et av kommunens prioriterte tettsteder. Det legges til rette for at 

beboerne vil ha trygg vei som myke trafikanter på fortau som knytter seg til eksisterende gang- 

og sykkelveinett. Nytt parkeringsareal med snuhammer gir også tilstrekkelig med kjøre- og 

snuareal for renovasjonsbiler.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler derfor rådmannen at planforslaget vedtas. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Plankart 

3. Reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser med rådmannens kommentar 

6. Høringsuttalelser 

 a. Buskerud fylkeskommune 

 b. Fylkesmannen i Buskerud 

 c. Statens vegvesen 22.08.2018 

 d. Statens vegvesen 17.10.2018 

 e. Ringerike kommune v/kommuneoverlegen 

 f. Brakar 

 g. Knut Helle, for Sigrid Helle 

7. Geotekniske notater 

8. Avtale med sameiet i Øvre Nordbergvei 10 

9. Illustrasjon av parkeringsareal og snuhammer til Øvre Nordbergvei 10 

10. Saksframlegg til 1. gangsbehandling 

11. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling 

12. Illustrasjoner 

 

 

 Ringerike kommune, 21.01.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser 
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2 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
2. g angsbehandling i formannskapet 2 DATO , sak BHNR
Vedtak i kommunestyret DATO , sak BHNR

Endringsliste:
Nr. E ndring D ato S ign .
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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)

Feltnavn

1. Bebyggelse og anlegg

- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BKF

2. Samferdselsanl egg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg f_SKV

- Fortau f_SGS

- Annen vegg runn – grøntareal SVG

- Parkering f_SPA



1

F ormålsbestemmelser
Gi nødvendige bestemmelser for de enkelte arealformålene i planen

§ 1 Fellesbestemmelser

§ 1.1 F unksjons - og kvalitetskrav

§ 1.1.1 Støy
U teo ppholdsareal skal skjermes slik at s tøynivå ikke overskrider Lden=55 dB . Balkonger
r egnes som uteoppholdsareal.

S tøy nivå utenfor vindu i r om med støyfølsom br uk skal i kke overskride Lden=55 dB . Der
vindu ene vender ut mot balkonger skal balkon gene skjermes slik at grensen på Lden=55 dB
ikke overskrides. U nnt ak fra dette kravet tillates for vindue r som ikke kan åpnes .

§ 1.1.2 Universell utforming
D et skal sikres go d tilgjengelighet for alle i uteområdene, herunder bevegelses - ,
orienterings - og miljøhemmende, d er terrengforholdene ikke er til hinder for gode
løsninger . Ved nyplanting skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende
pollenspredning.

§ 2 Bebyggelse og anlegg

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhus bebyggelse BKS (pbl § 12 - 7)
D et tillates oppført to rekkehus med vertikalt skille med 6 boenheter i hver. Det kan ikke
oppføres flere enn 12 boenheter innenfor området.

§ 2.1.1 Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)
Total utnyttelse skal ikke overskr ide 37 % BYA.

§ 2.1.2 Estetiske forhold
Bebyggelsen skal ha pulttak med takvinkel på maksimum 2 0 grader. Loft med
takoppbygg/ark tillates ikke. Ny bebyggelse skal oppføres med materialer og farger slik at
områd et fremstår helhetlig. Murer skal ha en tiltalende og god utforming.

§ 2.1.3 Møne - og gesimshøyde
Høyeste tillatte gesimshøyde er C+ 277,0 moh . Laveste tillatte gesimshøyde er C+ 275,5
moh. Maksimal byggehøyde for laveste gesims er 7 ,5 meter fra gjennomsnittl ig terreng og
maks byggehøyde for høyeste gesims er 8,5 meter fra gjennomsnittlig terreng .

§ 2.1.4 Lekeareal og felles uteareal
Innenfor formålet BKS skal det etableres lekeplasser som til sammen utgjør minimum
300 m2.

Lekeplassene skal være tilpasset barn i ulike aldersgrup per med sandkasser, husker,
benker mm. Det skal også være sittemulighe t for voksne som følger barna. É n av
lekeplassene skal etableres sentralt på tomten mellom byggene , med en størrelse på
minimum 200 m2. Den andre lekeplassen på minimum 100 m2 skal etableres i østre del av
planområdet. Det skal også etableres en felles uteplass på minimum 60 m2 i vestre del av
planområdet, med sittegrupper. Lekeplass kan benyttes av beboere i p lanområdet og av
andre med deres tillatelse. Drift og skjøtsel av lekeplasser og annet felles ute areal skal
utføres av beboere i planområdet . Lekeplasser tillates ikke brukt som snødeponi.

Det skal monteres heis som sikrer tilgjengelighet til felles uteareal og lekeplasser .

§ 2.1.5 Teknisk infrastruktur
Det tillates etablering av vei, avfallsløsninger, parkering og gjerder ut over byggegrensene.

Det tillates plassering av trafo, fordrøyningsmagasin, eller andre nødvendige tekniske
anlegg innenfor formålet BKS .
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Innenfor området BKS skal det etablerers felles plassering av løsninger for renovasjon.

Internveg/kjøreveg i nne på området BKS skal ha snøopplag på é n side.

Parkeringsdekning skal være som angitt i kommunal parkerings forskrift .

§ 2.1.6 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg eller forbud (pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Bygg over garasjenivå mot eiendomsgrense i øst skal ligge 10 meter fra eiendomsgrense.

§ 2.1.7 Geotekniske forhold
Det skal gjennomføres en beregning av fjellskjæring i bakkant av bygg i sør angående
jordtrykk fra tilbakefylte masser og hvordan disse kreftene tas inn i bygget. Fjellskjæring
som ikke får mottrykk fr a bygg/tilbakefylling skal sikres mot steinsprang ned mot tomt.

§ 2.2 Bebyggelse og anlegg – frittliggende småhusbebyggelse BFS
Det tillates oppført enebolig, med tillegg av bi - leilighet på maksimalt BRA 65 m2.

Ved endring av eksisterende boligbygg, eller ved riving og oppføring av nybygg, skal det
framlegges s tøyrapport med beregning og beskrivelse av nø dvendige skjermingstiltak for å
tilfredsstille gjeldende grens everdier for støy.

§ 2.2.1 Utnyttingsgrad
Total utn yttelse skal ikke overskride 25 % BYA.

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Det skal utarbeides teknisk plan for arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Teknisk plan skal følge kommunalteknisk norm og godkjennes av kommunen. Den skal vise:

• Løsning for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.

• Lengde - og tverrprofiler som dokumenterer skjæringer og fyllinger.

• Belysningsplan

• Løsning for tilstrekkelig brannvann for alle bygningene i området.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

§ 3.1 Kjøreveg f_SKV1
f_SKV1 skal ha en bredde på 4,5 meter, inkludert 1 meter grøft areal. Veien skal asfalteres.
V eien er tilkomstvei f or b eboere på eiendommene med gnr/b nr. 103/277, 103/288 og 103/224.

§ 3.2 Kjøreveg f_SKV2
f_SKV2 skal ha en bredde 4,5 meter inkludert 1 meter grøftareal. Den er tilkomstvei for beboere
på eiendommen med g nr/b nr. 103/277. Snuhammer skal oppfylle krav og retningslinjer i
renovasjonsforskriften.

§ 3.3 Fortau f_SGS1, f_SGS2, f_SGS3
Det skal etableres et fortau fram til eks isterende fortau som vist på plankart. I formål f_SGS
inngår 1 meter grøftareal.

§ 3.4 Annen veggrunn – grøntareal SVG
Gjerde og hekker skal ikke være til hinder for sikt i utkjørsler, vegkryss og der gangforbindelser
møter veg.

§ 3.5 Parkering f_SPA
Parkering s areal fo r Øvre Nordbergvei 10 er sikret gjennom regulert areal ved siden av
snuhammer for renovasjonsbil. Det skal etableres tydelig skille mellom parkering og
snuhammer.



3

§ 4 Hensynssoner

§ 4.1 Sikringssone frisikt
Sikringssone frisikt skal ivareta nødvendig frisikt. I fr isiktsonen tillates ikke vegetasjon
høyere enn 0,5 meter over vegnivå, eller installasjoner som begrenser sikten ved av - og
påkjøring.

Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 5 Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 1 2 - 7, pkt. 10)

§ 5.1 Før igangsettingstillatelse
1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av

tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse
for disse anleggene.

2. Før igangsettingstillatelse skal det dokumenteres at brannvannforsyningen tilfreds stiller
forskriftsmessige krav.

3. Før ig angsettingstillatelse for boliger skal det dokumenteres at grunnskolekapasiteten er
sikret.

4. Sammen med byggesøknad og før igangs ettingstillatelse kan gis skal det leveres inn:
a) Situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise løsning av husplassering, utforming av

lekeareal og annet felles uteareal, renovasjonsløsning og plassering , tilpasning til
omgivelsene, planlagt støyskjerm ing og gjer de med høyde over 0.5meter, utnyttelse
av bebygd areal, terrengbehandling med høydeangivelser, parkeringskrav samt
adkomstforhold. Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i
kommunen før det gis rammetillatelser for bygging av bygninger og anlegg.

b) Teknisk plan for vann og avløp
c) Miljøoppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av kommunen og skal bla.

r edegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og iverksetting av
trafikksikkerhetstiltak. Den skal r edegjøre for hvordan støy og støvplager k an
forebygges i anleggsperioden, r edegjøre for håndtering av overvann, lensevann og
miljøfarlige kjemikalier i anleggsperioden. Det skal utnevnes en fast kontaktperson på
byggeplassen som kan gi informasjon om byggeforløp og avklare eventue lle klager.

d) Dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og støytiltak
e) T eknisk plan for arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 5.2 Før brukstillatelse
1. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før fortau fra a vkjørsel til de nye boli gene til

krysset Hemskogveien og v idere fram til krysset med Haugkollen er opparbeidet i samsvar
med utbyggingsavtale.

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før Hemskogveien , som i dag er en smal grusvei
fra den asfalterte delen av Hemskogv eien inn til avkjørsel til de nye boligene, opparbeides
til en høyere standard i henhold til § § 3.1 og 3.2.

3. Før det gis brukstillatelse i området BKS skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres
både fo r boliger, lekeplass er, balkonger og andre utearealer iht. T - 1442/2016 - retningslinje
for støy i arealplanlegging.

4. Felles uteoppholdsareal og lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av kommunen før det
kan gis brukstillatelse for boligene.
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Generell informasjon
• Hver bestemmelse må hjemles i ett eller flere punkter i pbl. § 12 - 7.

• Bestemmelsene må være i samsvar med plankart og planbeskrivelse. Bestemmelsene skal
klargjøre rettsvirkningen av plantema/objekter på plankartet.

• Oppsett skal følge Ringerikes mal for bestemmelser, med skriftstiler som vist ovenfor. Punkter
endres/tilføyes/fjernes etter behov.

• Bestemmelsene skal være konkrete, og ikke i nneholde vage formuleringer og bør - form. Forhold
som er styrt av lover og forskrifter skal ikke tas inn i bestemmelsene. Unntaket er bestemmelse
om kulturminner.

Forhold det i hovedsak ikke kan gis bestemmelser om:

• Aktivitet og virksomhet, men likevel fo rhold som begrenser virks omhetens karakter og utførelse ,
f.eks. m ed t anke på miljøkonsekvenser .

• Hvem som skal gjennomføre tiltak .

• Hvem som skal bruke ulike bygg, anlegg og grunn .

• Øk onomiske forhold eller plikter/ rettigheter .

• Privatrettslige forhold .

• Avvik fr a bestemmelser i plan - og bygningsloven med forskrifter som d et ikke uttrykkelig kan
avvikes fra .
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FORSLAG TIL REGULERING FOR

432 Hemskogveien P anorama
Gnr/Bnr 103/288, 103/224 samt deler av 103/94 m. fl.
Ringerike kommune

Dato: 21 .11 .2017
Sist revidert : 29 . 11 .2018

P L AN B E S K RI VE L S E
Forslagstiller:
Holt h Bygg og Eiendom AS
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PLAN BESKRI VELSE
- forslag til detaljregulering for Hemskog en Panorama , Ringerike
kommune

-------------------------------------------------------------------------------------------------
------

Sammendrag

Holth Bygg og Eiendom AS ønsker å detalj regulere tomt Gnr/Bnr 103/288, 103/224 samt deler av
103/94 m. fl. i Haugbygd i Ringerike kommune. Reguleringsområdet er samlet på 8675 m 2. Hensikten
med reguleringen er å tilrettelegge for utbyggin g av 12 boenheter med rekkehus samt tilhørende
parkering og utearealer . I tillegg reguleres eiendom 103/224. Eiendom 103/224 ble inkludert i planen
etter initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og forslagstiller.
Formål og bestemmelser knyttet til eiendommen legger ikke til rette for annen type bebyggelse enn det
som er på eiendommen i dag.

Omr ådet er i dag avsatt til boligformål i kommuneplanen med en lavere utnyttelsesgrad enn de t som
ligger i dette forslaget. Det er i dag godkjent ramme for to eneboliger på tomten. Ettersom et tiltak på
tomten krever store terrenginngrep, er det mer hensiktsmessig å etablere flere boliger i skråningen for
å rettferdiggjøre infrastrukturen som må etableres.

Det etableres gangve i til opparbeidet fortau slik at det blir en kontinuerlig forbindelse til Ringkollveien.
Det etableres også ny snuhammer for renovasjonsbil. Vei t il eiendommen fra Hemskogveien vil bli
oppgradert med asfalt fram til ny bebyggelse og søppelhåndtering på egentomt. Veien fra egen tomt
og fram til snuhammer på tomt Gnr/Bnr 103/177 , vil bli gjort bredere og tilpasset sø ppelbil.

1 . Innholdsfortegnelse

2. Bakgrunn
3. Planprosess
4. Planstatus, rammebetingelser
5. Beskrivelse av planområdet
6. Beskrivelse av planforslaget
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7. Virk ninger/konsekvenser av planfor s l aget

Vedlegg:

1. Plankart
2. Planbestemmelser
3. ROS - Analyse
4. Trafikkanalyse
5. Støyrapport
6 . VA - plan kart
7 . Varslingsmateriale
8 . Innkommende merknader
9 . Møteref erat, Oppstartsmøte
10 . Illustrasjonsplan
11 . Illustrasjoner av planlagt bebygge l s e
12 . Naturmang fold

2. Bakgrunn

Hensikten med planarbeidet er å regulere arealet til konsentrert småhus bebyggelse med
tilhørende lekeplasser og infrastruktur .

Tom ten ligger i en skråning ned mot Hadelandsveien som del av et større boligområde.
o pp langs Ringkollveien. Den er plassert la n gs en liten stikk vei ut fra Hemskogv eien som i
dag er adkomstvei for Hemskogveien 8 og Ø vre Nordbergveien 10 .
Tomten ligger på kanten av boligområdet med meget g ode lysforhold og utsikt over
Hønefoss og Norefjell.
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Planen realiserer utbygg ing av fortau fra ny bebyggelse fram til krysset i Hemskogveien der
det er opprettet fortau som går hele veien til Ringkollveien. Planen realiserer også
oppgradering og utbedring av adkomstvei til e i endommene Hemskogvei e n 8,10,12 og Ø vre
Nordbergveien 10 , samt snuhammer for renovasjonsbil. Fra hovedveien til Hemskogveien
endres bredde og svingradius for å redusere stigningen på veien. Veien en vil ha en
bredde 3,5 m med 1 meter opplagring av snø på begge sider. Veien asfalteres fram til
boliger på egen tomt.

2.2 Hovedintensjonene i planen

Planen legger til rette for rekkehus i et attraktivt boligområde med opparbeidet tilstøtende
infrastruktur og leke - og ute arealer.

Området ligger avskjermet fra annen bebyggelse med flott utsikt og gode lysforhold. Det er
store grøntarealer i gangavstand fra tomt en. Det planlegges 12 boenheter i rekkehus på 6
enheter p er bebyggelse. Størrels en på enhetene er på ca.115 m2. Hovedintensjonen er å
etablere attraktive, spennende boliger med flott utsikt. Det legges opp til fell es løfteplattform
fra garasje plan slik at husene er tilgjengelige for bevegelseshemmed e. Boligene skal
utføres med høy teknisk kvalitet og gode planløsninger. De har en første etasjeplan som er
svært fleksibel. Med en planløsning utformet slik at det med enkle grep kan ha alle
nødvendige funksjoner i første etasje.

2.3 Forslagstiller/ tiltakshaver, plankonsulent, eierforhold

Forslagstiller : Holths Bygg og Eiendom AS
Plankonsulent : Powwow Arkitekter AS

Eiere:

Holths Bygg og Eiendom AS
Grunneier for tomt Gnr/Bnr 103/288 er Holths Bygg og Eiendom AS
Grunneier for tomt Gnr/Bnr 103/94 er Ole Haukedalen .
Grunn eier for tomt Gnr/Bnr 103/147 er Sameie Øvre Nordbyvei 10
Grunneier for tomt Gnr/Bnr 103/224 er Eli Trommald Kolstad og Kjetil Kolstad

2.4 Krav til konsekvensutredning
Tiltaket er vurdert ihht. Plan - og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav”
§ 4 - 1 Planprogram og § 4 - 2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende
forskrift.
Forskrift om KU:
- Planen faller ikke inn under Miljøverndepartementets forskrift om
konsekvensutredning, kap.II, §2, ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter
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forskriften.”
- Tomtens størrelse er på under 15000m2
- Det er ikke registret kulturminner på tomten
- Det er ikke regist ret biologisk mangfold på tomten.
- Tiltaket vil ikke ha vesentlig virkning for miljø eller samfunn

Formålet i f oreslått reguleringsplan er boligformål. Det er i trå d med formålet i
kommuneplanen.

Det er ikke registrert viktige naturområder eller truede arter eller naturtyper i
planområdet eller i umiddelbar nærhe t. O mrådet er ikke registrert som viktig i
forhold til landskap, naturmiljø, kulturminne r eller kulturmiljø. Planforslaget
inkluderer ingen viktige naturressurser, og det har få eller ingen kons ekvenser med
tanke på energi og miljø eller universell utforming.

2.5 Kart , bilder, ortofoto , illustrasjoner

Bilder som viser dagens situasjon Mars 2017
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Bilder som viser dagens situasjon Mars 2017

Bilder som viser dagens situasjon Mars 2017
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3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev e t uellt planprogram
Planarbeidet har pågått siden vinter 2017.
Det ble først holdt et forberedende møte med planavdelingen 28.02.2017
Oppstartsmøte ble avholdt 11.05.2017

Planarbeid et ble varslet Ringerike blad 09.09.2017 og brev til beboe re og offentliger
myndigeheter. Fristen med å komme med tilbakemeldinger var 09.10.2017
Planforslaget vil kommentere alle merknader / innspill som har kommet inn i fo rbind else
med forhåndshøringen. Intensjon en er å ha byggestart høsten 2018

4. Planstatus

4.1 Overordnede planer

Fylkeskommunale plane r
Kommuneplanens arealdel
Gjelder forvaltning av arealer og andre naturressurser. Den
omfatter alt areal i kommunen, både land - og vannareal. Arealdelen består av plankart,
bestemmelser og retningslinjer. Plankartet viser den arealbruk som planen fastlegger.
Bestemmelsene utfyller og utdyper arealbruken. I vedtatt plan er plankart og bestemmelser
juridisk bindende slik at arealbruk og tiltak som er i stri d med planen ikke er tillatt.
Retningslinjene gir veiledning om planens intensjoner og holdepunkter for hvordan den skal
praktiseres.

Kommuneplanens arealdel Ringerike 2007 - 2019 er pl anområdet avsatt til boligformål. .
Planforslaget forholder seg til kommuneplanen hva gjelder bestemmelser knyttet til tekniske
anlegg, trafikksikker adkomst og parkeringsareal .
Planforslaget av viker fra gjeldene kommuneplan hva gjelder utnyttelsesgrad og høyder .
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Utsnitt kommuneplanens arealde l
4.2. Gjeldene reguleringsplaner
Hovedarealet i planområdet er i dag uregulert. Med unntak av en mindre del av
planområdet som er regulert i reguleringsplan 202 Havna Hemskogen med veiformål.

4.3 Tilgrensende planer
Tilgrensende og til dels overlappende reguleringsplaner er: nr. 202 Havna Hems kogen

4.4 Temaplaner
(Bl.a Grønn Plakat, Energi - og klimaplan for Ringerike)

Energi - og klimaplan for Ringerike
Formålet med planen er å løfte det kommunale energi - og klimaarbeidet opp på et
strategisk nivå slik at planen inngår som en del av beslutningsgrunnlaget ved valg av
fremtidige løsninger. Målet med planen er å sette energi - og klimaspørsmål på den lokale
d agsorden og introdusere en metodikk og systematikk i arbeidet med energi og klima.

Fortetting i eksisterende boligområde ses på som energivennlig da det ikke er behov for
omfattende utbygging av infrastruktur som følge av tiltaket. Det er kort avstand ti l buss, og
generelt korte avstander til skole og butikker som gjør sykling og gåing mulig. Det vil legges
til rette for god sykkelparkeringsdekning slik at man legger til rette for sykkelbruk ved
kortere turer. Tiltak vil følge retningslinjer som følger av TEK10 i forhold til klimavennlig
prosjektering.

Grønn plakat
Bakgrunnen i utarbeidelsen for ”Grøn n plakat” er å ta hensyn til at behovet for grønne leke,
rekreasjons - og turområder er viktig ved all byplanlegging - og utvikling. Det er korte
avstander ti l store rekreasjonsområder opp mot Ringkollen.

Kommunens folkehelsemelding
Denne tar opp at flere bør sykle og gå, samt at det er fokus
på universell utforming. Samfunnet skal utvikles slik at det blir enkelt å være fysisk aktiv i
hverdagen. Areal og relevant tilretteleggelse i skole, barnehager og bolignære områder er
viktige vilkår for barn og unges mulighet for å drive fysisk aktivitet og gjennomføre
utdannelse.

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a.:
Rikspolitiske retningslinjer (RPR):

Statlige planretningslinjer for en samordnet areal - og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig - ,areal - og
transportplanleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra
til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for god steds - og
byutvikling.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, 1989
Formålet med retningslinjene er å: Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all
planlegging og byggesaksbehandling etter plan - og bygningsloven, gi kommunene bedre
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grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og
byggesaksbehandling, samt å gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser
kommer i konflikt med andre hensyn/interesser.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, 2012
Retningslinj en gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen
bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Retningslinjen skal legges til grunn av
kommunale, regionale myndigheter og berørte etater ved arealplanlegging etter plan - og
bygningslove n.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende planlegging
og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til grunn mangfoldet
i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle.
b. Nasjonal transportplan 2014 - 2023 (se www.ntp.dep.no )

Meldingen omhandler veg, jernbane, luftfart og kystforvaltning. Hovedgrepet er å prioritere
tiltak for bedre kapasitet og et mer robust veinett i dist riktene.
c. Stortingsmelding nr. 29

Meldingen er ment for å være en mulighetsmelding for omsorgsfeltet. Den skal først og
fremst gi helse - og omsorgstjenestens brukere nye muligheter til å klare seg bedre i
hverdagen til tross for sykdom, problemer elle r funksjonsnedsettelse.
d. Universell utforming (se www.universell - utforming.miljo.no)

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming innebærer en inkluderende planlegging
og utforming av produkter og omgivelser. Universell utforming legger til g runn mangfoldet
i mennesket og tilstreber løsninger som kan brukes av alle.
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet

Tomtene (gnr/bnr 103/288 , 103/224 og 103/94 ) ligger på Haugsbygd i Ringerike kommune
rett øst for Klekken hotell. Tomten ligger i et populært boligområde hvor det tidligere har
vært en god del bolig utbygging. Rolige omgivelser, gode solforhold og stor e grøntarealer
med nærhet til Ringkollen gjør området attraktivt for boligformål .
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Haug barnehage og Smeden barnehage er de to nærmeste b arnehagene, henholdsvis ca.
2.0 km og 2.5 km fra tomten. Vang barneskole og Haugsby gd ungdomsskole med
fotballbanen, ligger i en avstand på ca. 2.2 km fra planområdet. Rimi er næ rmeste
dagligvarebutikk ca. 1.8 km fra tomten. Her finnes også legesenter og frisør. Ca.1.0 km fra
tomten ligger Klækken hotell.

Planområdets størrelse : 8675 m 2 m2. Samlet t omteareal for BKS er 2770 m2 . samlet
tomteareal for BFS er 1770m2.

Dagens innhold og bruk: Opprinnelig var det skog i en bratt fjellskråning og en grusvei. Nå
er skog ryddet og fjellskråning er sprengt vekk.

Historikk:
Eiendommen ble fradelt i sak 02/02883, delegasjonssak nr. 0001/03, datert 02.01.2003,
området var også da def inert som nåværende boligområde. Da gjeldende kommuneplan,
vedtatt 27.01.2000, kommuneplanbestemmelsene § 1.4 nr. 1 åpnet for at eiendommer i
boligområder kunne bebygges med småhusbebyggelse, angitt som bygninger med inntil 2
boenheter. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 30.08.2007, åpner i
komm uneplanbestemmelsene § 1.1.2 nr. 1, for bygging av hovedleilighet med en bileilighet
på inntil 65 m². I 2011 ble det søkt dispensasjon fra gjeldende kommuneplanbestemmelser
for å bygge en tomannsbolig. Saken ble behandlet politisk av Hovedkomiteen for milj ø - og
arealsaker i møte 14.11.2011 i sak 122/11, og Hovedkomiteen vedtok enstemmig
rådmannens forslag til vedtak. I saksfremlegg til Hovedkomiteen ble det vist til at
eiendommen er uvanlig stor til å ligge i et så utbygget område og at det i tiden eiendomm en
ble fradelt ville kunne blitt gitt tillatelse til bygging av en tomannsbolig eller to eneboliger
uten søknad om dispensasjon. I 2016 ble det sendt inn en søknad om oppføring av to
eneboliger. Byggesaksavdelingen behandlet saken og i medhold av delegert myndighet ble
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dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser §1.1.2 nr.1 med hjemmel i plan - og
bygningsloven § 19 - 2 vedtatt, delegasjonssak 604/16. Søknaden godkjentes også i
henhold til plan - og bygningslovens § 20 - 1 med betingelser

Planavgrensning
Planav grensningen følger tomtegrensen til hele tomt 103/288, mo t vest krysser den
gjennom tomt 103/ 94 og trapper seg ned til tilkomstveien før den følger videre langs veien
og inn på Tomt 103/177 til planlagt snuhammer for renovasjonsbil på tomt en. Videre følger
p lanavgrensningen eiendomsgrensen og inkluderer tomt 103 / 287, som er nedkjøringen fra
Hovedtraseen til Hemskogveien. Tomt 103/129 og 103/224 er også inkludert i Planområd et.
Der er også tatt med en del av nedkjøringen i Hemskogveien for å lage en god forbindelse
til opparbeidet fortau.
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøt ende arealbruk
Opprinnelig var tomten dekket av skog i en bratt fjellskråning og en grusvei. Nå er skog en
ryddet og fjellskråning er sprengt vekk . Tomten har adkomst fra Hemskogveien.

5.3 Stede t s karakter
Nærområdet består i hovedsak av frittliggende eneboliger og enk elte terrasseleiligheter mot
Klæ kken hotell. Nabobebyggelsen be står av bebyggelse med trepanel , med ulik farge og
fasong.

5.4 Landskap
Opprinnelig var det skog i en bratt fjellskråning og en grusvei. Nå er skog en ryddet og
fjellskråning en er sprengt vekk.
Tomten skråner ned mot Hadelandsveien mot n ord vest og har gode solforhold. Det er
spesielt god utsikt over Norefjell og Hønefoss by.
Den har gode naturomgivelser i nærområdet.

5.5 Kulturminner
Det er ingen verneverdig bebyggelse eller kulturminner registrert SEFRAK - bygninger
innenfor planavgrensningen.

5.6 Naturverdier

Notat fra Lisa Helgesson datert 09.05.2015 :
Det er ikke registret noen forekomster av viktige naturverdier eller rødlistarter på Naturbase. Eller
Artkart i det foreslåtte planområdet . Det gjøres dog oppmerksom p at det kun ca . 150m mot sør/øst er
registret forekomster av rødlistartede drage hode(VU) og dragehodebille(EN) Dragehode er en
prioritert art i Norge og har sin egen forskrift som verner den…. Det bør undersøkes godt om det
finnes eksempler inn enfor planområdet før det gjøres inngrep. Dette er enkles å se i medio juni da
den står i blomst.
Som nevnt tidligere er tomten fått godkjent tiltak for 2 eneboliger før arbeid med regulering ble
påstartet. I den forbindelse ble det klargjor t for bygging og all vegetasjon ble fjernet og fjell sprengt
vekk. Det ble ikke oppdaget eller registrert forekomster av dragehode blomster da dette ble utført.

5.7 Rekreasjonsverdi/ Rekreasjonsbruk, Uteområder .
Det er ikke registret turstier på reguler ing s område. I nnkjørselsveien til bebyggelsen vil være
hoved vei for forgjengere for beboere. Denne veien vil derfor oppgraderes med fortau for å
gi trygg ferdsel til rekreasjonsområder og utearealer .

5.8 Landbruk, jord og Skog
Området tilhører landskapsregionen Innsjø - og Silurbygdene på Østlandet.
Løsmassene består av forvitringsmateriale. Berggrunnen består av Kalks t ein, dol omittisk
Kalkstein og Slamstein/slamskifer .
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Arealene ligger i en skråning ned mot Hadelandsveien og har ingen verdi som
landbruksareal.

Som vist på flyfotoet har den skrånende tomten vært dekket av blandingsskog med
varierende størrelse. Tomten er i dag planert ut og rensket for vegetasjon mot vest.
Tilstøtende eiendom mot sør har store trær i ny eiendomsgrense. Mange av de eksiterende
trærne ligger utenfor bygge grense ne
Tomten er ikke egnet for jordbruk da den er for bratt.

5.9 Trafikkforhold

Det er utarbeidet en trafikkvurdering av Siv. Ing. Bjørn Leifsen AS.
Under er det gjengitt et utdrag fra analysen. Selve t rafikkvurderingen ligger som vedlegg til
Planforslaget.

Adkomst til om rådet planlegges fra den privat eide avstikkeren fra Hemskogveien som
ender ut i FV 164, Ringkollveien , som igjen munner ut i FV241, H adelandsveien ved
Klæ kken hotell. Avstikkeren til Hemskogveien er i dag adkomstvei for ca. 9 boliger i dag.

Området det nå planlegges for ligger i Haugsbygd, og er opprinnelig et spredt bebygd
landbruksområde. I den senere tiden har områdene her stadig blitt fortettet, og nye
boligfelt er bygget i denne delen av Ha ugsbygd.
Med sin korte avstand til Ringkollen og meget gode solforhold, er dette et populært
boområde på Ringerike.

FV 164 Ringkollveien ender ut i den mer trafikkerte FV 241 Hadelandsveien. Fra
Ringkollveien går også Gjermundboveien mot nord, som også en der ut på
Hadelandsveien.
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Hemskogveien er delt i et hoved l ede og en bi vei. Begge heter det samme . Hovedlede til
Hemskogveien , som ender i Ringkollveien er godt o pparbeidet og fungerer som adkom stvei
for ca . 40 boliger. Fra Ringkollveien er det opparbeidet fortau fram til Haugkollen.
Reguleringsområdet har innkjøring inn på denne veien fra en grusvei som også heter
Hemskogveien. Denne innkjøringsveien er en mindre grusvei og har behov for utbedring for
å kunn e håndtere økt kapasitet.

Hemskogveien kan klassifiseres som en adkomstvei i spredt bebyggelse, type A3.
Ringkollveien kan klassifiseres som samleveg, Sa2.

Fra innkjøringen til Havna Hemskogen og langs Ringkollveien, er det i dag etablert
gang - og sykke lveg. Derfra er det videre et sammenhengende gang - og sykkelvegnett
ned til sentrum, skole og barnehage i Haug.

Vegnettet i nærområdet har både enkeltavkjørsler og kryss for felles, mindre
adkomstveger. Ringkollveien er, med få unntak, avkjørselsfri.

Dagens trafikk:
I følge Vegdatabanken har Ringkollveien en ÅDT på 900 kjt/d nederst ved Hadelandsveien,
gradvis avtrappende til ca 350 der boligbebyggelsen slutter.
Ved krysset med Hemskogveien vil trafikken være ca ÅDT= 685 kjt/d. Andel tunge kjøretøy
er 6%. Skiltet hastighet er hovedsakelig 50 km/t, men med 40 km/t fra krysset med
Hemskogveien og videre oppover.
Hadelandsveien har en ÅDT på ca 4900, med andel tunge kjøretøy på 6%. Skiltet hastighet
er hhv 50 km/t ved krysset med Ringkollveien.
Hemskogvei en har skiltet hastighet 50 km/t. Trafikken i denne kan, ut fra antall boliger som
sokner til den, anslås til ÅDT ca . 150 kjt/d.

En viktig del av trafikken i Ringkollveien er trafikken til Ringkollen. Dette er en bomveg som
har ca . 60 000 passerende pr år . Dvs . et ÅDT - bidrag på ca . 330 (60 000 x 2/365). Men
trafikkbelastningen fra denne varierer mye både gjennom året og ukedagene. Mest trafikk
er det i helger med godt skiføre. Da kan nok trafikken bli betydelig over 330 kjt/d. En
tredoblin g er ikke usannsy nlig. Imidlertid vil makstimene på denne veien ikke falle sammen
med de vanlige makstimene som trafikke n fra arbeidsreiser fra boliger. Bussen som
frekventerer Haug (Hønefoss - Haug, Hønefoss, rute 223) går i Ringkollveien
på denne strekningen, med stoppeste d Øvre Berg. Linje 223 går hver halvtime i
rushtiden (morgen og ettermiddag), og ellers en gang i timen.
De to nærmeste barnehagene er Haug barnehage og Smeden barnehage, henholdsvis 2.0
km og 2.5 km fra tomten. Transporten av barn til barnehagene skjer i stor grad med bil, i
forbindelse med arbeidsreiser. Både buss og sykkel et godt alternativ.
Vang barneskole og Haugsbygd ungdomsskole med fotballbane, ligger i en avstand på
ca. 2.2 km fra planområdet. Sykkel vil være et godt alternativ, men det er også godt
mulig å gå.
Til Hønefoss by er det ca. 4.0 km. I praksis vil man måtte benytte buss eller bil for å nå
den servicen man har behov for der.

5.10 Barns interesser
Det er ikke registrert noen bruk av området utover en intern sti sør på tomten.
Stien er en et gammelt tråkk over tomten over til tomt 103/224 .
heller ikke i bruk til lek eller opphold.
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5.11 Sosial infrastruktur
Haug barnehage og Smeden barnehage er de to nærmeste barnehagene, forholdsvis ca.
2.0 km og 2.5 km fra tomten. Vang barneskole og Haugsby gd ungdomsskole med
fotballbanen, ligger i en avstand på ca. 2.2 km fra planområdet. Rimi er nærmeste
dagligvarebutikk ca. 1.8 km fra tomten. Her ligger også et legesenter og frisør. Ca. 1.0
km fra tom ten ligger Klækken hotell.
Området ligger i Vang skoles og Haugbygd ungdomsskoles opptaksområde.

5.12 Universell utforming
Tomten er svært kupert, og er ikke tilret telagt for universell utforming i vedrørende adkomst
eiendom.
D et er planlagt å etablere e n løfteplattform for rullestolbrukere, fra parkeringsnivå og opp til
1 etasje nivå for bolig ene. Den er plassert i tilknytning til felles adkomst. Plattformen vil
være klimatisert. Det er også mulighet for at t rappeheis kan monteres på innvendig trapp
fra 1 etg til 2 etg. i boenhentene. G angsti i sør skal ha god standa rd. Det legge s til rette for
muligheten til å ha alle hovedfunksjoner i 1. etasje i boligen.

5.13 Teknisk infrastruktur
Det ligger en VA - ledning på tomten i Hemskogveien. Det er også en Brannkum på
eiendommen .
Avstand til trafo er 120m kabelskap KS1337. Nettspenningen her er 400V.
I samråd med RIK (Ringerike Kraftnett AS) vurderes det en liten nettstasjon i forbindelse
med boligblokka som skjøtes inn på bestående H S - kabel i området. Kart er lagt ved.
Kapasitet på nettet er bekreftet av RIK.

5.14 Grunnforhold
Det er gravet ned til fjell på tomten. Berggrunnen består av Kalks t ein, dolomittisk Kalkstein
og Slamstein/slamskifer

5.15 Støyforhold
Det er blitt utarbeidet en støyrapport av Bjørn Leifsen AS.
Under er det gjengitt et utdrag av rapporten:

Tomten skråner ned mot vest mot Hadelandsveien FV241. Veien ligger ca . 30m fra
planlagt b ebyggelse.
Trafikkdata er tatt fra Statens vegvesens Vegdatabank. Disse er fremskrevet i 10 år
Dette gir følgende trafikkdata:
Gate Fv241 ÅDT 4725 Skiltet hastighet 80 med 8% tungtrafikk . Fordeling dag/kveld/natt
75/15/10

Uten tiltak :
Sonekartet for situasjonen uten noen form for tiltak viser at støynivået naturlig nok er
høyest mot Fv241, mens områdene bak byggene blir langt lavere og delvis utenfor gul
sone . Resultatene for fasadeberegningene bekrefter sonekartberegningene, men viser i
tillegg støyverdiene for hver fasade og etasje.
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Uten tiltak :
B lir støynivået i fasaden mot Fv241 inntil Lden=68,5 dBA, med maksnivå inntil Lmaks=74
dBA. Sidefasadene har 2 - 10 dB lavere nivå (avhengig av hvor langt ut en beregner), mens
fasadene vekk fra fylkesvegen får støynivå godt under grenseverdiene.

Med tiltak :
Pga . utfylling av plass til atkomstveg vil det bli en støttemur ut for denne. På denne må det
settes et rekkverk. Dersom det bygges som tett skjerm kun i vanlig høyde av 1m, vil
støynivået reduseres noe, men ikke tilstrekkelig til at alle uteområdene bli liggende utenfor
gul støysone.
Støy fra Fv241 vil komme i traseen til den nye atkomstvegen fra nordøst. Skjerm langsmed
denne, uansett høyde, vil ikke kunne dempes i denne sektoren. Det har som følger at
uteområdene foran det østre bygget med skjerm vil f å et støynivå mer enn Lden=55 dBA.
En har beregnet med skjermhøye 2,3 m over utplanert gårdsplass vil støynivået for
bakkenivå/gårdsplass kunne reduseres til Lden=55 dBA eller mindre. Siden dette området i
mindregrad blir et uteoppholdsareal, bør utbygger selv vurdere om dette er nødvendig.
Tiltak her vil ikke påvirke støynivåene foran boligrommene i nevneverdig grad. De vil
fortsatt bli ca Lden=68 dBA.
For å oppnå noen større uteområder med tilfredsstillende lydforhold bør en bygge skjerm
oppe gårdsplassen mellom husene og øst for det østre bygget. Dersom de mellom
byggene blir 1,6m høy, vil et større område på baksiden av byggene blir liggende utenfor
gul støysone. Skjermen øst for det østre bygget må være ca 2,0m høy. Dette blir derfor de
anbefalte tiltak ene for uteområdene.

Det er vist balkonger foran leilighetene. Med gode og store nok utearealer bak bygningene
vil det ikke være helt nødvendig å skjerme balkongene. Men det må påregnes at de vil bli
mye brukt av beboerne. Det anbefales derfor sterkt at g lassfeltene lages så høye at de som
sitter på balkongene får skjermingseffekt av dem. Da må overkanten av glassfeltene være
minimum 1,7m over gulvet i balkongene. Alternativt kan de bygges helt inn med
åpningsbare felter.

Innestøynivå.
Tiltakene vil hjelp e lite eller ingenting for etasjene over bakkeplan. Retningslinjene
anbefaler at rom med støyfølsom bruk ikke bør ha støynivå over Lden=55dBA eller
Lmaks=70 dBA. Planløsningene viser at alle leiligheter har minst to soverom som vender
mot stille side, dvs vekk fra fylkesvegen. Leilighetene i 2.etg har et mindre soverom som
vender mot Fv241.
Kjøkken og stue vender ut mot Fv241 der støynivåene er høye. Støynivåene her ligger til
dels betydelig høyere. Typiske støynivå utenfor disse blir ca Lden=68 dBA og Lmaks=74
dBA. Dvs at Lden - nivåene er relativt høyest i forhold til grenseverdiene og blir derfor
dimensjonerende.
Kjøkken og stuer er mindre kritiske mht støynivå ute. Gode fasader for disse rommene vil
greit kunne stoppe lyden fra å bli for høy innendørs.
En har beregnet innestøynivå i stue, kjøkken og soverom der utestøynivået etter tiltak er
mer enn Lekv=61 dBA, som er det utenivået som i praksis kan gi et innestøynivå på mer
enn Lekv=30 dBA. Se vedlagte programutskrifter.
Grunnlaget for beregningene har vært at boligene får balansert mekanisk ventilasjon, dvs .
ikke ventiler i vegg eller vinduskarmer.
Med den angitte byggemetode vil ytterveggene ha et antatt reduksjonstall på Rw+Ctr=43
dB. I underetasjen er det kun parkering.
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Standard vinduer en har tatt utgangspunkt i er Rw+Ctr=29 dB. Der det ikke er godt nok, har
en de r for anført hvilke reduksjonstall vinduene i de enkelte rom må ha for å tilfredsstille
avet til Lekv=30 dBA.
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Konklusjon.
Prosjektet tilfredsstiller i hovedsak støyretningslinjene både mht uteområder og
innestøynivå. Det forutsettes at det bygges skjermer foran med høyde 1,8 m mellom
husene for å skjerme uteområdene der. Det er frivillig, men det kan anbefales at det også
byg ges skjermer foran gårdsplassen nede. Skjermene må da ha en høyde på ca 2,3 m
over gårdsplassens nivå.
Mht støy utenfor rom med støyfølsom bruk blir retningslinjene for hovedleilighetene oppfylt
dersom vinduene i stuene og kjøkken & spis får en dempingsver di på minimum Rw+Ctr=36
dBA.
Ingen andre rom trenger bedre vinduer enn standardvinduer, som har dempingsverdi
Rw+Ctr=29
dBA.
Utbygger bør vurdere å glasse inn balkongene, helt eller delvis for å tilfredsstille
T - 1442/2016.

5.151 Tiltak for støyredusering .
V induene i stuene , kjøkken og spis får en dempingsverdi på minimum Rw+Ctr=36
Det er planlagt å bygge opp skjermer på 1,8 meter mellom husene for å skjerme
utearealene med lekeplasser mellom husene.
Ved gårdsplassen nede vil det bygges en skjerm på 1,2 meter. Denne er i hovedsak ment
som sikring mot fall, men vil også ha en støydempende effekt. Balkongene vil av utbygger
få et glassrekkverk på 1,2 meter som vil ha en støydempende effekt. Innglass ing av
balkonger er tiltak som vil bli gjort der støynivå ikke er akseptabel i henhold til §0.2 i
reguleringsbestemmelsene . Støymålinger på balkonger vil blir utført etter at volder og
støygjerder er etablert mot fv241 .
Før det gis brukstillatelse i området BK S skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres
både for boliger, lekeplasser, balkonger og andre utearealer iht. T - 1442/2016 - retningslinje
for støy i arealplanlegging.

5.16 Luftforurensning
Tomten ligger i nærheten av Hadelandsveien FV241, men det er åpnet og gode muligheter
for luft sirkulasjon. I tillegg ligge r de t med store grøntarealer i nærmiljøet.

5.17 Risiko - sårbarhet (eksiterende situasjon)
Risiko og sårbarhetsanalyse er utarbeidet av Asplanviak AS

Det er ikke registrert fare for Kvikksandskred, jord - eller flomskred, og det er derfor s att til å
være lite sannsynlig.
Tomten er meget kupert, med bratt skråning mot vest. Det er ikke registrert fare for ras,
skred eller flom. Det er i o mrådet rundt planavgrensningen registrert moderat til lav
alunskifer. Hvis det viser seg at tomten inneholder høye verdier av alunskifer vi l det utredes
hvordan deponering av masser kan gjøres på forsvarlig vis.

Tomten er ikke spesielt værutsatt med tanke p å vind og nedbør.

Det er g jennomført støyutredning som viste at boligene ligger i rød og gul støysone. Det
legges til grunn at støyskjermer som angitt i støyrapport etableres mot nord og mellom
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husene for å gi uteplasser med tilfredsstillende støynivå mot syd. Det må videre sikres at
alle boenheter får vindu mot stille side for minst ett soverom. For øvrig kan det være behov
for tiltak for å nå krav til innendørs støynivå

Geoteknisk analyse er utført av Lars P Tronrud i Arkimedum AS

Utdrag fra analysen :

Grunnforholdene under planlagt bygg er utspengt fjell i hele tomtens utstrekning. Selve
bygget vil dermed ikke påvirke områdestabiliteten.
På befaringen kunne sees fjellskjæring i bakkant av bygg. Fjellet var flisete
skifer/»skjælfjell» som er typisk for området. Jeg vurderer stabiliteten til denne skråningen
til å være tilfredsstillende, men det må gjøres en beregning på bakveggen for byggene i
forhold til jordtrykk fra tilbakefylte masser og hvordan disse kreftene tas inn i bygget.
Fjellskjæring som ikke får mottrykk fra bygg/tilbakefylling skal sikres mot steinsprang ned
på tomt.

Kilde : NGU Kartet viser erosjonsrisiko for området

5.18 Næring
Det er ingen næringsbebyggelse inne n for området.

5.19 Analyser/ utredninger
Analyser som må utføres før førstegang s behandling :
1. T rafikk analyse
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2. Dokum enterte avtaler adkomst veirett
3 .ROS - Analyse
4 . Utarbeidet illustrasjonsplan
5. Støyrapport
6. Sol - og skyggeanalyse
7. Dokumentering av grunnforhold

Krav til utredning av byggesak:

Tema omtalt i planbeskrivelsen, kap 7.1:
6. Uteoppholdsarealer/ lekearealer
7. Universell utforming
8. Kulturmin n er
9. Skolekapasitet

10. Landskap - nær og fjernvirkning

6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk

Området ønskes reg ulert til konsentrert småhusbebyggelse for 2 rekkehus m ed 6 enheter i
hver. Planlagt utvikl ing omfatter utbygging av 12 enheter. Størrelsen
på enhetene vil være ca. 115 m2 BRA.

Tomtestørrelsen det nå reguleres for er på omlag 2 , 8 daa

6.1.1 Reguleringsformål
Foreslåtte formål foreslås i ny reguleringsplan:

1. Bebyggelse og anlegg
BKS - Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse
BFS - Frittliggende småhusbebyggelse

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
f_ SKV1 - Veg
f_ SKV2 - Veg , med snuhammer
f_SKV3 Veg , komunal

f_SGS 1 - Fortau
f_SGS 2 - Fortau
f_SGS 3 - Fortau

SVG - Annen veggrunn - grøntareal
f_SPA - Parkering

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
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Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg Feltnavn :

Boligbebyggelse - K onsentrert småhusbebyggelse BKS
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse BFS

Formålet frittliggende småhusbebyggelse gir en typologidefinisjon som følger:
”Frittliggende småhusbebyggelse er eneboliger eller vertikalt - eller horisontal -
delt tomannsboliger.” (husbanken.no)

2. Samferdelsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjørevei f _SKV1 - 3
Annen veggrunn - grøntareal SV G
Fortau f_SGS 1 - 3
Parkering f_SPA

Boligbebyggelse - K onsentrert småhusbebyggelse BKS

S kiss eprosjekt tilrettelegger for 12 boenheter.
Alle boenhetene er gjennomgående med gode solforhold og utsikt og terrasse mot nordvest
i to etasjer. Solforholdene er sikret ved at boligene har store vinduer og glassdører mot
Sørøst og nordvest. De enhetene som ikke har 3 fasader får takvindu over interntrapp for å
sikre gode lysforhold i hele boligen.

Boligene planlegges bygget med høy t krav til kvalitet.
Det planlegges løfte - p la t tform fr a garasjenivå og mulighe t for alle hovedfunksjoner på 1
plan.

Hver boenhet skal ha 2 garasje parkering for bil og 2 parkeringsplasser for sykkel i felles
o ppstillingsplass under tak. Ihht. føringene gitt kommunens parkeringsforskrift.
Alle enhetene har egne garasje r . Det er også l agt opp til 5 gjesteparkeringer under tak.

Videre planlegges det to felles lekeplasser og et uteareal mot vest . Det største utearealet er
plassert mellom byggene over gjesteparkering og sykkelparkering Her e r også
løfteplattform plassert samt felles trapp og fungerer som Felles adkomst for besøkende til
boligene. Den andre lekeplassen er orientert mot øst og ligger som en buffer mellom
tilstøtende nabo på tomt Gnr/Bnr 103/94. Mot vest etableres et fellesareal med sittegruppe
og f piknik fasiliteter. Det er meget godt eget med flott kveldssol og utsikt.

Felles renovasjonsanlegg planlegges ved utkjøring en i Hemskogveien. Plasseringen er vist
i Illustrasjonsplanen.

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse BFS

Eiendom 103/224 ble inkludert i planen etter initiativ fra kommunen, og etter dialog og
enighet mellom kommune, grunneier og forslagstiller. Eiendommen er bebygget med en
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enebolig, en frittst å ende garasje o g et frittst å ende uthus/bod/lekestue. Den ligger i et
attraktivt boligomr å de hvor det i n æ rheten er flere nyere reguleringsplaner som legger til
rette for utbygging. Det er sannsynlig at det vil komme flere private planinitiativ i
n æ romr å det i å rene fremov er. Kommunen ø nsker å inkludere eiendom 103/224 i plan 432
Hemskogveien panorama, slik at eiendommen ikke forblir en mindre, uregulert tomt i et
ellers sammenhengende regulert omr å de. Form å l og bestemmelser knyttet til eiendommen
legger ikke til rette for annen type bebyggelse enn det som er p å eiendommen i dag. Det er
egne bestemmelser knyttet til eiendom 103/224 som ivaretar dette.

Kjørevei f _SKV 1
Vei fra Hemskogveiens hovedlede til og fram til tomtegrensen mellom 103/288 og 103/177.
Den oppgraderes til Type A1, asfaltert med bredde 3,5m i tillegg til plass for opplaging av
snø. Veien er regulert med en bredde på 4,5m

Kjørevei f _SKV 2
Vei fra tomtegrensen mellom 103/288 og 103/177 og til snuhammer for renovasjonsbil..
Den oppgraderes til Type A1, Grusveg med bredde 3,5m i tillegg til plass for opplaging av
s nø. Veien er regulert med en bredde på 4,5m

Kjørevei f _SKV 3
Kommunal v ei innenfor 3063 /1/0 er opparbeidet til kommunal vei.

Annen veggrunn - grøntareal SV G
Arealet reguleres til veggrunn og grøntareal med mulighet for opplagring av snø

Fortau f_SGS 1 - 3
Fortau etableres fra innkjøring bebyggelse på tomt 103/288 fram til krysset til Haugkollen.
Fra krysset er det i dag opparbeidet fortau som leder til Ringkollveien som har utarbeidet
gang og sykkelveg.

Parkering f_SPA
Parkeringareal for Øvre Nordbergvei 10 er sikret gjennom regulert areal ved siden av
snuhammer for r enovasjonsbil. Det vil bli etablert tydelig skille mellom parkering og
snuhammer .

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg: Adkom st til området planlegges fra Hemskogveien via Ringkollveien (RV 164).
Hemskogveien er delt i et hovedlede og en bi vei. Begge heter det samme. Hovedlede til
Hemskogveien, som ender i Ringkollveien er godt opparbeidet og fungerer som adkomstvei
for ca. 40 boliger. Fra Ringkollveien er det opparbeidet fortau fram til Haugkollen.
Regulerin gsområdet har innkjøring inn på denne veien fra en grusvei som også heter
Hemskogveien. Denne innkjøringsveien er en mindre grusvei og har behov for utbedring for
å kunne håndtere økt kapasitet.
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Veien og svingen opp til hovedlede i Hemskogveien vil bli oppgradert til type A1
Atkomstveger i boligområder, fartsgrense 30 km/t i henhold Veg - og Håndbok N100 Veg -
og gateutforming til statens vegvesen . Bredde på vegen vil bli økt til 3,5m. V egtrase opp til
hovedled e vil bli utbedret slik vist i plankart.

Fort au : Det skal etableres f ortau fra i nnkjøring av planlagt bebyggelse på felt BKS til
eksisterende opparbeidet fortau i krysset Hemskogveien og Haugkollen.

6.3 bebyggelsens plassering og utforming
Tomten er plassert i et etablert boligområde. Den ligger vendt mot nordvest med gode
solforhold og utsikt ut over Norefjell og Hønefoss by. Det er gode turmuligheter i
nærområdet. Slik bebyggelsen planlegges vil den ligge på brinken av skråningen med
fantastisk utsikt utover landskapet. Det er planlagt 2 rekkehu s med 6 enheter i hver. Mel lom
enhetene er det felles leke arealer og adkomst til 1 etasje nivå . Det planlegges enheter på
115 m2.

Alle bolig er skal være gjennomgående med p rivat terrasse mot nord vest i både 1 og 2
etasje og en liten privat forhage mot sør ø st. Boligene skal ha god arkitektonisk utforming,
høy kvalitet på materialbruk og tekniske løsninger. Bebyggelse n planlegges i hovedsak
utført i tre med pulttak konstruksjon. G ara sje plan vil bli utført i betong.
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Tomten er i dag ubebygget. Det er blitt utført noe sprenge og gravearbeider på tomten som
følge av en tidligere plan om å sette opp to eneboliger på tomten.

ILLUSTRASJONSPLAN.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsen er foreslått med Pulttak
Maksimal byggehøyde er angitt med høyeste og laveste gesimshøyde.
H øyeste gesimshøyde kote C+ 277 ,0 moh.
Laveste gesimshøyde kote C+ 27 5,5 moh.
Maksimal høyde fra gårdsplassen vil øvre gesims er 10,0m

6.3.2 Grad av Utnyttelse:
For BFS
Maks BYA = 3 7 % BYA Dette er inkludert overbygget gjesteparkering p arkering .
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Ko m muneplanens § 1.1.2 Krav ved bygging i boligområder uten reguleringsplan, samt for
boligeiendommer i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise
reguleringsbestemmelser. Gir det rom for utnyttelse på 25 % BYA
Illustrert forslag v iser en utnyttel sesgrad på ca. 36 % BYA , inkludert målverdige arealer
under balkonger og garasjedekk er. Fotavtrykket til byggene gir en BYA på ca. 2 7,5 %BYA.

Maks tillatt BYA i kommuneplanen er for boligområder uten reguleringsplan, inntil
25%. Årsaken til at man i denne planen ønsker en høyere BYA, er at formålet ikke er
frittliggende småhusbebyggelse, men konsentrert småhusbebyggelse. Dette er ikke et
område for eneboliger, men rekkehus og tilsvarende. Dette er en annen bygningstypologi
som krever større tetthet, og annen tomteutnyttelse enn eneboliger.
Årsaken til at det her ønskes tilrettelagt for konsentrert bebyggelse, er tanken om i størst
mulig grad å utnytte tomten best mulig med tanke på plassering av bebyggelsen i
terrenget . I tillegg vil konsentrert bolig type tilby markedet attraktive boliger som ikke blir
like kostbare som en enebolig, slik at også unge barnefamilier og førstegangsetablerere,
kan ha mulighet til å etablere seg her.

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling
Planlagt ut vikling omfatter utbygging av 12 enheter.
Det pla nlegges 2 rekkehus med 6 - mannsboliger,
Boenhetene kommer til å ha en størrelse på ca. 115m2. I tillegg kommer en privat
dobbelgarasje på ca36m2 for hver enhet.

P lanlagt bebyggelse enhet C garasjeplan
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Planlagt bebyggelse enhet C 1 etg

Planlagt bebyggelse enhet C 2 etg
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6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
- Attraktivt boligområde i vekst.
- Området ligger i omgivelser med fantastisk utsikt med gode solforhold.
- Planen er i kort avstand til store grøntarealer og Ringkollen.
- Nærhet til busstopp/kollektivtrafikk
- Tilrettelegger for lekeplasser og attraktive uterom.
- Gode sykkelforbindelser til skol e, idrettsanlegg og dagligvare.

6.5 Parkering
Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet.
, ihht. ”Fo rskrift om parkering, Ringerike kommune, Buskerud, 29.10.2009”.
Alle enheter har hver sin garasje med plass til 2 parkeringsplasser. Disse ligger i
bygningskroppen kjeller. Hver enhet har direkte adkomst fra sin garasje inn hoveddel.
Det settes av 5 plasser til gjeste parkering.
Videre settes det krav til 2 sykkelpar keringsplasser per boenhet.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Adko mst til området planlegges fra Hemskogveien via Ringkollveien (RV 164).
Hemskogveien er adkomstvei for ca. 40 boliger. Hemskogveien er privat vei.

6.7 Trafikkløsning

Det planlegges 12 nye boliger. Dette vil kunne gi en trafikkøkning i Hemskogveien på
ca. 60 kjt/d . Det aller meste av denne trafikk en vil rette seg nedover mot Klæ kken.

Kryssutforming:
Hem skogveien karakteriseres som samleveg, klasse Sa2, ihht. håndbok H017.
Hemsko g veien s om atkomstveg klasse A 1 Hadelandsveien som stamveg klasse
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S1/S4, alternativt hovedveg klasse H2. (Ingen klar klassedefinisjon).

Krysset in n fart s vei Hemskogveien X h ovedlede Hemskogveien
Veien opp til Hovedlede svinger seg bratt oppover, Største stigning
er ca. 6 . %. Dette er marginalt over anbefalingene i H017.
Sikten i krysset er god i be gge re tninger. Dette skyldes at i nnfartsveien har avsluttet
stigninge n med god margin før den møter h ovedlede.

Trafikksikkerheten
Trafikksikkerheten for kjørende er inkludert i overstående krav til vegstandard og
veggeometri.
Trafikksikkerheten for myke trafikanter vurderes ut fra separasjon fra kjørende og
kjøremønsteret, samt kompleksiteten i trafikkbildet.
I denne planen er det satt krav til by gging av fortau fra nedfart bebyggelse og til hovedlede i
Hemskogveien. Fra k rysset etableres fortau fram til krysse t Hemskogveien X Haugkollen.
På motsatt side av krysset er det opparb eidet fortau fram til Ringkollveien. Fra kryss et
h ovedl ede Hemskogveien X Ringkollveien er det etablert sykk el og gangsti videre ned til
Klæ kken.

Skolevei
Det vil ved gjennomføringen av planforslaget etableres fortau fra nedfart bebyggelse langs
innfartsvei Hemskogveien til k rysset til hovedleden Hemskogveie n. Fra k rysset etableres
fortau fram til krysset Hemskogveien X Haugkollen. På motsatt side av krysset er det
opparbeidet fortau fram til Ringkollveien.
De t vil da bli fortau fra planområdet, langs Ringkolleveien, videre langs Ø vre Klekkenvei og
Fløytingen og helt frem til skole og barnehage. Strekningen fra feltet frem til Ringkollveien
er lite trafikkert og kryssing av sistnevnte for å komme inn på fortauet er oversiktlig.
Planen bidrar derfor til å tilrettelegge for trygg skolevei for barn i nærområdet.

Internvei
Fra innfartsvei Hemskovegveien og opp til boligen e etableres det en vei opp til g arasj eplan.
Denne veien har største stigning på 7 % Dette er litt over anbefalingene i H017 . Vegen vil
bli bygget opp med støttemur er med varierende høyde . For å r edusere opplevelsen av
støttemurene, skal murene konstrueres slik at jordmatter kan binde opp vegetasjon i skrå
helning ned til veien. Mot veien avsluttes skråningen med stablestein med høyde 1,5m
Med en slik rekonstruksjon av skråningen vil kun 1 - 1,5 m a v selve støttemuren være synlig
på de høyeste stedene. Dette er illustrert i s nitt
Gårdsplassen vil ha en bred de på 6,0m slik at det blir mulig å snu kjøretøy ut fra garasjen.
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6.8 Miljøoppfølging
Miljøoppfølgingsplan og anlegg s fase: Det skal levers miljøoppfølgin g splan samtidig med
søknad om igangsetting. Miljøoppføri ngsplanen godkjennes av kommunen og skal :

- Redegj ør e for hvordan støy og støvplager kan forebygges i anleggsperioden
- Redegj øre for aktuelle transportveien i anleggsperioden og iverksetting av

trafikksikkerhetstiltak.
- Redegjøre for hån dtering av overvann, lensevann o g miljøfarlige kjemikalier i

anleggsperioden.
- Beskrive hvordan vegetasjon som bevares kan beskyttes
- Det utnevnes en fast kontakt person på bygge plassen som kan gi informasjon om

byggeforløp og avklare eventuelle klager.

6.9 Universell utforming
Felles adkomstvei, uteopphold arealer og lekeplasser skal ivareta universell utforming i den
grad dette terrengmessig lar seg gjøre.

6.10 Uteoppholdsareal

Ringerike k ommuneplan ens arealdel
i § 1.1.3 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner i områder avsatt for boliger, skal det
avsettes felles lekeplasser. I boligområder skal minimum 25m2 pr bolig avsettes til
lekeplasser, og være støyskjermet i hht. T1442. Lekeplassene skal være av tre ulike t yper:
Sandlekeplasser 2 - 6 år, Nærlekeplasser 5 - 13 år og Strøkslekeplasser 10 år og oppover.
Lekeplassene skal skjermes mot biltrafikk. I plan - og byggesaksbehandling av boligområder
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skal konsekvenser og barns interesser i forhold til lekearealer vurderes. Annet felles
uteoppholdsareal kommer i tillegg.

Det er satt a v 3 23 m2 til felles lekeplasser mellom bolig enhetene . Dette er i henhold til
kr av et om 25m2 støyskjermet lekeareal. Ser man den foreslåtte b ebyggelsen som en
forlengelse av det nye boligfeltet mellom Heimskogveien og Haugkollen, er det flere
lekeplasser i nærheten området som sammen med grønt arealer dekker kravet i
kommuneplanen.
Det ligger flere nærlekeplasser i nærheten av tomten. Blant annet ligger lekeplasser i
Haug kollen ca . 200m unna. St røkslekeplass finnes også i om rådet , blant annet i
Heimskogveien med lek eplass for ball spill 350m fra tomten. Det er øvrig god tilgang til skog
og utmark.
Alle boenhetene har private uterom i form av terrass er og balkonger . I
tillegg vil det være naturlig med noe private rom foran inngangsparti for boenhetene på
bakkeplan.
Mot vest blir det etablert e t felles uteareal på 63m2 med sittegrupper og fasiliteter for
piknik/grilling. Dette arealet har kveldssol og flotte utsiktsmulig heter.

Det settes krav til utarbeidelse av detaljert utomhusplan ved byggesøknaden.
Situasjonsplanen skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis
rammetillatelser for bygging av bygninger og anlegg.

6.11 Landbruksfaglige vurderinger
Området er tidligere et skog s areal i svært skrått terreng.

Området ligger innklemt mellom Hadelandsveien og boligområdet det er knyttet til.
Det er ikke registret noe landbruksdrift i tilstøtende eiendommer.

Trærne på tomten er i dag fjernet. D et er tenkt å etablere vegetasjon opp langs støttemurer
for å dempe fjernvirkning av muren og gi skråninge n tilbake det grønne preget og følger
vegetasjonen ned mot Hadelandsveien.

Slik u tomhusplanen er illustrert ligger bygget 4 meter fra eiendomsgrensen e mot sør og
vest, og 10 meter mot øst. Vegetasjonen kan derfor etableres i disse sonene i den grad det
er hensiktsmessig.

Tomten ligger i et bratt skrånende terreng . Det legges opp til å etablere en adkomstvei
tilsvarende den veien som er blitt godkjen t på tomten for 2 eneboliger. Denne veien er tenkt
forl enget inn i tomt 103/94. V eien skaper støttemurer som er ca . 2,5 m høye men på
enkelte steder er det behov for opptil 5 meter . For å bevare det grønne preget i skråningen
er det tenkt å fylle på med jord opp langs muren og benytte jordmatter slik at vegetasjon
kan feste seg på veggene .

Snittet viser hvordan bebyggelsen er tilpasset topografien på tomten.



34

Nærvir k ning:
Slik planen nå foreligger, vil bebyggelsen ha 2 etasje r på et garasje plan . Bebyggelsen er
plassert 4 meter fra eiendomsgrensen i sør på toppen av skråningen og trapper seg ned
skråningen . På 1 etasje plan etableres fellesarealer mot øst og mellom enhetene. Disse
opparbeides med støyskjerm og henvender seg inn mot bebyggelsen som nærlekeplasser
og felles adkomst til enhetene.

Ny bebyggelse ligger orientert med fantastisk utsikt mot nord /vest og henvender seg bort
fra eksisterende bebyggelse som ligger øst, vest og sør. Nabobebyggelsen ligger forholdvis
langt unna og er lite påvirket av tiltaket, m ed unntak av nabo i øst. Her er det valgt å legge
bebyggelsen 10 meter fra eiendomsgrensen for å ikke å forringe lys og utsikt til
eksisterende enebolig.

F jernvirkning:
Bebyggelsen ligger på brinken av skråningen ut mot Hadelandsveien. Gårdsplassen krever
en støttemur som er opp til 5 meter. Bebyggelsens plassering vi derfor ha betydelig
fjernvirkning mot nordvest. I hovedsak mot Hadelandsveien. Mot boligfe ltet i sørøst vil den
framstå som en lav en etasjes bebyggelse. Ny støttemur vil bli beplantet , som vist i snitt,
for å redusere fjernvirkningen i vesentlig grad.

6.12 Kollektivtilbud
Planforslaget vil ikke være av et slikt omfang at det påvirker kollektivtilbudet i
vesentlig grad. I beste fall vil flere kollektivreisende kunne bidra til å øke antall
avganger.



35

6.13 Kulturminner
Planen får ingen påvirkning for kulturminner. Eksisterende tomt er et tidligere bratt skogholt.
Ny bebyggelse vil ligg e me d god avst and til eksisterende bebyggelse, som er av nyere
opprinnelse, og vurderes ikke som en del av det verneverdige kulturmiljøet.
Ny bebyggelse bygges i en moderne stil, som et svar på vår tids arkitektur, og i kke som en
kopi av eksisterende bebyggelse.

6.14 Sosial infrastruktur
Boli gene som planlegges vil være i en størrelse og utforming som vil egne
seg for et bredt marked. M ed store lekeplasser og rolige omgivelser vil
områdene være spesielt godt egnet for barne familier. En utbygging på 1 2 enheter,
vil kunne omfatte om lag 24 - 50 beboere.

6.15 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til offentlig nett

Det forutsettes at nye boliger tilknyttes kommunalt vann - og avløpsnett som ligger på egen
tomt.
Forslag til ledningsdimensjoner og e ndelige dimensjoner på ledninger vil bli
avklart i forbindelse med den videre detaljprosjektering.
All utførelse vil skje i samsvar med Ringerike kommunes VA - norm.
Brannkum ligger i på tomten i Hemskogveien ca. 50 m fra bebyggelsen . Det forutset tes at
eksisterende ledning har brannvannskapasitet.

Overvann planlegges håndtert på egen grunn.

6.16 Plan for avfallshenting
Det vil tilrettelegges for en felles avhenting s plass i Hemskogveien rett nedenfor vei opp til
planlagt bebyggelse. Plassering er markert i Illustrasjonsplan . Snuhammer for
renovasjonsbil er planlagt på eksiterende parkeringsplass til Gnr/Bnr 103/177, Øvre
Nordbergveien 10.

6.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
ROS - analysen ligger ved planbeskrivelsen som eget vedlegg. Under følger et lite
utdrag:
Oppsummering:
Naturrisiko :
Klimaendring, økt nedbør. Det må forventes økt risiko for store nedbørsmengder i
fremtiden. Det bør etableres en god overvannsløsning som tar hensyn ti l hyppigere
perioder med intens nedbør.
Radongass :
Ifølge NGUs aktsomhetskart for radon er det moderat til lav risiko i planområdet, men høy
risiko i et område nær planområdet.
Krav i TEK 17 § 13 - 5 må dokumenteres i byggesak.
Terrengformasjoner s om utgjør fare :
Selve terrenget utgjør ikke noen vesentlig fare, men siden tomten ligger i et bratt skrånende
terreng medfører det behov for høye murer som må sikres mht. fallulykker og utforkjøring.

Teknisk og sosial infrastruktur
Inngrep i kraftforsyning:
Det er i dag en trafo på tomten. Forutsatt at tiltak som berører denne og øvrig ledningsnett
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avklares med ledningseier og hensyntas ved gjennomføring av tiltaket er det lite sannsynlig
med skade.
Inngrep i vannforsyning og avløpsnett
Det går VA - ledninger i området. Eventuelle inngrep i ledningsnettet må avklares med
ledningseier. Forutsatt at dette hensyntas ved gjennomføring av tiltaket er det lite
sannsynlig med skade.

Virksomhetsrisiko
Støy :

Det er gjennomført støyutredning på tomten som viste r at boligene
ligger i rød og gul støysone. Det legges til grunn at støyskjermer som angitt i støyrapport
etableres mot nord og mellom husene for å gi uteplasser med tilfredsstillende støynivå mot
syd. Det må videre sikres at alle boenheter får vi ndu mot stille side for minst ett soverom.
For øvrig kan det være behov for tiltak for å nå krav til innendørs støynivå.
Ulykke i av - /påkjørsler :
Det er gene rell ulykkesrisiko ved trafikk.
Det må sikres god sikt i atkomster.
Ulykke med gående/syklende :
Det er generell ulykkesrisiko for gående og syklende ved all trafikk. Planen innebærer
opparbeidelse av fortau fra avkjørselen til boligene og fram til opparbeidet fortau i
Hemskogveien slik at det blir en kontinuerlig forbindelse til Ringkollveien.

6.18 Rekkefølgebestemmelser

Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

Før igangsettingstillatelse
1. Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og

godkjenning av tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det
gis igangsettingstillatelse for disse anleggene.

2. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at
brannvannforsyningen tilfredsstiller forskriftsmessige krav.

3. Det kan ikke gis igangse ttingstillatelse for boliger før det er dokumentert fra
kommunen at grunnskolekapasiteten er sikret.

4. Sammen med byggesøknad og før igangsettingstillatelse kan gis skal det leveres
inn:

a) Situasjonsplan i 1:500. Planen skal vise løsning av husplassering,
utf orming av lekeareal og annet felles uteareal, renovasjonsløsning og
plassering, tilpasning til omgivelsene, planlagt støyskjerming og gjerde med
høyde over 0.5meter, utnyttelse av bebygd areal, terrengbehandling med
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høydeangivelser, parkeringskrav samt adk omstforhold. Situasjonsplanen
skal vedlegges byggesøknad og godkjennes i kommunen før det gis
rammetillatelser for bygging av bygninger og anlegg.

b) Teknisk plan for vann og avløp
c) Miljøoppfølgingsplan. Miljøoppfølgingsplanen godkjennes av kommunen og

skal bl a. redegjøre for aktuelle transportveier i anleggsperioden og
iverksetting av trafikksikkerhetstiltak. Den skal redegjøre for hvordan støy
og støvplager kan forebygges i anleggsperioden, redegjøre for håndtering
av overvann, lensevann og miljøfarlige kjemi kalier i anleggsperioden. Det
skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplassen som kan gi
informasjon om byggeforløp og avklare eventuelle klager.

d) Dokumentasjon på ivaretakelse av støykrav og støytiltak
e) Teknisk plan for arealer regulert til samferdsels anlegg og teknisk

infrastruktur

Før brukstillatelse
1. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før fortau fra avkjørsel til de nye

boligene til krysset Hemskogveien og derifra fortau fram til krysset med
Haugkollen er opparbeidet i samsvar med utbygging savtale.

2. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger før Hemskogveien som i dag er en
smal grusvei, fra den asfalterte delen av Hemskogveien inn til avkjørsel til de nye
boligene, opparbeides til en høyere standard med bredere vei for å ivareta økt
trafikk.

3. Før det gis brukstillatelse i området BKS skal tilfredsstillende støyforhold
dokumenteres både for boliger, lekeplasser, balkonger og and re utearealer iht.
T - 1442/2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging.

4. Felles uteoppholdsareal inkludert lekeplass skal være ferdigstilt og godkjent av
kommunen før det kan gis brukstillatelse for boligene. Dersom bygninger eller
anlegg tas i bruk vi nterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig
påfølgende vår.

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget
7.1 Overordnede planer
Konsekvenser:
- Arealet ligger i tilknytning til eksisterende boligområde.
- Iverksetter trafikktiltak.
- Nytt planforslag får få negative konsekvenser for overordnete planer.
7.2 Landskap
Konsekvenser:
- Unngår gjengroing/kratt som følge av at arealene står tomme.
- Småhusbebyggelsen skal tilpasses tomtens topografi.
- Fjernvirkningen blir dempet med beplantning.
- Nærvirkningen endres i liten grad.
- Mye vegetasjon fjernes, og området åpnes mer opp mot utsikt mot Nor efjell .
- Valg av farger og materialbruk vil bidra til at ny bebyggelse blir dempet i forhold til
omkringliggende bebyggelse og friområder.



38

- Nytt pl anforslag får få negative konsekvenser for landskapet.
7.3 Stedets karakter
Konsekvenser:
- Nærområdet består av boligbebyggelse, friområde og gårdsbruk.
- Ny bebyggelse får ingen negative konsekvenser for stedets karakter.
7.4 Byform og estetikk
Konsekvenser:
- Ny bebyggelse tilpasses omkringliggende boligbebyggelse i volumer, høyder,
materialbruk etc.
- Boligene skal utformes i moderne stil, tilpasset naturomgivelsene ned valg av
naturfarger.
- Ny bebyggelse får ingen negative konsekvenser for byform og estetikk.
7.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Konsekvenser:
- Planen får ingen konsekvens for kulturminnene. Eksisterende skog skrent er ikke en del
av omliggende kulturlandskap og vil ikke påvirke omliggende kulturlandskap i vesentl ig
grad.
- Nytt planforslag får ingen konsekvens for kulturminner/kulturmiljø.

7.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 1:
”Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og øko logiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur”.
Området er vurdert i forhold til naturmangfoldlovens pa ragrafer 8 - 12. Til å vurdere
planområdet er det benyttet informasjon fra direktoratet for naturforvaltning, NGU og
artsdatabanken.
§8: kunnskapsgrunnlaget/bærekraftig bruk: Planområdet ligger som delvis bebygd
område. Det er registrert ikke registret funn av viktige naturverdier på Naturbase eller
Artkart idet foreslåtte området.
Men det er kun 150 meter mot øst/ sørøst registrert forekomster av rødlistearterene
dragehode (VU) og dragehodeglansbille (EN). Det vil derfor bli undersøkt godt om det
finnes e ksempler innenfor planområdet.
Det er ikke registrert funn av viktige naturtyper eller kulturlandskap. Vegetasjon på
tomten er ikke vurdert som bevaringsverdig.
§9: Føre - var - prinsippet: Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av noe av
vegetasjonen samt bygging på tomten vil føre til skade på naturmangfoldet.
§10: Økosystemtilnærmingen: Det er ingen forhold som tyder på at fjerning av noe av
vegetasjonen samt bygging på tomten vil påvirke eller belaste økosystemet i negativ
grad.
§11: Kostnadene ved miljøforringelse: Det vil ut i fra foretatte undersøkelser ikke
forekommet noen skade på naturmangfoldet.
§12: Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder:
Området som tas i bruk er et delvis bebygd område. Ved utvikling av tomten vil det
legges vekt på god e uteområder med mye grønt.
Tiltaket er avveid i henhold til overnevnte paragrafer, og området kan med dette
klareres. Vi kan ikke se at en regulering av området kommer i konflikt med
Naturmangfoldloven.
Det er ingen eksisterende vegetasjon som utmerker se g som verneverdig innenfor
planområdet.
Det er derfor kun aktuelt å legge føringer for ny vegetasjon. Innenfor området vil ny
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vegetasjon bli tilpasset boligformål med mye gress, lekeplasser og trær.
7.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Konsekvenser:
- Planen legger til rette for attraktive lekearealer.
- Vegetasjonen mot nord fjernes og sikten mot Norefjell vil bedres .
7.8 Uteområder
Konsekvenser:
- Ny plan legger til rette for etablering av lekeplasser samt felles
uteplasser. Dette vil legge til rett e for gode møteplasser.
- Nytt planforslag har positive konsekvenser for uteområdene.
7.9 Trafikkforhold
Konsekvenser:
- Planen realiserer utbygging av fortau fra avkjøring avkjørsel boliger til krysset
Hemskogveien og derifra fortau fram til krysset med Haugkollen . Planen innehar dermed en
samfunnsviktig sak.
- Det skal realiseres oppgradering av Hemskogveien som i dag er en smal grusvei, fra den
asfalterte delen av Hemskogveien inn til boligene, opparbeides til en høyere standard med
bredere vei og asfal t for å ivareta økt trafikk.
- Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet over 60m2
. ”Forskrift om parkering, Ringerike kommune, Buskerud, 29.10.2009”.
i tillegg tilrettelegges det for 5 gjesteparkeringer
- Nytt planforslag har positive konsekvenser for trafikkforholdene.
7.10 Barns interesser
Konsekvenser:
- Det tilrettelegges for barna ved å sikre skoleveien med etablering av fortau.
- Planen tilrettelegger for attraktive lekeplasser inne på tomten.
- Det er videre store muligheter for lek og opphold i friområdene samt i nærheten av
Bergtjern. I dag brukes tjernet kun som skøytebane om vinteren .
- Nytt planforslag har positive konsekvenser for barns interesser.
7.11 Sosial infrastruktur
Konsekvenser:
- En utbygging av ca. 12 enheter, vil gi en forventet befolkning på 25 - 50 personer.
Av disse vil omlag 15 - 22 være barn i ulike aldre.
- Nærmeste barneskole er Vang skole, mens nærmeste ungdomsskole er Haugsbygd.
Begge disse skolene har god kapasitet.
- Nærmeste barnehage er Haug barnehage og Smeden barnehage. Begge disse
barnehagene har barn i alderen 1 - 5 år.
- Nytt planforslag får ingen konsekvenser for sosial infrastruktur.

7.12 Universell tilgjengelighet
Konsekvenser:
- Felles uteoppholdsarealer og felles lekeplasser skal være universelt utformet i den
grad dette er oppnåelig.
- Boligene skal utformes ihht. tilgjengelighet , men det legges opp til løfte - platform opp fra
garasje nivå til inngang 1 etg .
- Det legger også opp til ,med enkle grep, å gjøre enhetene om til å ha alle hovedfunksjoner
i 1 etg.
- Nytt planforslag får positive konsekvenser for universell tilgjengelighet.
7.13 Energibehov – energiforbruk
Konsekvenser:
- Alternative kilder til energioppvarming skal vurderes.
- Noe , økt biltrafikk
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- Nytt planforslag får små negative konsekvenser for energibruken.
7.14 ROS
Konsekvenser:
- Det er ikke registrert fare for flom.
- Området er ikke spesielt vindutsatt.
- Det er støy fra RV 241 . Hele utbyggingsområde ligger i gul og rø d
støysone. Tiltak mot støy må gjennomføres
- Området er ikke spesielt utsatt med tanke på luftforurensning.
- Det er enkelt å komme til tomten for utrykningskjøretøy, da det eksisterende vei
oppgraderes.
- Nytt planforslag har store positive konsekvenser for trafikktiltak, barn - og unge,
universell utforming og uteområder.
7.15 Jordressurser/landbruk
Konsekvenser:
- Området er bratt og smalt skogholdt.
- Det aktuelle arealet er på kun ca. 6 mål, og er lite egnet til annet jordbruksformål.
- Nytt planforslag har ingen negative konsekvenser for jordressurser/landbruk.
7.16 Teknisk infrastruktur
Konsekvenser:
- Det forutsettes at nye boliger tilknyttes kommunalt vann - og avløpsnett som ligger
På tomten
- Det planlegges ikke å føre mer overvann inn på det offentlige overvannssystemet
enn det som gjøres i dag. Området har naturlig avrenning på egen tomt.
- Det er avkalrt med RIK at det er kapasitet i området fra trafo ca. 120m fra tomten.
- Vei, se pkt. 7.9.
- Med utbygging av tra fikktiltakene, vil til taket får positive konsekvenser for
teknisk infrastruktur.
7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Konsekvenser:
- Tiltaket får ingen økonomiske konsekvenser for kommunen utover det som
eventuelt måtte avklares i en utbyggingsavtale.
7.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Konsekvenser:
- Nytt planforslag får ingen konsekvenser for næringsinteresser
7.19 Interessemotsetninger/naboer
Konsekvenser:
- Nabo mot øst vil få naboer noe tettere på seg en tidligere, uten at det nevneverdig
påvirker lys, luft og utsikt.
- Ut over dette vil planlagte boliger ikke skjerme/skygge eller være sjenerende for
etablert boligbebyggelse.
- I tillegg har nytt planforslag få negative konsekvenser for overordnete planer.
7.20 Avveining av virkninger
Konsekvenser:
- Tiltaket er vurdert i forhold til overnevnte konsekvenser. Konklusjonen er at tiltaket
omfatter mange positive konsekvenser for omgivelsene og at området er godt
egnet for utvikling av nye boliger. Tomten har god beliggenhet med nærhet til flotte
naturområder som i nnbyr til avslapping og rekreasjon, g ode solforhold og fantastisk utsikt
. Sammen med opparbeidelse av fortau , utbedring av eksisterende vei, ligger alt til rette for
etablering av et trygt og godt boligområde.

Med vennlig hilsen
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Mas. Ark
Nikolaj Zamecznik
PowWow arkitekter



VURDERING AV UTTALELSER VED
OFFENTLIG ETTERSYN

PlanID: 0605_ 4 32

432 - d etaljr egulering for Hems k ogveien Panorama

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Buskerud fylkeskommune 20 . 06 .201 8
2 Fylkesmannen i Buskerud 14 . 08 .201 8
3 Ringerike kommune Kommune overlegen. 1 0 . 0 8 .201 8
4 a Statens vegvesen 2 2 . 0 8 . 201 8
4b Statens vegvesen 1 7.10.2018
5 Brakar 2 1.08.2018
6 Kjetil Eriksen 04.09.2018
7 Knut Helle Sigrid Helle 2 3.08.2018

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

1 Buskerud Fylkeskommune:

Utd rag brev :

Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag for
Hemskogveien panorama i Ringerike
kommune, jf. pbl § 12 - 10.

Kort om planen Formålet med planarbeidet er
å tilrettelegge for etablering av 12 boenheter i
rekkehus fordelt på to bygninger.

Ark eologiske kulturminner Vi har ingen
merkander til planforslaget når det gjelder
automatisk fredete kulturminner.

Bygningsvern og etterreformatoriske
kulturminner Vi har ingen merknader til
planforsalget når det gjelder
kulturminnehensyn.

Det er ikke bli tt registrert
automatisk fredete kulturminner
på tomten.

Videre anleggsarbeider skal
forholde seg til varslingsplikten i
kulturminnelovens §8.2
Dersom det under anleggsarbeid
skulle fremkomme automatisk
fredete kulturminner må arbeidet
straks stanses og
utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen kontaktes, jf.

Forslagsstillers uttalelse
er tilstrekkelig.

2 Fylkesmannen i Buskerud:

Utdrag fra brev:

Det aktuelle området som ønskes utnyttet til
boligbebyggelse utgjør en nordvendt skråning
ned mot fylkesvei 241 – Hadelandsveien.
Innenfor arealet som er foreslått regulert til
boligbebyggelse er det ca . 14 meter
høydeforskjell på det bratteste og
høydeforskjellen mellom veg og planlagte
boliger er på det meste ca . 20 meter. Dette gjør

Tomtens plassering med
nordvestvendt orientering:

Tomten ligger på en høyde med
flott utsikt over Hønefoss og
Norefjell. Det er dette som gj ør
tomten så attraktiv for boliger.
Ettersom tomten ligger på en
høyde er lysforholdene mot
nordvest svært gode. Dette

Rådmann er enig med
fylkesmannen i at dette er
et utfordrende område å
etablere bebyggelse i,
men anse r at med de rette
tiltakene kan det tilbys
attraktive boliger som
ikke vil ha stor negativ
innvirkning på
omgivelsene . Området er
satt av med formål
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det utfordrende å sikre ti lfredsstillende
støyskjerming langs den trafikkerte veien. I
tillegg vil en bebyggelse oppført i 3 etasjer
med tilhørende støttemurer være utfordrende i
forhold til viktige landskapsinteresser.

Støyanalysen dokumenterer at området er
særlig utsatt for tr afikkstøy og store deler av
planområdet ligger innenfor rød støysone (over
65 dB). I følge støyretningslinjen er rød
støysone områder hvor det i utgangspunktet
ikke bør planlegges for støyfølsomme
bruksformål. Gul støysone er en
vurderingssone hvor bebygge lse med
støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende
støyforhold.

Med bakgrunn i støysituasjonen og at området
utgjør en bratt nordvendt skråning hvor det er
planlagt en bebyggelse som ifølge saken vil gi
store fjernv irkninger og som vil bryte med
dagens bygningsmiljø, vil vi fraråde å åpne
opp for bebyggelse slik det er planlagt her. For
å realisere prosjektet vil det også være
nødvendig med omfattende terrenginngrep. Vi
anbefaler derfor at området inngår som en del
a v grøntstrukturen for boligbebyggelse i
bakkant hvor forholdende er bedre, både med
hensyn til støy og landskap.

Med bakgrunn i at støyanalysen langt på vei
viser at støygrensene i støyretningslinjen kan
overholdes fremmer vi likevel ikke innsigelse.
Opp føring av støyskjermer i tillegg til lokale
skjermer på balkonger etc. vil resultere i at
støygrensen blir oppfylt. Lekearealene og
uteområdet er foreslått i bakkant av
bebyggelsen i forhold til vegen og vil slik sett
komme utenfor støyutsatt sone. Sørside n av
byggene vil også ha gode solforhold.

I bestemmelsene er det vist til at støygrensene i
støyretningslinjen skal gjelde og det er krav
om dokumentasjon på dette som en del av
byggesaken. Dette mener vi er positivt. Det er
likevel viktig at støygrensen blir juridisk
bindende for planen slik at alle rom med
støyfølsomt bruk (hovedsakelig stue og
soverom) får støyverdier som er lavere eller lik
støygrensen på Lden = 55 dB utenfor vindu i
støyutsatt fasade mot Hadelandsveien. Vi ber
derfor om at ordlyden i § 0.2 blir endret.

Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til
planforslaget under forutsetning av at dette
blir innarbeidet i den endelige planen. Det
betyr at kommunen ikke har anledning til å
vedta detaljplanen uten at dette kravet blir
innarbeidet i best emmelsene.

Når det gjelder barn og unges interesser er det

gjelder da spesielt i
sommerhalvåret der man får
kveldssol helt til kl . 22. F or å
sikre gode lysforhold på vinterstid
er det lagt inn t akvinduer på
leiligheter med kun to fasader.

Landskap og fjernvirkning:

Tiltaket er plassert i et svært
skrånende terreng med store
støttemurer. Det er blitt gjort flere
grep for å redusere
fjernvirkningen av tiltaket.
Stø tt emurer er prosjektert med
jo rdmatter for å tillate
tilbakeføring av vegetasjon opp
skråningen og på den måten
redusere murens
fremtoning. Selve byggene er
designet med ulike materialer og
sprang i fasaden. Dette er gjort
med tanke på å bryte opp
bygni n gsvolumet slik at de
oppleves å ha
småhusbebyggelsens skala.
Støyskjermer for utearealene vi
bli utformet som en integrert del
av bebyggelsen og vil oppleves
som del av byggene.

Støy:

Det er blitt utført en støyrapport
som konkluderer at med
støyreduserende tiltak i fasaden
og støyskj ermer mot utearealer vil
tiltaket forholde seg til
retningslinjer for behandling av
støy i arealplanleggingen (T -
1442/2016) og tilhørende veileder
(M - 128).

T - 1442/2016 legges til grunn for
reguleringsplanbestemmelsene.

Vi kommer til å endre ordlyden
i §0.2 slik fylkesmannen ber
om. Der alle rom med
støyfølsomt bruk får
støyverdier som er laver eller
lik støygrensen på Ld 055dB.

Barns og unges interesser:

Det skal etableres 3 23 m2
lekeplass på egen tomt . Det
tilsvarer nærlekeplass i hen hol d
til kommun eplan. Det vil
etableres fortau frem til
eksisterende fortau langs

boligbebyggelse i
kommuneplan.

Terrenginngrep er
allerede gjennomført da
det opprinnelig gjennom
disp ensasjon fra
kommuneplan var t enkt å
bygge to eneboliger.

Rådmann anser at det er
positivt at dette området
etableres med en tettere
bebyggelse en to
eneboliger. De planlagte
rekkehusene vil kunne
legge godt til rette for
gode, skjermede
uteområder. Utsik t og
kveldsol mot nordvest er
positivt.

Støy ivaretas i
bestemmelsene og det gis
ikke brukstillatelse før
det er d okumentert at
retningslinjer iht. T -
1442/2016 er
dokumentert følges.

Bebyggelsen vil ha
betydelig fjernvirkning
mot nordvest. Dette sk al
dempes med at
støttemuren som holder
opp adkomstvei og
gårdsplass skal beplantes.
Bebyggelsens farger og
materialbruk skal også
bidra til å begrense
fjernvirkningen. Det er i
all hovedsak trafikken på
Hadelandsveien som vil
bli påvirket av
fjernvirkning en.
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krav om opparbeidelse av lekeareal for de
minste barna og det er lekeplasser for de større
barna i nærområdet. Det er videre et krav om
opparbeidelse av gangvei frem til eksisterende
fortau langs Hemskogveien som sikrer
sammenhengende gangvei frem til barneskole
og ungdomsskole. Dette mener vi er positivt.

Hemskogveien som sikrer
sammenhengende gangvei frem
til barneskole og ungdomsskole .

3 Ringerike kommune, k ommuneoverlegen.

Utdrag fra brev:

Universell utforming

Atkomstveier og inngangspartiene på tomta må
tilrettelegges med tilfredsstillende universell
utforming (uu) fra parkeringsareal på tomta og
fortau og til inngangsparti. De t er spesielt
viktig å ivareta tilgjengeligheten for
synshemmede, orienteringshemmede,
bevegelses - hemmede og miljøhemmede.
Utformingen må tilrettelegges med god
veifinning, her nevnes ledelinjer, farefelt,
oppmerksomhetsfelt, gode kontraster, skilting
m.m. . Atkomsten for personer med rullende
hjelpemidler må oppfylle krav til bredde,
svingradius og stignings - forhold. Ny
beplantning må være giftfrie og allergivennlige

Uteoppholdsplass
Tomta må tilrettelegges med
uteoppholdsplasser og lekeplasser med både
sol og skygge. Uteoppholdsplassene må
tilrettelegges med uu med likeverdige forhold
for barn og voksne med ulike funksjonskrav.

Støy
Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanleggingen (T - 1442/2016) og
tilhørende veileder (M - 128) må legges til
gr unn for reguleringsplanbestemmelsene

Myke trafikanter
Atkomsten fra bussholdeplass i Ringkollveien
må tilrettelegges med god tilgjengelighet. Det
er positivt at planen omfatter fortau langs
Hemskogveien. Barn som bor i dette området
har trolig ikke rett til fri skolebuss samt at bør
barn og unge uansett bør ha muligheten for gå
eller sykle til og fra hjemmet. Aktuelle traséer
for skoleveier, gangatkomster (snarveier) bør
derfor tilrettelegges slik at ulykker ikke oppstår
som følge av at barn og voksne vel ger å krysse
Hadelandsveien som snarvei, på vei til og fra
skoler, forretninger, fritidstilbud m.m..

Konklusjon Fagansvarlig for miljørettet
helsevern finner det formålstjenlig å fortette i
allerede etablerte boligområdet slik at
infrastrukturen i området , samt lekeplasser og
friluftsområder på sikt kan oppnå akseptable
størrelse, mangfold og kvalitet.

Universell utforming :

Det legges til rette for
tilfredsstillende adkomst for
bevegelseshemmede gjennom
felles utvendig løfteplattform opp
til felles a dkomst. Dette gir
trinnfri adkomst til inngangsparti
i 1 et asje. for boligene.
Utformingen vil tilrettelegge for
god veifinning. Høydeforskjeller
fra løfteplattform til boligene vil
bli utformet med ramper for
trinnfri adkomst.

Uteoppholdsplass:

Tiltake t legger til rette for felles
støyskjermet uteopphold s areal på
3 23 m2. Det skal utformes med
attraktive lekearealer og
rekreasjonsområder med mulighet
for grilling. Utearealene har
trinnfri tilgjengelig het med
unntak av en liten grillplass mot
vest.

Myke trafikanter:
Det skal etableres fortau fram
bebyggelse for å sikre trygg
ferdsel for syklende og gående.
Dette vil sikre trygg skol e vei for
barn og unge.

Støy:
Det er blitt utført en støyrapport
som konkluderer at med
støyreduserende tiltak i fasaden
o g støyskjermer mot utearealer vil
tiltaket forholde seg til
retningslinjer for behandling av
støy i arealplanleggingen (T -
1442/2016) og tilhørende veileder
(M - 128).

T - 1442/2016 legges til grunn for
reguleringsplanbestemmelsene

Forslagsstillers
kommentar er
tilstrekkelig.
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4 a Statens vegvesen , 22.08.2018

Utdrag fra brev:

Vi viser til overnevnte offentlig høring og vil
fraråde bygging av boliger i dette området.
Boligene vil ligge akkurat på klanten av rød
sone for st øy dvs. utendørs støy på 65 dBA .
Stede ts topografi er slik at bolig ene ligger
høyere enn vegen og gjør at det er vanskelig å
oppnå tilfredsstillende skjerming for utendørs
støy. Det er også å nevnte at støyen vil øke
med
årene og vår erfaring at andre og tredje
generasjons boligeiere ikke har så forståelse
for

Det er lagt fram en geoteknisk rapport som
ikke er tilfredsstillende. Det inneholder ikke
grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger
som baserer seg på det. Dette må
framskaffes.

Det er gitt en dispensasjon på 35 meter fra
bygning ti l senterlinje kjøreveg/ evt. gang - og
sykkelveg på g.nr. 1 03 b.nr. 288 i brev
28.11.1 6. Denne avstand må holdes. Ved at det
blir gitt en dispensasjon fra 50 meter
byggegrense på sydsiden til 35 meter, vil gjøre
at det ikke blir gi tt dispensasjon på nordsid en
av fylkesvegen.

Støy
Det er blitt utført en støyrapport
som konkluderer at med
støyreduserende tiltak i fasaden
og støyskjermer mot utearealer vil
tiltaket forholde seg til
retningslinjer for behandling av
støy i arealplanleggingen (T -
1442/2016) og t ilhørende veileder
(M - 128).

T - 1442/2016 legges til grunn for
reguleringsplanbestemmelsene.

Vi kommer til å endre ordlyden i
§0.2 slik fylkesmannen ber om.
Der alle rom med støyfølsomt
bruk får støyverdier som er laver
eller lik støygrensen på Ld 055d B

Ved å sette krav at tiltaket er
bundet juridisk til T - 1442/2016 i
reguleringsplanen, er
støyproblematikken og tiltak mot
støy blitt inkludert i planforslaget
på en omfattende måte og på den
måten sikre gode boligområder.

Geologisk rapport som ikke er
t ilfredsstillende:
Vi ettersender ny og oppdatert
geoteknisk undersøkelse som
inkluderer grunnundersøkelser og
stabiliseringsberegninger.
Vi har vært i direkte kontakt med
Anders Hagerup i vegvesenet for
å få supplert den informasjonen
de etterspør.

Avstan d til senter linje vei:
I 2010 ble grensen for avstand til
fylkesveg endret fra 15 til 50
meter. Dette betyr at det er mulig
å bygge opp til 15 meter fra
midtlinje fylkesvei hvis tomten er
regulert før 2010. Bebyggelsen
lags Hadelandsveien er derfor
plass ert n æ rmere enn dagens
generelle avstands krav på 50 m.
I omliggende boligområde ligger
bebyggelsen ca . 30 meter fr a
midtlinjen . Som eksempel ligger
eksisterende bolig på tomt
103/224 ligger 28 meter i fra
midtlinjen. Denne tomten inngår
som del av vårt p lanforslag. Vi
har derfor satt byggegrensen til
30 meter. Tiltaket er tegnet inn
33,5 meter fra fylkesvei.

Forslagsstillers
komment ar er
tilstrekkelig. Oppdatert
geoteknisk rapport er
gjennomgått og vurdert
som tilstrekkelig.

Presisering:
Forslagsstiller nevner
byggegrenser på både 30
meter og 33,5 meter fra
fylkesvei. Byggegrensa
på 30 meter fra fv. 241
gjelder området med
eksisteren de bebyggelse,
gnr/bnr 103/224.
Resterende områder med
ny planlagt bebyggelse
har byggegrense 33,5
meter fra fv. 241.
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Dispensasjonssøknaden som ble
gitt for rammesøknaden til to
eneboliger på tomt 103/288 på 35
meter forholder seg juridisk til
byggesaken, men er s elvfølgelig
relevant for dette planforslaget.
Statensvegvesen nevner støy som
den viktigste faktoren for
veiavstand. Vi mener at om vi
forplikter planforslaget å
tilfredsstille lydkravene i T1442/
2106 på tomten bør det kunne gis
dispensasjon for å bygge 33,5m
fra fylkesvei.

I forhold til en eventuell utvidelse
av veien er et naturlig at et nytt
kjørefelt bli bygget på motsatt
side av veien ettersom det
allerede er etablert to felts på vei
på den regulerte tomtens side av
veien.

4b Statens vegvesen, 17.10.2018

Vi vil fortsatt fraråde kommunen å tillate
bygging i dette område. Vi har klager fra
eksisterende bolig er i Hemskogveien på for
høyt støynivå fra fylkesveg 241. Vår erfaring
at selv om man bygger nær en veg, så er dette
på landsbygda og man forventer ikke at
trafikkstøyen kan være til sjenanse. Støynivået
vil øke med årene. Vi henviser til vårt brev om
at t opografien her er slik at boligene ligger
høyt over vegen o g gjør det særdeles vanskelig
å støyskjerme. Utenivå vil ligge over anbefalt.

Byggegrensen for fylkesveg 241 er 50 meter
og det er gitt en dispensasjon på 35 meter for 2
to - manns boliger i 2016. N å s økes det om 1 2
boenheter i 2018, altså en langt større
dispensasjon enn tidligere. Men siden husene
nordvest i Hemskogvegen er på 35 meter fra
fylkesveg en kan disse også ligge på 35 meter.
I reguleringsplanen for Havna - Hemskogen
ble det regulert en a vkjøring til en eksisterende
bolig på 1 03/77. Det er denne so m er foreslås
benyttet til de 1 2 nye boligene. Når det nå
sk al foreta en større utbygging b ør avkjøringen
løses på en annen måte for å ivareta
utvidelsesmulighet for vegen i et framtidig
pe rspek tiv. Adkomstvegen bør legges på
baksiden.

Vi har ingen kommentarer til den geotekniske
rapporten.

Vi sitter vår lit til at kommunen følger opp vår
anbefaling i dette brev.

Oppdatert geoteknisk
rapport er gjennomgått og
vurdert som tilstrekkelig.

Ved å flytte adkomstvei
til baksiden (sørsiden) av
boligene, hadde boligene
kommet nærmere fv. 241,
som ville gitt økt støy
mot fasader og
uteområder. I tillegg
hadde man fått en
situasjon hvor området
var omringet av veier på
begge sider, og dette er
ikke ideel t i et
trafikksikkerhets -
perspektiv.

Situasjonen med
adkomstvei foran
boligene sikrer et
skjermet uteområde med
gode solforhold og uten
biltrafikk på boligenes
bakside.

Byggegrensen i
plankartet er satt til 3 3,5
meter fra fv. 241. Med
tanke på at en av b oligene
i planområdet allerede
ligger nærmere enn 30
meter fra fylkesvei, og at
boligene vil få
tilstrekkelig skjerming
mot støy i hht.
T1442/2106, mener
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rådmannen av avstanden
er tilstrekkelig.

Å trekke bebyggelse
bakover (mot sør) for å få
større avstan d mot
fylkesvei ville også
redusert
handlingsrommet for et
romslig uteoppholdsareal
i planområdets stille side
– dette ville etter
rådmannens vurdering
gitt en dårligere helhet i
prosjektet mtp.
støyskjerming og gode
uteoppholdsarealer.

5 Brakar

Utdrag fr a brev:

Fordi at Brakars forslag om tosidig
bussholdeplass langs Hadelandsveien ikke ble
inkludert i 0605_432 Detaljregulering
Hemskogveien, foreslår vi at en annen løsning
vurderes i reguleringsplanen for å forbedre
kollektivtilbudet i området.
For å u nngå den nåværende ringruten i
Haugsbygd for bybuss linje 223, er det
ønskelig å lage et snupunkt på Øvre Berg. Da
kunne bussen foruten å kunne snu også
regulere der i stedet for å belaste med
regulering på Hønefoss sentrumstopp. En god
plassering for en s lik snuplass og
reguleringspunkt ville være i krysset
Ringkollveien / Hemskogveien, se bildet
nedenfor, alternativt i krysset Ringkollveien /
Øvre Nordbergveien.

Vi ser positivt på mulig forbedre
kollektivfeltet i nærområdet. Da
dett vil ha en positiv v irking på
bokvaliteten.

Forslaget til Brakar inkluderer
arealer som er uhensiktsmessig
langt unna det regulerte området
vi regulerer. Vi mener derfor det
er vanskelig å rettferdiggjøre den
ekstra tiden og kosten som en slik
inkludering vil bety for vårt
p lanforslag. Vi ønsker derfor å
ikke inkludere Brakars forslag i
planforslaget.

Tilstrekkelig.

6 Kjetil Eriksen

Utdrag fra mail:

Trafikksikkerhet i krysset Hemskogveien /
Hemskogveien. Her vil beboere fra 12 nye
enheter komme opp og møte Hemskogveien
hv or det mye trafikk nedover fra før.
Trafikken fra Havna feltet i Hemskogveien
kommer ned Hemskogveien og vil møte økt
trafikk fra høyre midt i en sving.

Hvordan skal gangvei løses i samme kryss?
Hvordan skal denne knyttes til eksisterende
fortau i Hemsk ogveien?
Sti som krysser Hadelandsveien er en etablert
sti og bør holdes åpen fra Hemskogveien.

Utbedring av innkjøring i Hemskogveien fra
Hemskogveien. Her har vi muntlig sagt til
Holth at veien kan utbedres innenfor
eksisterende vei. Ikke at Havna Vel gir mer
areal til vei.

Trafikksikkerhet :

Krysset som oppgraderes i møtet
mello m Hamskogv ei en
/Hemskogveien er utformet
innenfor eie ndomsgrensene til
utbygger. Dagens kryss vil bli
utbedret slik at det vil være god
sikt i begge retninger som vist i
plankartet og markerte siktlinjer i
planforslaget .

Koblingen av nytt fortau til
eksisterende fortau gjøres med
fotgjengerfelt over veien i krysset
Hemskogveien / Haugkollen.

Utvidelse av krysset:

Tilstrekkelig.
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Jeg tror det meste er tatt hensyn til deres
dokumenter, viktigere er at det blir fulgt opp i
den videre prosessen.

Krysset som oppgraderes i møtet
mellom Hamskogveien
/Hemskogveien er utformet
innenfor eiendomsgrensene til
utbygger. Dette er vist i
planforslaget og
Reguleringskartet.

7 Kn ut Helle for Sigrid Helle

Det er en rekke feil og mangler ved
illustrasjoner/tegninger.
o Det er ikke angitt kote - høyder på
plantegninger og snitt.
o Det er ikke gitt informasjon om målestokk
for plan - og snitt - tegninger. Flere av
tegningene har ikke løpenummer eller annen
ide ntifikasjon for henvisning.
o Det er ikke gitt informasjon på snitt -
tegninger hvor på plan - tegningen disse er
referert til.

o Terrengbearbeiding medfører flere
skjæringer. Beskrivelse av terrengfylling og
forstøtningsmur mangler. Tegningene skal vise
hv or på tomta fyllinger og støttemurer ligger
og snitt av fyllingen eller støttemuren. På
situasjonsplan tegnes fyllinger og støttemurer
med faste tegnesymboler.

o Snitt - og plantegninger viser ulike
situasjoner. Tegning A10 - 2 og plantegning
(mangler ident ifikasjon) viser gangvei så å si
tomtegrensen mot eiendom 103/62. Snitt -
tegning (mangler identifikasjon) viser
terrengbearbeiding med skjæring på samme
plass. (Se vedlegg)

Iht. TEK 17 §8 - 3 skal " nivåforskjeller sikres
slik at fallullykker forebygges " . Nivåforskjell
på mer enn 3 meter må sikres med rekkverk,
gjerde, tett vegetasjon eller lignende slik at
fallskader forebygges. Nivåforskjell på mer
enn 0,5 meter der det er hardt underlag som
betong, asfalt, steinheller og lignende, må
sikres med rekkver k, gjerde, tett vegetasjon
eller liknende slik at fallskader forebygges.
Mot eiendom 103/62 er det skjæringer. Trolig
over 3 meter. Det fremkommer ikke hvordan
skjæringene er sikres mot fallulykker.

Feil og mangler ved illustrasjoner
/ tegninger:
Hensikten med
illustra sjonsmaterialet er å gi et
visuell presentasjon for hva som
ligger til grunn for
reguleringsforslaget. Ved en
eventuell rammesøknad vil
oppdaterte
rammesøknadstegninger
inneholde de mangler som blir
påpekt av Knut Helle. Kote
høyder er angitt i
planbeskriv elsen. Dette er de
juridisk bindende dokumentet.
For å gjøre tegningene enklere å
lese har vi likevel valgt å legge
kote høyden inn i snittene for å
gjøre illustrasjonene enklere å
lese.

Avstand til nabogrense
Al e tiltak inkludert skjæringer
og terren ginngrep som vil kreve
sikring vil bli utført med
nødvendige støttemurer på egen
tomt og vil ikke påvirke tomt
103/62.

Nivåforskjeller:
De nivåforskjeller som vil komme
som resultat av tiltaket vil bli
sikret i henhold til TEK 17. Alle
tiltak vil ligge på egen tomt og i
samsvar med gjeldene forskrifter.

Fjellskjæringer: Alle skjæringer
og terrenginngrep som vil kreve
sikring vil bli utført med

Tilstrekkelig.
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Snitt viser bearbeiding av terreng med
vertikale sk jæringer mot eiendom 103/62 som
vil medføre fare for masseutglidning av
skjælfjell og mulig alunskifer. Snø og vann vil
også drive ned mot inngangspartier da deler av
terrenget på 103/62 ligger betydelig høyere.
Det er ikke redegjort for hvordan "
Fjellskj æring som ikke får mottrykk fra
bygg/tilbakefylling skal sikres mot steinsprang
ned på tomten " (Ref. Geoteknisk notat fra
Arkimedum AS)

TEK 10 § 8 - 4 krever gode sol og lysforhold.
Tradisjonelt har fem timers solbelysning på
fasaden ved vår - og høstjev ndøgn vært
anbefalt. I nordvendte hellinger vil det være
vanskelig å få til gode sol - og lysforhold,
særlig når tettheten er høy. Vedlagte
illustrasjoner navngitt som solstudio mars
8_15/16_19 viser at leiligheter i bygget som er
plassert lengst mot øst ik ke har sol på fasadene
Det ser ut som at horisont og vegetasjon mot
øst og syd ikke er tatt med i beregning av sol
og skygge. For vinterhalvåret er det ikke
vedlagt noen form for dokumentasjon
vedrørende solforhold. Og det fremgår ikke
hva antall soltimer på de ulike fasadene er. Jeg
viser Byggforkserien, anvisning 311.115 for
korrekt utført beregning av sol - , skygge - og
horisontforhold.

Vedrørende alun - skifer forekomster. Det er det
målt radonverdier flere 1000 ganger høyere
enn grensen for radon på eiendom 103/62.

Innsigelse
Tegninger av fasader og plan mot eiendom
103/62 og plan viser understøttet takutspring.
Bygningene er da plassert nærmere enn 4
meter til grensen. Det er ikke gitt samtykke til
å plassere bygningene nærmere enn 4 meter
mot eiendom 103/62. Etter plan - og
bygningsloven § 29 - 4 andre ledd skal
byggverk, inklusive eventuell
kjeller/underjordisk parkering o.a., oppføres
minst 4 meter fra nabogrensen.

nødvendige støttemurer på egen
tomt. Dimensjonering av
støttemurer vil bli utført i
prosjekteringsfasen av tiltaket.

Solforhold i leilighetene:

Det er utarbeidet solstudie for 21
juni og ved jevndøgn som er 21
mars og 22 september . Dette
utført fr en 3d modell av tiltaket
der geotekniske koordinater
ligger til grunn for beregningen.
Dette er en øvelse for å gi et
oversiktligblide av solforholdene
på tomten. øvelsen er blitt gjort i
samråd med kommunens
saksbehandler. De viser at
solforholdene er svært gode fram
til Jevndøgn. Det utføres
vanligvis ikke solberegninger i
vinterhalvåret ettersom det er
generelt dårlige solforhold for alle
boliger. For å sikre lys i
vinterhalvåret er det satt inn
takvinduer i seksjoner med to
fasader.
Byggforkserien, anvisning
311.115 for korrekt utført
beregning av sol - , skygge - og
horisontforhold. Er et fagblad
fra1996 som bes kriver en eldre
beregningsmodell for solforhold
uten digitale verktøy. Det utviklet
svært gode digitale verkløy som
utfører samme beregninger på en
god og visuell måte. Disse har vi
benyttet i denne studien.

Det vil bli utført tiltak mot radon
som det er påkrevet i TEK 17 for
alle nye bygg.

Takutspringene er illustrert med
understøtting. Dette var et
designgrep vi nå velger å ta bort.

Vedlagt ligger nye fasade og snitt
tegninger og illustrasjoner som
som viser at dette ikke vil være
understøttet takut spring over
inngangsparti.
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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

Hemskogveien panorama - Ringerike kommune - detaljregulering
- offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag for Hemskogveien panorama i Ringerike kommune, jf. pbl §
12-10. Vi viser også til vår uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid datert 9. oktober 2017.

Dette er en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

Kort om planen
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av 12 boenheter i rekkehus fordelt på to
bygninger.

Arkeologiske kulturminner
Vi har ingen merkander til planforslaget når det gjelder automatisk fredete kulturminner.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har ingen merknader til planforsalget når det gjelder kulturminnehensyn.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk:www.bfk.no/edialog(kan også benyttes til sensitive opplysninger).
Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Linda Engstrøm
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato: 20.06.2018 Vår referanse: 2017/11082 - 5 Vår saksbehandler:
Deres dato: 07.06.2018 Deres referanse: 17/1273-34 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Vår dato: 14.08.2018
Vår referanse: 2017/5563
Arkivnr.: 421.4
Deres referanse: 17/1273-34
Saksbehandler: Brede Kihle
Innvalgstelefon: 32266865

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for
Hemskogveien Panorama ved Hugsbygd

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Hemskogveien
Panorama hvor det er lagt opp til oppføring av rekkehusbebyggelse med til sammen 12
boenheter. Området grenser til Hadelandsveien som resulterer i at det planlagte
boligområdet er svært støyutsatt. På grunn av støysituasjonen vil vi primært fraråde at
det blir oppført boliger i dette området. Skråningen ned mot veien bør forbli et
grøntområde som kan fungere som skjerming mot bebyggelsen i sør hvor
fortettingspotensialet og miljøforholdene er bedre. Hvis det likevel åpnes opp for boliger
her har Fylkesmannen en planfaglig forutsetning om den nasjonale støygrensen i
støyretningslinjen T-1442 for støyfølsomme bruksformål blir tatt inn i bestemmelsene.
På den måten blir støygrensen juridisk bindende for planen.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 7. juni 2018 mars 2016 hvor ovennevnte planforslag er utlagt til offentlig
ettersyn.

Planforslaget legger til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med totalt 12 boenheter i
skråningen ned mot Hadelandsveien ved Haugsbugd. Fra byggegrense til senterlinjen av
vegen er avstanden 30 meter. Boligene er planlagt oppført i to etasjer i tillegg til
parkeringskjeller.

Det aktuelle området er avsatt til boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan.

Vi har i brev av 2. oktober 2017 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid.
Vi ba om at forhold knyttet til støy, barn og unge, landskap, friluftsliv, naturmangfold, energi og
universell utforming ble tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Vi viste spesielt til
utfordringen knyttet til trafikkstøy med bakgrunn i nærheten til fylkesveien.

Fylkesmannens kommentarer

Det aktuelle området som ønskes utnyttet til boligbebyggelse utgjør en nordvendt skråning
ned mot fylkesvei 241 – Hadelandsveien. Innenfor arealet som er foreslått regulert til
boligbebyggelse er det ca 14 meter høydeforskjell på det bratteste og høydeforskjellen
mellom veg og planlagte boliger er på det meste ca 20 meter. Dette gjør det utfordrende å
sikre tilfredsstillende støyskjerming langs den trafikkerte veien. I tillegg vil en bebyggelse
oppført i 3 etasjer med tilhørende støttemurer være utfordrende i forhold til viktige
landskapsinteresser.



Side 2 av 3

Støyanalysen dokumenterer at området er særlig utsatt for trafikkstøy og store deler av
planområdet ligger innenfor rød støysone (over 65 dB). I følge støyretningslinjen er rød
støysone områder hvor det i utgangspunktet ikke bør planlegges for støyfølsomme
bruksformål. Gul støysone er en vurderingssone hvor bebyggelse med støyfølsom
bruksformål kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Med bakgrunn i støysituasjonen og at området utgjør en bratt nordvendt skråning hvor det er
planlagt en bebyggelse som ifølge saken vil gi store fjernvirkninger og som vil bryte med
dagens bygningsmiljø, vil vi fraråde å åpne opp for bebyggelse slik det er planlagt her. For å
realisere prosjektet vil det også være nødvendig med omfattende terrenginngrep. Vi anbefaler
derfor at området inngår som en del av grøntstrukturen for boligbebyggelse i bakkant hvor
forholdende er bedre, både med hensyn til støy og landskap.

Med bakgrunn i at støyanalysen langt på vei viser at støygrensene i støyretningslinjen kan
overholdes fremmer vi likevel ikke innsigelse. Oppføring av støyskjermer i tillegg til lokale
skjermer på balkonger etc. vil resultere i at støygrensen blir oppfylt. Lekearealene og
uteområdet er foreslått i bakkant av bebyggelsen i forhold til vegen og vil slik sett komme
utenfor støyutsatt sone. Sørsiden av byggene vil også ha gode solforhold.

I bestemmelsene er det vist til at støygrensene i støyretningslinjen skal gjelde og det er krav
om dokumentasjon på dette som en del av byggesaken. Dette mener vi er positivt. Det er
likevel viktig at støygrensen blir juridisk bindende for planen slik at alle rom med støyfølsomt
bruk (hovedsakelig stue og soverom) får støyverdier som er lavere eller lik støygrensen på
Lden= 55 dB utenfor vindu i støyutsatt fasade mot Hadelandsveien. Vi ber derfor om at
ordlyden i § 0.2 blir endret.

Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til planforslaget under forutsetning av at dette blir
innarbeidet i den endelige planen. Det betyr at kommunen ikke har anledning til å vedta
detaljplanen uten at dette kravet blir innarbeidet i bestemmelsene.

Vi viser til nasjonale føringer om ivaretakelse av støy i arealplanleggingen. I Nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging står at fortetting med kvalitet er en viktig
forutsetning for en god by- og tettstedsutvikling. Det er uttrykt en forventning om at
kommunene skal forebygge nye miljø- og helseulemper i form av støy ved planlegging av ny
boligbebyggelse.

Fylkesmannen viser i denne forbindelse også til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
som trådte i kraft 1. januar 2012. I § 4 gis kommunen blant annet et ansvar for å bidra til å
beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Når det gjelder barn og unges interesser er det krav om opparbeidelse av lekeareal for de
minste barna og det er lekeplasser for de større barna i nærområdet. Det er videre et krav om
opparbeidelse av gangvei frem til eksisterende fortau langs Hemskogveien som sikrer
sammenhengende gangvei frem til barneskole og ungdomsskole. Dette mener vi er positivt.

Når det gjelder prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven, ser
vi av saken at planforslaget er vurdert til ikke å ha negativ innvirkning på verdifulle
naturtyper eller sårbare arter. Vi har ingen merknader til dette.
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Utover dette har vi ingen spesielle merknader ut fra våre ansvarsområder. Vi ber om å bli
holdt orientert om kommunens videre behandling av planforslaget for Hemskogveien
Panorama.

Med hilsen

Geir Sørmoen
fung. fagsjef

Brede Kihle

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
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Sv ar - 432 detaljregulering for Hemskogveien panorama - høring og

offentlig ettersyn

V i viser til overnevnte offentlig høring og vil fraråde bygging av boliger i dette området.

Boligene vil ligge akkurat på klanten av rød sone for støy dvs. utendørs støy på 65 dBA .

Stedets topografi er slik at bolig ene ligger høyere enn vegen og gjør at det er vanskelig å

oppnå tilfredstillende skjerming for utendørs støy. Det er også å nevnte at støyen vil øke med

årene og vår erfaring at andre og tredje generasjons boligeiere ikke har så forståelse for

støy.

Det e r lagt fram en geoteknisk rappor t som ikke er tilf redstillende. Det inneholder ikke

grunnundersøkelser og stabilitetsberegninger som baserer seg på det. Dette må

framskaffes.

Det er gitt en dispensa s jon på 35 meter fra bygning til senterlinje kjøreveg/ ev . gang - og

sykkelveg på g. n r. 1 03 b.nr. 288 i brev 28.1 1 .1 6 . Denne avstand må holdes. Ved at det blir

gitt en dispensasjon fra 50 meter byggegrense på sydsiden til 35 meter , vil gjøre at det ikke

blir gi tt dispensasjon på nordsiden av fylkesvegen .

Vi setter vår lit til at kommunen følger opp alle punktene .

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen
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Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Anne - Mette Bjertnæs

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN
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Svar ang. reguleringsplan Hemskog vei en panorama

Vi vil fortsatt fraråde kommunen å tillate bygging i dette område. Vi har klager fra

eksisterende boliger i Hemskogveien på for høyt støynivå fra fylkesveg 241 . Vår erfaring at

selv om man bygger nær en veg, så er dette på landsbygda og man forventer ikke at

trafikkstøyen kan være til sjenanse. Støynivået vil øke med årene. Vi henviser til vårt brev om

at topografien her er slik at boligene ligger høyt over vegen og gjør det særdeles vanskelig å

støyskjerme. Utenivå vil ligge over anbefalt.

Byggegrensen for fylkesveg 241 er 50 meter og det er gitt en dispensasjon på 35 meter for 2

to - manns boliger i 201 6. Nå søkes det om 1 2 boenheter i 201 8, altså en langt større

dispensasjon enn tidligere. Men siden husene nordvest i Hemskogvegen er på 35 meter fra

fylkesveg en kan disse også ligge på 35 meter.

I reguleringsplanen for Havna - Hemskogen ble det regulert en avkjøring til en eksisterende

bolig på 1 03/77. Det er denne som er foreslås benyttet til de 1 2 nye boligene. Når det nå

skal foreta en større utbygging b ør avkjøringen løses på en annen måte for å ivareta

utvidelsesmulighet for vegen i et framtidig perspektiv. Adko mstvegen bør legges på

baksiden.

Vi har ingen kommentarer til den geotekniske rapporten.

VI sitter vår lit til at kommunen følger opp vår anbefaling i dette brev.

Statens vegvesen Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen
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Anders O. Ha gerup

seksjonsleder Anne - Mette Bjertnæs

senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret

10.08.2018

Vår ref.: 2017/1273

Høringsuttalelse til fo rslag til detaljreguleringsplan 432 Hemskogen panoram a

Det vises til deres oversendelse av høringsutkastet til forslag til detaljregulering av
Hemskogen panorama av 7.6.2018.

Vår hjemmel
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

Uttalelse
Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har tilsyn - , råd - og veiledningsansvar i henhold til
Folkehelseloven kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter. Miljørettet helsevern
omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse er fysiske,
kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot
faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blan t annet ved å ivareta hensynet
til helse og trivsel i planlegging etter plan - og bygningsloven og godkjenning av virksomhet
etter annet lovverk, jf. Miljørettet helsevernforskriftens § 4.

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har vurdert mulige negative miljø - og helsefaktorer
knyttet til området og har følgende merknader:

Universell utforming
Atkomstveier og inngangspartiene på tomta må tilrettelegges med tilfredsstillende universell
utforming (uu ) fra parkeringsareal på tomta og fortau og til inngangs parti . Det er spesielt
viktig å ivareta tilgjengeligheten for synshemmede , orienteringshemmede , bevegelses -
hemmede og miljøhemmede. Utformingen må tilrettelegges med god veifinning, her nevnes
ledelinjer, farefelt, oppmerksomhetsfelt, gode kontraster, skilting m.m.. Atkomsten for
personer med rullende hjelpemidler må oppfylle krav til bredde, svingradius og stignings -
forhold. Ny beplantning må være giftfrie og allerg ivennlige.

Jf. Strategi for universell utforming i Ringerike kommune 2015 - 2025



Uteoppholdsplass
Tomta må tilrettelegges med uteoppholdsplasser og lekeplasser med både sol og skygge .
Uteoppholdsplassene må tilrettelegges med uu med likeverdige forhold for barn og voksne
med ulike funksjonskrav.

Støy
Retningslinjer for behandling av støy i arealplan leggingen (T - 1442/2016) og tilhørende
veileder (M - 128) må legges til grunn for reguleringsplanbestemmelsene.

Myke trafikanter
Atkomsten fra bussholdeplass i Ringkollveien må tilrettelegges med god tilgjengelighet. Det
er posi tivt at planen omfatter fortau langs Hemskogveien. Barn som bor i dette området har
trolig ikke rett til fri skolebuss samt at bør barn og unge uansett bør ha muligheten for gå eller
sykle til og fra hjemmet. A ktuelle traséer for skoleveier, gangatkomster (snarveier) bør derfor
tilrett elegges slik at ulykker ikke oppstår som følge av at barn og voksne velger å krysse
Hadelandsveien som snarvei, på vei til og fra skoler, forretninger, fritidstilbud m.m. .

Konklusjon
Fagansvarlig for miljørettet helsevern finner det formålstjenlig å forte tte i allerede etablerte
bolig området slik at infrastrukturen i området, samt lekeplasser og friluftsområder på sikt kan
oppnå akseptable størrelse, mangfold og kvalitet.

Med hilsen e.f.

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
Tlf 90562030
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift .



Fra: Johan Sigander [Johan.Sigander@brakar.no]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: May - Britt Andersen [May - Britt.Andersen@brakar.no]
Sendt: 21.08.2018 14:48:59
Emne: 432 Detaljregulering Hemskogveien panorama: merknad
Vedlegg: image002.png; image001.jpg; image006.jpg

Hei,

Fordi at Brakars forslag om tosidig bussholdeplass langs Hadelandsveien ikke ble inkludert i 0605_432 Detaljregulering Hemsko gveien, foreslår vi at en
annen løsning vurderes i reguleringsplanen for å forbedr e kollektivtilbudet i området.

For å unngå den nåværende ringruten i Haugsbygd for bybuss linje 223, er det ønskelig å lage et snupunkt på Øvre Berg. Da kun ne bussen foruten å kunne
snu også regulere der i stedet for å belaste med regulering på Hønefoss sentrumstopp. En god plassering for en slik snuplass og reguleringspunkt ville være i
krysset Ringkollveien / Hemskogveien, se bildet nedenfor, alternativt i krysset Ringkollveien / Øvre Nordbergveien.





Mvh
Johan Sigander

Johan Sigander
Strategisk ruteplanlegger
Brakar as
Telefon: +47 906 57 401



Kommentarer og innsigelser til reguleringsplanforslaget. 432 Detaljregulering Hemskogveien
panorama .

Kommentarer:

Det er en rekke feil og mangler ved illustrasjoner/ tegninger.
o Det er ikke angitt kote - høyder på plantegninger og snitt.
o Det er ikke gitt informasjon om målestokk for plan - og snitt - tegninger . Flere av

tegningene har ikke løpenummer eller annen identifikasjon for henvisning .
o Det er ikke gitt informasjon på snitt - tegninger hvor på plan - tegningen disse er

referert til.
o Terrengbearbeiding medfø rer flere skjæringer. Beskrivelse av terrengfylling og

forstøtningsmur mangler . Tegningene skal vise hvor på tomta fyllinge r og
støttemur er ligger og snitt av fyllingen eller støttemuren. På situasjonsplan tegnes
fyllinger og støttemurer med faste tegnesym boler.

o Snitt - og plantegninger viser uli ke situasjoner . Tegning A10 - 2 og plantegning
(mangler identifikasjon) viser gangvei så å si tomtegrensen mot eiendom 103/62 .
Snitt - tegning (mangler identifikasjon) viser terrengbearbeiding med skjæring på
samme plass . (Se vedlegg)

Iht. TEK 17 §8 - 3 skal " nivåforskjeller sikres slik at fallullykker forebygges ". Nivåforskjell på
mer enn 3 meter må sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller lignende slik at
fallskader forebygges. Nivåforskjell på mer enn 0,5 mete r der det er hardt underlag som
betong, asfalt, steinheller og lignende, må sikres med rekkverk, gjerde, tett vegetasjon eller
liknende slik at fallskader forebygges. Mot eiendom 103/62 er det skjæringer . Trolig over 3
meter. Det fremkommer ikke hvordan sk jæringene er sikres mot fallulykker .

Snitt viser bearbeiding av terreng med vertikale skjæringer mot eiendom 103/62 som vil
medføre fare for masseutglidning av skjælfjell og mulig alunskifer . Snø og vann vil også drive
ned mot inngangspartier da deler av terrenget på 103/62 ligger betydelig høyere . Det er ikke
redegjort for hvordan " Fjellskjæring som ikke får mottrykk fra bygg/ tilbakefylling skal sikres
mot steinsprang ned på tomt en " ( Ref. Geoteknisk notat fra Arkimedum AS )

TEK 10 § 8 - 4 krever gode sol o g lysforhold. Tradisjonelt har fem timers solbelysning på
fasaden ved vår - og høstjevndøgn vært anbefalt. I nordvendte hellinger vil det være vanskelig
å få til gode sol - og lysforhold, særlig når tettheten er høy. Vedlagte illustrasjoner navngitt
som sols tudio mars 8_15/16_19 viser at leiligheter i bygget som er plassert lengst mot øst
ikke har sol på fasadene
Det ser ut som at horisont og vegetasjon mot øst og syd ikke er tatt med i beregning av sol og
skygge. For vinterhalvåret er det ikke vedlagt noen f orm for dokumentasjon vedrørende
solforhold. Og det fremgår ikke hva antall soltimer på de ulike fasadene er. Jeg viser
Byggforkserien, anvisning 311.115 for korrekt utført beregning av sol - , skygge - og
horisontforhold .

V edrørende alun - skifer forekomster . Det er det målt radonverdier flere 1000 ganger høyere
enn grensen for radon på eiendom 103/62 .



 I planbeskrivelsen er det villedende beskrivelser: " Tomten ligger i et populært boligområde
hvor det tidligere har vært en god del boligutbygging. Rolige omgi velser, gode solforhold og
store grøntarealer med nærhet til Ringkollen gjør området attraktivt for boligformål " .
En bratt nordvendt tomt med en tilstøtende trafikkert Hadelandsveien. Vil for ytterst få
oppleves som rolige omgivelser med gode solforhold .

Videre heter det " Det er vist balkonger foran leilighetene. Med gode og store nok utearealer
bak bygningene vil det ikke være helt nødvendig å skjerme balkongene. Men det må påregnes
at de vil bli mye brukt av beboerne. Det anbefales derfor sterkt at gla ssfeltene lages så høye
at de som sitter på balkongene får skjermingseffekt av dem. Da må overkanten av
glassfeltene være minimum 1,7m over gulvet i balkongene. Alternativt kan de bygges helt inn
med åpningsbare felter "

" Med gode og store nok utearealer b ak bygningene vil det ikke være helt nødvendig å
skjerme balkongene ". Bak begynningene slik det fremkommer på tegninger vi det være en
stripe med 2 til 4 meters bredde hvor enkelte av leilighetene ikke vil ha sol. Gode og store
arealer er ikke beskrivende for disse arealene.

Innsigelse
Tegninger av fasader og plan mot eiendom 103/62 og plan viser understøttet takutspring.
Bygningene er da plassert nærmere enn 4 meter til grensen. Det er ikke gitt samtykke til å
plassere bygningene nærmere enn 4 meter mot e iendom 103/62. Etter plan - og
bygningsloven § 29 - 4 andre ledd skal byggverk, inklusive eventuell kjeller/underjordisk
parkering o.a., oppføres minst 4 meter fra nabogrensen .

For Sigrid Helle

Knut Helle



Vedlegg

Utsnitt av plantegning:

Utsnitt av snitt
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Rekvirert av Skrevet av

Holth Bygg og Eiendom AS Arkimedum AS

Ole Johan Holth Lars P. Tronrud

ole@holthbygg.no lars@arkimedum.no

+47 415 09 558 91 82 44 36

Oppdragsbeskrivelse

Holth bygg & eiendom A S ønsker å utvikle sin tomt i Hemskogveien 10 - 12 i Ringerike kommune med boliger.
Statens vegvesen har fremmet en in n sigelse der det kreves en geoteknisk utredning med dokumentasjon for
stabiliteten i forhold til vegen ( F v 241). Arkimedum AS er engasjert fo r å gjøre en geoteknisk vurdering av
tomten og skrent ned mot fylkesveien .

Fig 1 Fasade mot nord
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Fig 2 Situasjonskart
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Fig 3 Snitt
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Geotekniske vurderinger

Befaring ble gjort den 19.12.2017

Tilstede var

• Ole Johan Holth Holt h Bygg og Eiendom AS
• Lars P. Tronrud Arkimedum AS

Grunn forholdene under planlagt bygg er u tspengt fjell i hele tomtens utstrekning. Selve bygget vil dermed ikke
påvirke o mrådestabiliteten.

På befaringen kunne sees fjellskjæring i bakkant av bygg. Fjellet var flisete skifer/ » s kjælfjell » som er typisk for
området. Jeg vurderer stabiliteten til denne skråningen til å være tilfredsstillende , men det må gjøres en
beregning på bakveggen for byggene i forhold til jordtrykk fra tilbakefyl l te masser og hvordan disse kreftene tas
inn i bygget. Fjellskjæring som ikke får mottrykk fra bygg/tilbakefylling skal sikres mot steinsprang ned på tomt.

Mellom tomten og Hemskogveien er det en bratt fylling av grov sprengstein. Denne skal iflg oppdragsgiver delvis
fjernes og det skal settes opp en s tøttemur for å lage adkomstvei inn foran husene. Støttemuren forankres i
bunn til fjell, og sikres evt med forankret geonett inn under bygg. Videre skal skråningen mellom støttemur og
Hemskogveien fylles opp med gode steinmasser og jord og tilsåes. Det for utsettes at denne skråningen legges i
permanent helling 1:1,5 eller slakere. Underliggende antas det stein masser eller fjell. Stabiliteten vurderes
under disse forutsetningene som ivaretatt for denne skråningen. Se fig 3

Fra Hemskogveien er det en forholds vis bratt skråning ned til Hadelandsveien , antar ca 1:2 . Det var på
befaringen vanskelig å se hva grunnmassene konkret besto av, men ut fra hellingen på skråningen kan det virke
som grus/steinholdige masser. Antar at dette er masser som er doset ut i forbindelse med oppbygging av
Hemskogveien. Hemskogveien har vært trafikkert siden ca 1990, uten at det har forekommet ras eller
steinsprang ut i veibanen på Hadelandsveien. På sørsiden av Hadelandsveien er det også god grøftedybde og
bredde for å fa nge opp evt stein fra skråning . Faren for utglidning av denne skråningen vurderer jeg som
minimal , men har likevel gjort en stabilitetsberegning basert på Janbu og lamellmetode. Beregnet
sikkerhetsfaktor F 2,5

Se også bilder bakerst

Beregningsgrunnlag

• H øyde H = 4,5m
• Friksjon Tan = 0,70
• Attraksjon a = 0 kPa
• Tyngde = 18 kN/m3
• Terrenglast q = 5,0 kPa

Hønefoss, 21. desember 2017

Lars P. Tronrud
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Lamellmodell
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Tomten
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Hemskogveien
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Hadelandsveien
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Rekvirert av Skrevet av

Holth Bygg og Eiendom AS Arkimedum AS

Ole Johan Holth Lars P. Tronrud

ole@holthbygg.no lars@arkimedum.no

+47 415 09 558 91 82 44 36

Viser til tidligere notat med stabilitetsberegninger av skråning mellom Hemskogveien og Fv 241, og svar fra SVV v/
Anders Hagerup datert 22.08.18. I svar fra SVV ble det bemerket at det ikke er utført grunnundersøkelser og at
stabilitetsberegningene derfor ikke var tilfredsstillende.

Jeg viser videre til min mail til SVV den 03.09.2018 hvor j eg redegjør for vurderinger jeg gjorde ifm disse
beregningene.

For å fremskaffe mer konkret dokumentasjon på grunnforholdene ble det den 06.09.2018 utført 4 prøvegroper
langs skråning, som vist på kart.



Hemskogen panorama 10323 - N - 01

Hønefoss 07.09.2018

2

Hull 1 30 cm torv Skjæl f jell
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Hull 2 50 cm tor v Skjæl f jell
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Hull 3 60 cm torv Skjæl f jell
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Hull 4 60 cm torv Skjæl f jell
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Undersøkelsene viser at de antagelsene jeg gjorde på befaring i 2017 er for konservative , og at d et er mye kortere
til fjell enn antatt. Et evt ras ned på Fv241 vil dermed ta form som et overflateras i et tynt dekke av torv og vil da
være avhengig av terrengvinkel og intern friksjonsvinkel.

Ole Haukedalen , som bor på Hovedgården i Øvre Norbergvei 14 kunne bekrefte at Hemskogveien bygde han og
hans far tidlig på 19 50 - tallet, og at denne ble tatt ut i fjellskråningen . Det har ikke vært tegn til utrasing.

Konklusjon:

Hele skråningen mellom Hemskogveien og Fv 241 er skjæl fjell med tynt torvdekke, og d et er ikke fare for utrasing
mot Fv 241

Hønefoss, 7. september 2018

Lars P. Tronrud
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
Arkivsaksnr.: 17/1273-31   Arkiv: PLN 432  

 

432 Detaljregulering Hemskogveien panorama - 1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hemskogveien Panorama sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 202 Havna 

Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (siste mindre endring 27.06.13) som overlappes av ny plan, 

ved vedtak av 0605_432 Hemskogveien Panorama. 

 

4. Parkeringsløsning for beboere på eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt 

snuhammer, samt avtaler med grunneier om etablering av snuhammer må avklares og 

dokumenteres før 2 gangsbehandling. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for rekkehusbebyggelse med til sammen 12 

boenheter, fordelt på 2 bebyggelser på eiendom 103/288 og østre del av 103/94. Planen 

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

anlegg som uteoppholdsarealer, felles ute- og lekearealer, adkomst og parkering, samt 

kjøreveg, fortau og annen veggrunn. Eiendom 103/224 er også inkludert i planforslaget etter 

initiativ fra kommunen, og etter dialog og enighet mellom kommune, grunneier og 

forslagstiller.  

 

Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområde 

Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot 

vest. Den heter også Hemskogveien og via den kommer man til de fremtidige boligene som 

planforslaget gjelder. Denne avstikkeren av Hemskogveien brukes også av beboerne i Øvre 

Nordbergveien 10.   

 



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

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Bakgrunn og historikk 

Planforslaget som legges frem for behandling foreslår å legge til rette for bygging av 

rekkehusbebyggelse med 12 boenheter. Det har tidligere vært planer om en annen type 

bebyggelse på tomten og i den forbindelse har kommunen ved flere anledninger behandlet 

søknader knyttet til eiendommen.  

 

Eiendommen ble fradelt i sak 02/02883, delegasjonssak nr. 0001/03, datert 02.01.2003, 

området var også da definert som nåværende boligområde. Da gjeldende kommuneplan, 

vedtatt 27.01.2000, kommuneplanbestemmelsene § 1.4 nr. 1 åpnet for at eiendommer i 

boligområder kunne bebygges med småhusbebyggelse, angitt som bygninger med inntil 2 

boenheter. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 30.08.2007, åpner i 

kommuneplanbestemmelsene § 1.1.2 nr. 1, for bygging av hovedleilighet med en bileilighet på 

inntil 65 m². I 2011 ble det søkt dispensasjon fra gjeldende kommuneplanbestemmelser for å 

bygge en tomannsbolig. Saken ble behandlet politisk av Hovedkomiteen for miljø- og 

arealsaker i møte 14.11.2011 i sak 122/11, og Hovedkomiteen vedtok enstemmig 

rådmannens forslag til vedtak. I saksfremlegg til Hovedkomiteen ble det vist til at 

eiendommen er uvanlig stor til å ligge i et så utbygget område og at det i tiden eiendommen 

ble fradelt ville kunne blitt gitt tillatelse til bygging av en tomannsbolig eller to eneboliger 

uten søknad om dispensasjon. I 2016 ble det sendt inn en søknad om oppføring av to 

eneboliger. Byggesaksavdelingen behandlet saken og i medhold av delegert myndighet ble 

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser §1.1.2 nr.1 med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2 vedtatt, delegasjonssak 604/16. Søknaden godkjentes også i henhold til 

plan- og bygningslovens § 20-1 med betingelser. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Forslaget har vært sendt 

på oppstartshøring i perioden 5.9.17 – 9.10.17. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området som ønskes utbygd er i dag ubebygd og ligger rett sør for fv. 241 Hadelandsveien.  

Opprinnelig var det her skog i en bratt fjellskråning. Nå er skogen ryddet og fjellskråningen er 

sprengt vekk i forbindelse med at opprinnelig hensikt med området var å bygge to eneboliger 

som var godkjent i delegasjonssak 604/16.  

 

Planområdet inkluderer også eiendom 103/224 som er en opparbeidet eneboligtomt bebygd 

med en enebolig, samt garasje og et utehus/bod.     

 

I området ligger de også en grusvei som leder inn til boligene i Øvre Nordbergveien 10 fra 

Hemskogveien. 

 

  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra PowWow Arkitekter AS 15.5.2018.  

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



- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse   

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Holths Bygg og Eiendom AS er forslagstiller.   

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Området er i all hovedsak uregulert. En begrenset del av planområdet i øst sammenfaller i 

forbindelse med veiareal med detaljreguleringsplan 202 Havna Hemskogen. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene: gnr/bnr 103/288, 224 og 287, samt deler av 

103/94,177,129,62 og 3063/1. 

 

Uttalelser til planoppstart 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev 5.9.2017 og kunngjorde det i Ringerikes Blad DATO 

9.9.2017, samt på kommunens nettsider. Det kom inn totalt 8 uttalelser. Disse følger vedlagt. 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i eget vedlegg. 

 

Varsel om innsigelse 

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i 

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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

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

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

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

kommuneplanens samfunnsdel. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til boligformål.  

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete planer. Kommuneplanbestemmelsene 

stiller krav om reguleringsplan. 

 

Energi- og klimaplan, Kommunedelplan for gående og syklende, og Folkehelsemeldingen 

I alle planene nevnt i overskriften er det et mål om at det skal legges til rette for å øke antall 

gående og syklende. Dette begrunnes med et mål om å forbedre folkehelse og begrense 

bilbruk og utslipp av klimautslipp. Færre biler gir også mindre støy- og støvplager.  

 

I dette planforslaget legges det til rette for gående i form av fortau fra adkomst til boligene 

som knyttes sammen med eksisterende fortau i krysset Hemskogveien/Haugkollen. Herfra går 

fortau videre ned til Ringkollveien hvor gang- og sykkelvei går østover til busslomme for 

kollektivtrafikk til Hønefoss i kryss ved Ringkollveien/Bånntjernveien. Mot vest går gang- og 

sykkelveien helt til Vang skole.   

 



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. / Saken er i strid med 

kommuneplanen og legges fram for formannskapet jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen 

natur- og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen store økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Det skal etableres ca. 40 meter fortau langs den kommunale delen av Hemskogveien, som 

knyttes til eksisterende fortau. Dette kan gi en mindre økt kostnad for drift/vedlikehold av vei 

for Ringerike kommune. 

 

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

av sosiale tjenester. Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Behov for informasjon og høringer 

I forbindelse med en justering av planavgrensningen etter varsel om oppstart ble det sendt ut 

en begrenset varsling om utvidelse av planavgrensning til berørte parter. Hensikten med 

utvidelsen er å legge til rette for et felles uteareal. Varslingen ble sendt ut den 28.2.2018 med 

frist for å komme med merknader den 14.3.2018. Ingen merknader ble mottatt. 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Planområdet ligger i et etablert boligområde i Haugsbygd som er gradvis utbygd over mange 

år. To større, vedtatte detaljreguleringsplaner (177 Nordberg og 202 Havna Hemskogen) 

ligger vest og øst for planområdet. Planområdet er en del av et uregulert område inneklemt 

mellom vedtatte detaljreguleringsplaner. Det er avsatt til boligområde i kommuneplanens 

arealdel, og rådmannen anser det derfor som en naturlig tomt å bygge ut.  

 

Bebyggelsen i nærområdet består i hovedsak av eneboliger, i tillegg til noe terrassert 

bebyggelse, samt noen rekkehus og kjedete eneboliger. Den type bebyggelse som 

planforslaget legger frem er derfor ikke den typiske boligtypen i Haugsbygd. Tomten som 

planlegges bebygd ligger i en skråning ned mot fv. 241 og vender seg vekk fra eksisterende 

bebyggelse. Det er ikke mange naboer til den planlagte bebyggelsen og nabobebyggelsen 

ligger heller ikke helt tett oppå tomten som forslagstiller ønsker å bygge ut, med unntak av 

nabo i øst. Forslagstiller anser at nabobebyggelsen vil bli lite påvirket av planforslaget, med 

unntak av nabo i øst, på eiendom 103/224. Her har forslagstiller valgt å legge bebyggelsen 10 

meter fra eiendomsgrensen for ikke å forringe lysforhold og utsikt til eneboligen på denne 

eiendommen. Forandringene er gjennomført på bakgrunn av dialog mellom forslagstiller og 

grunneier på 103/224. Rådmann anser at en fortetting med 12 boenheter på denne tomten er 

en god utnyttelse av et areal som opprinnelig var en bratt skråning. Antall parter som blir 

berørt av byggeplanene er få.   

 



For å sikre gode solforhold inne i boenhetene planlegger forslagstiller å sette inn store 

vinduer og glassdører i fasader mot nordvest og sørøst. De åtte boenhetene som ikke har tre 

fasader skal ha takvindu over innvendig trapp for å sikre gode lysforhold. Montering av 

takvinduer sikres i reguleringsbestemmelsene.   

 

Bebyggelsen ligger på brinken av skråningen ut mot Hadelandsveien. Gårdsplassen krever en 

støttemur som er opp til 5 meter. Bebyggelsens plassering og bebyggelsens høyde sett fra 

nord mot sør vil derfor ha en betydelig fjernvirkning mot nordvest mot Hadelandsveien. Mot 

boligfelt og annen bebyggelse i sør og sørøst vil den framstå som en en etasjes bebyggelse. 

Forslagstiller planlegger at støttemuren vil bli beplantet, som vist i snitt, for å redusere 

fjernvirkningen. Rådmann er usikker på effekten og konsekvensen av fjernvirkningen, men ser 

positivt på at forslagstiller vil finne løsninger som reduserer den. 

 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg. Det er kommet inn 8 

uttalelser. Flere av merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. 

 

Infrastruktur 

Adkomst skal skje fra Ringkollveien og inn på Hemskogveien som leder inn til boligområdet 

Havna Hemskogen. Nord for kryss Hemskogveien/Haugkollen går det en mindre vei inn mot 

vest. Det er en bivei til Hemskogveien og den har sammen navn. Via den kommer man til de 

planlagte boligene som planforslaget gjelder. Denne avstikkeren, som heter Hemskogveien i 

likhet med hovedveien, brukes også av beboerne i Øvre Nordbergveien 10. Det er en privat 

vei, mens hovedveien Hemskogveien er kommunal. Trafikkanalysen konkluderer med at 

utbygging ikke vil belaste overordnet vegnett, slik at tiltak i hovedveien Hemskogveien blir 

nødvendig. 

 

Biveien Hemskogveien skal oppgraderes med en større bredde og skal asfalteres frem til 

avkjørsel til de planlagte boligene. Det skal også etableres en snuhammer på 

parkeringsplassen til beboerne på eiendom 103/277. Parkeringsløsning for beboere på 

eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt snuhammer, samt avtaler med grunneier/e av 

103/277 om etablering av snuhammer må avklares og dokumenteres før 2. gangsbehandling.  

Før brukstillatelse kan gis skal tilrettelegging i form av forbedret veistandard og snuhammer 

for renovasjonsbiler være etablert i henhold til krav og retningslinjer fra HRA. 

 

Fra innfartsvei Hemskogveien og opp til de planlagte boligene etableres det en vei opp til 

garasjeplan. Denne veien har største stigning på 7 % Dette er litt over anbefalingene i 

vegvesenets håndbok 017 Veg- og gateutforming . Vegen vil bli bygget opp med støttemurer 

med varierende høyde. For å redusere opplevelsen av støttemurene, skal murene konstrueres 

slik at jordmatter kan binde opp vegetasjon i skrå helning ned til veien. Mot veien avsluttes 

skråningen med stablestein med høyde 1,5m 

Med en slik rekonstruksjon av skråningen vil kun 1-1,5 m av selve støttemuren være synlig på 

de høyeste stedene. Dette er illustrert i snitt i illustrasjonsplan. Gårdsplassen vil ha en bredde 

på 6 m slik at det blir mulig å snu kjøretøy ut fra garasjen. 

 

Det skal tilrettelegges for 2 parkeringsplasser per boenhet. Alle enheter har hver sin garasje 

med plass til 2 parkeringsplasser. Disse ligger på bakkeplan. Hver enhet har direkte adkomst 

fra sin garasje inn i boligen. Det settes av 5 plasser til gjesteparkering. 

Det skal også være 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. 



 

Det vil ved gjennomføringen av planforslaget etableres fortau fra avkjørsel til planlagt 

bebyggelse bivei Hemskogveien til krysset til hovedleden Hemskogveien. Fra krysset 

etableres fortau fram til krysset Hemskogveien X Haugkollen. På motsatt side av krysset er 

det opparbeidet fortau fram til Ringkollveien. Det vil da bli fortau fra planområdet, langs 

Ringkolleveien, videre langs Øvre Klekkenvei og Fløytingen og helt frem til skole og 

barnehage, samt til bussholdeplass i Ringkollveien.  

 

Nye boliger skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsnett som ligger på egen tomt. 

Forslag til ledningsdimensjoner og endelige dimensjoner på ledninger vil bli avklart i 

forbindelse med den videre detaljprosjektering. All utførelse vil skje i samsvar med Ringerike 

kommunes VA-norm. Brannkum ligger i på tomten i Hemskogveien ca. 50 m fra 

bebyggelsen. Det forutsettes at eksisterende ledning har brannvannskapasitet. Overvann skal 

håndteres på egen grunn. 

 

Lekeplasser 

Det skal etablerers to felles lekeplasser og et uteareal mot vest. Det største utearealet er 

plassert mellom byggene over gjesteparkering og sykkelparkering, med en størrelse på over 

200 m2. Størrelsen på lekeplassen sikrer gode solforhold på dette arealet som ligger mellom 

byggene. Her skal heis/løfteplattform plasseres samt felles trapp og disse fungerer som felles 

adkomst for besøkende til boligene. Den andre lekeplassen er orientert mot øst og ligger som 

en buffer mellom tilstøtende nabo på tomt Gnr/Bnr 103/94. Mot vest etableres et felles 

uteareal med sittegruppe. 

 

Planen har bestemmelser som sikrer størrelse og plasseringen av lekeplasser og uteareal, samt 

opparbeidelse av disse før det gis brukstillatelse for boligene. Heis/løfteplattform er også 

sikret i reguleringsbestemmelsene. 

 

Naturmangfold og grøntstruktur 

Etter søk i Miljødirektoratets kartbase og Artsdatabankens kartbase foreligger det ingen 

natur- og miljøforhold som kan forringes i området. 

 

ROS-analyse 

Nedenfor er en sammenfatning av de mulige uønskede hendelsene som er beskrevet i ROS- 

analysen og hvordan disse håndteres i planforslaget. 

 

1. Klimaendring og økt nedbør  

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise løsning 

for lokal overvannshåndtering og eventuell fordrøyning.  

 

2. Radon 

Ifølge NGUs aktsomhetskart for radon er det moderat til lav risiko i planområdet, men 

høyrisiko i et område nær planområdet. Krav i TEK 17 § 13-5 må dokumenteres i byggesak. 

 

3. Terrengformasjoner som utgjør fare 

Tomten ligger i bratt skrånende terreng og det vil være fare for fall og utforkjøring. Planens 

bestemmelser sikrer at det skal monteres mur/gjerde/rekkverk som hindrer dette. 

 



4. Inngrep i kraftforsyning 

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise 

løsninger og avtaler knyttet til strømforsyning.  

 

5. Inngrep i vannforsyning og avløpsnett  

Planens bestemmelser sikrer at det skal utarbeides en teknisk plan for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur. Teknisk plan skal godkjennes av kommunen og blant annet vise 

løsninger for vann- og avløp- 

 

6. Støy 

Det er utarbeidet en støyrapport som viser at store deler av utbyggingsområdet ligger 

innenfor gul og rød støysone. Planens bestemmelser ivaretar at bygg og utearealer skal få 

tilfredsstillende grenseverdier for støy etter gjeldende forskrifter.  

 

7. Ulykke i av- og påkjørsler 

Planens bestemmelser sikrer fri sikt for å begrense ulykkesrisiko. 

 

8. Ulykke med gående og syklende 

Planens bestemmelse sikrer trygg forbindelse i form av fortau frem til eksisterende fortau.  

 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmann er positiv til utbygging av to rekkehus med til sammen 12 boenheter i 

Hemskogveien. Utbyggingen bidrar til at det kan tilbys varierte typer boliger i et populært 

boligområde i et av kommunens prioriterte tettsteder. Det legges til rette for at beboerne vil 

ha trygg vei som myk trafikant på et fortau som knytter seg til eksisterende gang- og 

sykkelveinett.  

 

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

og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart med planavgrensning 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. Statens vegvesen 

7. Fylkesmannen 

8. Buskerud fylkeskommune 

9. Brakar 

10. Styret i sameie Øvre Nordbergvei 10 

11. Kjetil Eriksen 

12. Eli Trommald Kolstad og Kjetil Kolstad 

13. Knut Helle for Sigrid Helle 

14. Plankart 202 Havna Hemskogen 

15. Trafikkanalyse 



16. Støyrapport 

17. Geoteknisk notat 

18. ROS-analyse 

19. Solstudie juni 1 

20. Solstudie juni 2 

21. Solstudie mars 1 

22. Solstudie mars 2 

23. Støysoner utan tiltak 

24. Støysoner med tiltak 

25. Støypkt 1 

26. Støypkt 2   

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.05.2018 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal – og byplankontoret: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Linda Engstrøm 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1273-33  Arkiv: PLN 432  

 

Sak: 42/18 

 

Saksprotokoll - 432 Detaljregulering Hemskogveien panorama - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hemskogveien Panorama sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 202 Havna 

Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (siste mindre endring 27.06.13) som overlappes av ny plan, 

ved vedtak av 0605_432 Hemskogveien Panorama. 

 

4. Parkeringsløsning for beboere på eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt 

snuhammer, samt avtaler med grunneier om etablering av snuhammer må avklares og 

dokumenteres før 2 gangsbehandling. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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