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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. 
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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 
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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 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

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 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

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 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

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 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

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 



- 

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. 

 



- 

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 



- 

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». 

 



- 

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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Byggesakskontoret

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



OCF Prosjekt as

Vedlecs. Vedleee: Dato:
Diverse korresþondanse
Plantegning

Ny situasjonsplan

Çlrlo )



13.11.2018

6661450

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

^c
E3 -å

€Ë R ã*sEe.#

Dato Sign

Revideringsdato Sign

thttp://kart.ringerike.kommune. no/ContenUprintDynaLeg,asp?Left=561 21 1.603022

gsdato Sign



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

^boP 3ll)o) ã
Sl- ÈÈ8ñ;

c'xò å
O==ul



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

3



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

4
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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)
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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 



- 

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 

 



- 

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 
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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) 
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Nabomerknader 
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 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 
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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 



- 

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 
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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:.
telefon (+471 482074 IO 'faks 77 68 01 40.i@ionnyangell.no.org.nr. No 914 775094
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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







 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

Advokatselskapet Angell AS 
Postboks 488 
 
9255 TROMSØ  
 
 
  
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
15/7430-17 34896/18 GNR 278/165  27.09.2018 

 

 

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. 
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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 









Ringerike kommune
Byggesakskontoret
Postboks 123

3502 Hønefoss

Dokid:
1 80881 88
(15t7430-16)

Tronrsø, den 2l .september 201 8

Vår ref: JNIII9
Deres ref.:

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



Camilla Lødøen Myroldhauq

Fra:

Sendt:
TiI:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Jonny Angell <j@jonnyangell.no>

mandag 24. september 2018 17:22

postmottak
Arne Lange Hellum
Vestre AdaL 278/165. Søknad

S KM_C284e 1 8092417 280.pd't

Kategorier: Arkivert i ESA

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
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Jonny Angell

Fra:

Sendt:

Til:
Kopi:
Emne:

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

T



B i teg l l r. q
Jonny Anqell

Fra:

Tit:
Sendt:

Emne:

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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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 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

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 
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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. 
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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. 

 

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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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  
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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.
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RINGERIKE KOMMUNE 
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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.  

 



- 

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. 
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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 
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