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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  08.04.2019  

Tid:   13:30  

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

13:30 – 14:30 – Oppmøte Benterud, Kiss and Ride 

14:30 – 16:00 – Pause m/enkelt måltid 

16:00 – 16:05 -  Opprop/møteinnkalling 

16:05 – 16:15 – Orientering  - kort kommentar vedr referatsak 18/10 /10 brukstillatelse for Hall Syd 

16:15 – 16:30  – Orientering  - Påleggssaker/oppfølging V/ Kristine Grønlund 

16:30  – 17:00 – Orientering  - Skoleveistiltak  

17:00 – 17:15  - Pause   

17:15                 - 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.: 19/1480-1   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 08.04.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

 

Delegerte vedtak 
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsaker tas til orientering. 
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Arkivsaksnr.: 19/1103-2   Arkiv: T78  

 

Dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5 for strømfremføring 

til hytter Ringkollen/Øyangen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

byggeforbudet i markaloven § 5 jf § 15 for strømfremføring til Ringkollen/Øyangen 

dersom fylkesmannen i Oslo og Viken gir en uttalelse som ikke går imot søknaden.  

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

Oslo og Viken delegeres til rådmannen. 

3. Dersom det gis dispensasjon skal det stilles vilkår om bruk av utebelysning, herunder at 

utebelysning begrenses til hovedinngang og eventuelt inngang til utebod, at utendørs 

lyssetting for å begrense fjernvirkning skal ha skjult lyskilde og skal skje ved bruk av 

retningsbestemt lys som kun gir belysning av inngang. Det tillates ikke bruk av 

utebelysning på fasade mot vann. 

 

 

Utskrift sendes: 

Ringkollen/ Øyangen strømforening v/ Helge Bukkvold, John Brandts vei 65 B, 0860 OSLO 

 

Sammendrag 

Det er søkt dispensasjon for strømfremføring til ca. 80 hytter i området Ringkollen og Øyangen 

i marka. Markaloven § 5 gir et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak innenfor 

markaområdet. Det kan likevel gis dispensasjon dersom vilkårene etter markaloven § 15 er 

oppfylt. Saken legges frem til hovedutvalget som skal ta stilling til det prinsipielle i saken, om 

det skal tillates strømfremføring til 80 hytter i området Ringkollen/Øyangen. Rådmannen 

anbefaler etter en samlet vurdering hovedutvalget å være positiv til at det gis dispensasjon og 

at viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

Beskrivelse av saken 

Det søkes dispensasjon fra bygge- og anleggsforbudet i markaloven for strømfremføring til 

hytter i marka før det utarbeides detaljert plan for utbygging og byggesøknad. Området for 

strømfremføring strekker seg fra parkeringsplassen på Ringkollen langs Ringkollveien til 

Øyangen, Østerdamsveien, Jonsetangen til sydenden av Øyangen i tillegg til hyttene rundt 

Øyangen. Strømfremføringen er planlagt ved bruk av jordkabel som legges i vei, sti, vann eller i 

eksisterende skiløyper og utbyggingen skal ikke etterlate varige spor i terrenget etter 
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gjengroing. Alle hytteeiere er inneforstått med at alle kabler skal gå i bakken. Det er i dag 80 

hytteeiere som har bekreftet ønske om innlegging av strøm. Hyttene ligger relativt konsentrert 

ved eller nær bilvei, større stier og traktorveier.  

 

Som grunnlag for dispensasjonssøknaden vises det til at klima- og miljødepartementet har 

vurdert at innlagt strøm er forenelig med enkelt hyttelig og at bruk av strøm vil ha en klar 

klimafordel ved å redusere utslipp fra, og risiko ved bruk av fossilt brensel, samt lydstøy fra 

aggregater. Det redegjøres også for dagens energiforsyning til hytter i marka som består av 

solcellestrøm, parafin, diesel, propan og ved. Når det gjelder solceller beskrives det at dette gir 

nok strøm i sommerhalvåret for de fleste hytter, men at mange hytter i vinterhalvåret må 

kompensere for dette ved bruk av aggregater. Videre er aggregater i bruk også i 

sommerhalvåret for å kunne benytte verktøy og annet som trenger mer strøm enn batteri fra 

solcellene kan bidra med. Det fremgår og at det ved generasjonsskifte av hyttene skjer en 

oppgradering av hyttene til mer tidsmessig stnadard som medfører økt energibehov og større 

bruk av fossilt brennstoff. Dersom det tillates strømfremføring vil det etableres et selskap for 

strømfremføring som alle hyttene vil eie. Bruk av strøm, herunder utebelysning, vil bli regulert 

gjennom selskapets vedtekter. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området det søkes strømfremføring i ligger i marka og omfattes av markaloven. Markaloven 

overstyrer kommuneplanen og området er etter loven definert som LNF-område. 

Kommuneplanens bestemmelser om bygge- og anleggsforbud i 100-metersbelte langs vann og 

vassdrag og forbud mot tiltak i vann og vassdrag får likevel betydning da disse angir et 

strengere bygge- og anleggsforbud enn etter markaloven. Det må derfor også søkes 

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 11.1, byggeforbud i 100-meterssonen og 

eventuelt også § 11.1.2, tiltaksforbud i vann og vassdrag. 

  

Juridiske forhold  

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

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

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

samlet vurdering er klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne 

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

 

Markaloven § 15 bestemmer at plan- og bygningslovens bestemmeser om dispesasjon ikke 

gjelder. Kommunen kan heller ikke gi dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional 

myndighet har uttalt seg mot at det gis dispensasjon. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken.  

 

Økonomiske forhold 

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

ikke gebyr for behandling av saker etter markaloven. Det tas gebyr for eventuell behandling av 

søknad om dispensasjon fra bygge- og anleggsforbudet i 100-metersbelte langs vann og 

vassdrag og tiltaksforbudet i vann og vassdrag og for tiltak etter plan- og bygningsloven. Slik 

behandling av dispensasjon vil gi gebyrinntekter til kommunen etter selvkostprinsippet. 

 
Behov for informasjon og høringer 
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Kommunen kan fatte vedtak om å avslå dispensasjonssøknad etter markaloven uten at saken 

oversendes Fylkesmannen for uttalelse. Dersom hovedutvalget er positiv til tiltaket må saken 

forelegges Fylkesmannen til uttalelse før det eventuelt kan gis dispensasjon. Kommunen har 

ikke kompetanse til å gi dispensasjon dersom Fylkesmannen uttaler seg mot tiltaket. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

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

og anleggsforbudet i markaloven § 5 jf § 15 for strømfremføring til 

Ringkollen/Øyangen. 

 

Alternativ argumentasjon: Hovedutvalget vurderer at tiltaket samlet ikke oppfyller vilkårene 

for dispensasjon etter markaloven § 15. Det vises til at hovedformålet bak markaloven blant 

annet er å sikre markaområdets særegne kvaliteter i et langsiktig perspektiv. Området 

Ringkollen/Øyangen er et viktig utfartssted i marka for allmennheten og tiltaket vil blant annet 

åpne for at det etableres utebelysning og økt belysning i hytter. Dette vil kunne oppleves som 

lysforurensning og påvirke naturopplevelsen negativt for de som bruker marka. Det legges 

videre vekt på at strømfremføringen vil føre strøm til områder som ligger godt innenfor 

markagrensen og at det er et betydelig antall hytter som vil få strøm. Dersom det åpnes for 

strømfremføring til dette området vil dette kunne føre til at det også må åpnes for 

strømfremføring til andre områder som ligger lengre inn i marka og som ikke har strøm i dag ut 

fra likebehandlingsprinsippet. En slik utbygging av strøm lenger inn i marka vil i sum være 

negativ for de interessene markaloven søker å ivareta. Samlet vurderes det derfor at fordelene 

ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet og 

allmenne interesser. 

 

Alternativ 2: 

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det vurderes at saken er av prinsipiell karakter for spørsmålet om strømfremføring til deler av 

marka som ikke ligger i ytterkanten av markaområdet og hvor det ikke er strøm i dag. Saken 

vurderes også som prinsipiell på grunnlag av omfanget av eiendommer som får tilgang til 

strøm. 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

For å godkjenne dispensasjon etter markaloven § 15 er det to vilkår som begge må være 

oppfylt. Hensynene i lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt og fordelene 

ved å gi dispensasjon må etter en samlet vurdering være klart større enn ulempene for 

friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. 

 

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

naturoppleverlser og idrett. Samtidig skal loven sikre markagrensen og markaområdets 

særegne kvaliteter i et langsiktig perspektiv. Loven er tuftet på flerbruksprinsippet hvor det 

skal tas hensyn til de ulike brukerinteressene i marka. I forarbeidene, Ot.prp. nr. 23 (2008-

2009), vises det på side 38 til at loven ikke er til hinder for blant annet hensiktsmessig 

moderninsering og andre bygge- og anleggstiltak som er nødvendig for å opprettholde et 

enkelt hytteliv på tilfredsstillende nivå. Klima- og miljødepartementet har i sak om 
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strømfremføring til Damtjern lagt til grunn at innlegging av strøm er forenelig med 

markalovens intensjon om et enkelt hytteliv på tilfredsstillende nivå. Forarbeidene nevner på 

side 14 videre at støy hører inn under markalovens formål ved at fravær av støy eller 

begrensning av støy er en grunnleggende forutsetning for å sikre områdets verdi for friluftsliv 

og naturopplevelse. Rådmannen vurderer etter dette at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter 

lovens formål. 

 

For å gi dispensasjon må videre fordelene være klart større enn ulempene for friluftslivet, 

naturmiljøet eller allmenne interesser etter en samlet vurdering. Det skal 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. 

Samfunnsmessige og allmenne hensyn veier generelt tyngre enn interessen og fordelen for 

private parter. Både direkte og samlede virkninger av tiltaket må vurderes i 

dispensasjonsvurderingen. 

 

Området Ringkollen/Øyangen er ca. 1 km inn i marka og svært mye brukt av allmennheten alle 

årstider. Det er i området blant annet etablert både skiøyper og sommermerkede stier, samtidig 

brukes vannet til rekreasjon. Det er også mange hytter i området hvor de fleste hyttene er 

konsentrert i området for strømfremføring, langs veien Ringkollen til Øyangen og Øyangens 

vestside.  

 

Rådmannen vurderer at planlagt strømfremføring vil medføre minimalt med terrenginngrep og 

ser positivt på at det vil ikke bli etablert luftspenn som vil virke sjenerende for 

naturopplevelsen. Tiltaket medfører at det vil bli etablert nettstasjoner, disse er relativt små og 

plasseres i trasé for strømfremføring vil dermed ikke medføre privatisering eller unødige 

naturinngrep. Strømfremføring vurderes å være positivt for allmennheten i et klimaperspektiv 

ved at energibruken dreies til en mer miljøskadelig energikilde og at klimautslipp og brannfare 

trolig reduseres. Samtidig vil strøm kunne bidra til at potensielt mer forurensende 

toalettløsninger skiftes ut med mer miljøvennlige løsninger. Strømfremføring vil videre gi 

private fordeler ved at det blir lettere og mer hensiktsmessig for hytteeiere å benytte hytten 

hele året. 

 

Strømfremføring vil potensielt kunne skape lysforurensning ved økt bruk av utelamper og økt 

bruk av belysning inne. Eksisterende energikilder gir også mulighet for å etablere tilsvarende 

lyskilder og bruk av belysning. Det er likevel en reell problemstilling at bruken av utebelysning 

øker ved tilgang til strøm. Det ses positivt på at strømselskapet vil regulere bruken av strøm 

med for eksempel utelys. Rådmannen viser videre også til at det i saker hvor det er gitt 

dispensasjon for strømfremføring til enkelthytter i marka er stilt vilkår om bruk av utebelysning 

for å begrense den negative virkningen av dette. I saker det er relevant å sammenligne med er 

det blant annet stilt vilkår om at bruk av utebelysning begrenses til hovedinngang og eventuelt 

inngang til utebod, at utendørs lyssetting for å begrense fjernvirkning skal ha skjult lyskilde og 

skal skje ved bruk av retningsbestemt lys som kun gir belysning av inngang. Rådmannen ser det 

som aktuelt å stille likelydende vilkår til begrensinger i bruk av utebelysning dersom 

hovedutvalget er positiv til strømfremføring i denne saken og Fylkesmannen gir en uttalelse 

som ikke går imot. Det vurderes i denne saken som særlig viktig at hytter ikke skal ha 

belysning på fasade mot vannet. 

 

Samlet vurderes det at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 

Rådmannen vurderer at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt etter markaloven § 15 og 
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anbefaler hovedutvalget å være positiv til søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

markaloven for strømfremføring til Ringkollen/Øyangen. 

 

Vedlegg 

Kartgrunnlag - oversikt, kommuneplan og turkart 

Kart: Forslag grøftetraséer Øyangen  

Kart: Hytter som ønsker strøm, Strøm-ja.pptx 

19/1103-1 Søknad om prinsippvedtak for dispensasjon fra Markaloven ifm. fremlegging av  

                  strøm til hytter 

                  E-post 

Nettstasjoner illustrasjon Flex_serien_2013.pdf 

 

 

 Ringerike kommune, 12.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 
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Arkivsaksnr.: 14/1842-131   Arkiv: GNR 1/42  

 

Klage på pålegg om stans Gnr/bnr 1/42 - Averøya 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtak om pålegg om stans, datert 

21.02.2019. 

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

 

  

 

Sammendrag 

Det er tidligere gitt tillatelse til oppfylling av flere nærmere spesifiserte områder på Averøya. I 

forbindelse med tillatelsen ble det stilt flere vilkår, blant annet vilkår om at det skulle 

opparbeides tre møteplasser på øvre del av veien ned til Averøya. Det ble satt frist for å 

opparbeide og ta i bruk møteplassene til 01.09.2018. I januar 2019 ble miljø- og 

arealforvaltningen gjort oppmerksomme på at det foregikk tilkjøringer av masser til gnr/bnr 

1/42. Det ble derfor sendt ut forhåndsvarsel om pålegg om retting og pålegg om stans 

23.01.2019. Etter tilbakemeldinger på forhåndsvarselet, besluttet administrasjonen å gi pålegg 

om stans av oppfyllingsarbeidene. Vedtak ble fattet 21.02.2019. Grunneier har klaget på 

pålegget. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken sendes Fylkesmannen i 

Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Beskrivelse av saken 

Saken gjelder klage på pålegg om stans av oppfylling av område 1 og 2 på Averøya. Det ble 

15.01.2018 gitt tillatelse til oppfylling på nærmere vilkår. Vedtaket om oppfylling ble påklaget. 

Klagen ble behandlet av Ringerike kommune 28.06.2018 og ble stadfestet av Fylkesmannen i 

Buskerud 15.11.2018.  

 

Tillatelsen innebærer blant annet et vilkår om at det skal etableres minimum tre møteplasser på 

øvre del. Det er også gitt nærmere bestemmelser for hvordan møteplassene skal utformes og 

plasseres. «Møteplassene på øvre del skal anlegges med omtrent 250 meters avstand, men aldri 

lenger fra hverandre enn at det er sikt fra en møteplass til den neste. Gitt en vegbredde på 5 

meter, så bør møteplassene minimum utformes slik at kjørebanen utvides til 6 meter over en 

lengde på 20 meter med 15 meters overgangsstrekning til hver side, altså en anbefalt 
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totallengde er 50 meter. Tiltakshaver må sikre de nødvendige tillatelser for gjennomføring av 

tiltaket. Møteplassene skal skiltes med M for møteplass.  
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Nye møteplasser på øvre del skal være etablert og tatt i bruk innen: 01.09.2018. Det skal 

innsendes dokumentasjon på dette til Ringerike kommune.» 

 

Ringerike kommune har ikke mottatt noen dokumentasjon på at møteplasser er opparbeidet i 

henhold til kravene i vilkåret, og vilkårene for oppfylling av masser var derfor ikke oppfylt fra 

overskridelsen av fristen 01.09.2018. Det betyr at etter dette tidspunktet var ikke tillatelsen til 

oppfylling gyldig før vilkåret om møteplasser blir oppfylt. 

 

I januar 2019 mottok miljø- og arealforvaltningen meldinger om at det foregikk tilkjøring av 

masser for oppfylling. Da det ikke er innsendt dokumentasjon på at møteplasser er opparbeidet 

i tråd med vilkåret, sendte kommunen ut forhåndsvarsel om pålegg om retting og pålegg om 

stans. Det ble satt tre ukers frist for uttalelse, dette er i tråd med kravet til forhåndsvarsel etter 

pbl. § 32-2. 

 

Det kom uttalelse til forhåndsvarselet fra ansvarlig søker Guni Consult AS og fra 

Advokatfirmaet Johnsrud & CO AS som representerer grunneier Henrik Basberg.  

 

Kommunen vurderte de innkomne kommentarene. Vilkåret med krav om å opparbeide 

møteplasser er begrunnet i behovet for å ivareta trafikksikkerheten på veien ned til Averøya i 

perioden tilkjøring av masser foregår. Det ble 21.02.2019 fattet vedtak om pålegg om å stoppe 

arbeidene med oppfylling av område 1 og 2 innen fredag 22. februar 2019 kl. 13.00. 

Kommunen fikk tilbakemelding av tiltakshaver Hagen transport, fredag 22. februar kl 0820, at 

arbeidene med innkjøring av masser var stanset. Etter det kommunen kjenner til så er det ikke 

kjørt inn masser etter dette.  

 

Advokatfirmaet Johnsrud & CO AS har klaget på vedtaket på vegne av hjemmelshaver Henrik 

Basberg.  

 

Klagen går i hovedsak ut på følgende: 

- Vilkåret om bygging av møteplasser burde vært omgjort som følge av at berørte naboer 

ikke vil inngå avtale med Basberg om vegutvidelsen. 

- Vilkåret om møteplasser gir i realiteten parter som blir negativt berørt av tillatelsen en 

vetorett for å forhindre aktivitet i tråd med tillatelsen. 

- Hjemmelshaver mener at veien allerede er 6 meter bred, og dette kan bekreftes ved 

oppmåling. Kommunen kan ikke pålegge stans i arbeidene, da informasjon om 

vegbredden ikke er kjent på nåværende tidspunkt. 

- Vedtaket mangler tilstrekkelig og forsvarlig grunnlag for avgjørelse. 

- Kommunen bør gi utsatt frist til etter oppmålingsforretningen med å oppfylle kravet til 

møteplasser/vegbredder. 

- Det finnes alternative måter å sikre trafikksikkerhet på. Klager er usikker på om 

kommunen har vurdert andre alternativer, men valgte løsning kommer hverken 

tiltakshaver eller formålet til gode. 

 

Per 26.03.2019 har det kommet kommentarer til klagen fra hjemmelshavere på seks av 

eiendommene langs veien. Kommentarene går i hovedsak ut på følgende: 
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Beathe Heieren 

- Ingen av de berørte grunneierne har mottatt skriftlig eller muntlig forespørsel fra 

Basberg om å avstå grunn til møteplasser. 

- Før transporten begynte i 2013 lå veiens bredde på mellom 4,5-5,0 meter. Veien har 

siden dette blitt skrapt og planert ned og ut i tidligere eksisterende grøfter. Nå har veien 

dårlig bæreevne og gjenfylte grøfter, uten evne til å drenere bort vann i vårløsningen. 

 

Kirsten og Morten Rotherud 

- I tillegg til Averøyveien gjelder aktuelle vei også øvre del av veien Røsholmstranda. 

- Beboere og grunneiere langs veien vil være skadelidende dersom vilkåret omgjøres. 

- Grunneiere har aldri blitt forespurt om møteplasser eller informert tilstrekkelig om 

pågående arbeid. Tiltakshaver har i stedet tatt seg til rette på privat grunn, som er brukt 

som møteplasser. 

- Transporten har ført til utvidelse av veiens opprinnelige bredde, noe som har ført til 

dårlig vei, nedkjøring og ødelegging av grøfter og rør. 

- Det er flere ganger observert høy fart og trang plass ved møting av kjøretøy. 

 

Gro og Stein Rotherud 

- I tillegg til Averøyveien går transportlinjen også på vegen Røsholmstranda.  

- Massetransporten foregår med store vogntog på ca. 50 tonn. Frekvens pr. dag er på 

inntil 100 lass, med returtransporten utgjør dette 200 passeringer daglig. 

- Tiltakshaver har ikke forespurt noen av veiens naboer om tillatelse til møteplasser etter 

politisk vedtak 15.01.2018. 

- Den aktuelle kommunale veg ble sist asfaltert i 1985 med en bredde på ca. 4,5-5 meter. 

Massekjøringen har ført til at vegen gradvis har blitt skjøvet utover på bekostning av 

grøfter og privat grunn. 

- Ferdselen langs vegen er forbundet med risiko. Det har vært flere farlige hendelser med 

blant annet sykkelvelt og skader på kjøretøy.  

 

Morten Vidar Hansen 

- Støy/støv og alt det kjøringen fører med seg av plager for oss som er beboere langs 

vegen er en helsemessig belastning. 

 

Tore Olsen 

- Den godkjente vegbredden er 4,5 meter over 40/2 og 40/10. 

- Videre snikutvidelse eller annen utvidelse utover 4,5 meter vil føre til en reduksjon av 

dyrket areal for eiendommene 40/2 og 40/10. 

- I januar/februar 2019 ble det kjørt inn opp til cirka 50 lass daglig. 

- Det tas ikke hensyn til berørte naboer, med brudd på kjøretidsbestemmelser og 

hastighet.  
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Per Kr. Rotherud 

- Har aldri mottatt noen henvendelse fra Basberg om opparbeidelse av møteplasser langs 

Røsholmstranda/Averøyveien, og så langt han vet ehller ikke de øvrige naboer. 

- Basberg må ta initiativ til en slik avtale, og det har ikke skjedd. 

- Massetransporten har i perioder vært meget intens med opptil 200 trailerbevegelser pr. 

dag. Den normale trafikken som følge av landbruksdrift i området anslås å være 3-4 

transporter daglig. Den intense trailertrafikken overskrider langt det nåværende veg kan 

tåle både strukturelt og trafikkmessig. Det har vært mange trafikkfarlige situasjoner og 

flere mindre uhell. 

 

 

Juridiske forhold  

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

rettslig klageinteresse i saken. Pålegget om stans i oppfyllingsarbeidene er et enkeltvedtak, og 

advokatfirmaet Johnsrud & CO AS representerer hjemmelshaver Henrik Basberg, som er part i 

saken. 

 

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

vedtaket er kommet fram til vedkommende part». Klagen er sendt kommunen innenfor 

klagefristen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saker har vært til behandling i HMA tre ganger. Første gang saken ble lagt fram for politisk 

behandling var i HMA 04.12.2017. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

Befaring ble gjennomført og saken ble igjen tatt opp til behandling i HMA 15.01.2018. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

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

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

bygningslovens § 19-2, på følgende vilkår: 

a.  Tillatelsen omfatter kun rene masser. 

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

et minimum skal: 

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

osv.), 

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

iii. Det skal tas regelmessige stikkprøvekontroller 

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

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

disse skal vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig. 

e. Kjøring skal kun skje innenfor følgende kjøretider: 

i. Mandag til torsdag kl 0700-1900 

ii. Fredag kl 0700-1300 

iii. Ingen kjøring lørdag, søndag eller helligdager 

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

på område 2 
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g. Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler 

med grunneiere. 

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

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

foreligge 30. januar 2018. 

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

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

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

og naturmangfoldloven. 

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

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

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

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

på delegert myndighet. 

 

HMA sitt vedtak ble påklaget, og klagen ble lagt fram for forberedende behandling i HMA 

28.06.2018. Følgende vedtak ble fattet: 

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

opprinnelige vedtaket: 

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

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

Kommunen frafaller sitt gebyr grunnet fristoversittelse. Klagen på avslag på 

område 3 og 4 tas ikke til følge. 

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

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

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

som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres: 

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

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

tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler med 

grunneiere. 

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

møteplassene på nedre del, skal det også etableres minimum tre 

møteplasser på øvre del. Totalt minimum seks møteplasser fra krysset 

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

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

Møteplassene på øvre del skal anlegges med omtrent 250 meters 

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

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

møteplassene minimum utformes slik at kjørebanen utvides til 6 meter 

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

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

nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. Møteplassene skal 

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

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

dokumentasjon på dette til Ringerike kommune. Dersom møteplassene 

ikke er etablert innen fristen, så vil bygningsmyndigheten vurdere å 

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

oppfylt. 
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c. Vedtaket for øvrig blir stående 

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

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

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

klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen. 

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

 

 

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. 

 

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 

1. Klagen tas til følge. Pålegget om stans av oppfylling oppheves. 

2. Fristen for oppfyllelse av vilkåret om å etablere møteplasser utsettes til 15. juni 2019.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kan ikke se at denne klagesaken reiser spørsmål av prinsipiell karakter.  

 

Rådmannens vurdering 

Omgjøring av vilkåret 

Klager mener at vilkåret om opparbeiding av møteplasser bør omgjøres som følge av at berørte 

naboer ikke ønsker å inngå avtale med Basberg om vegutvidelsen. Naboer som har kommet 

med kommentarer til klagen fra Basberg, sier også at de aldri har blitt kontaktet med 

forespørsel om noen form for avtale om grunnavståelse. 

 

Rådmannen presiserer at vilkåret om opparbeiding av møteplasser er endelig stadfestet av 

Fylkesmannen. Kommunen har begrensede muligheter til å omgjøre et vedtak Fylkesmannen 

har stadfestet, og hovedregelen er at kommunen ikke bør omgjøre vilkår eller vedtak stadfestet 

av Fylkesmannen. Uavhengig av dette kan ikke rådmannen se at vilkåret bør omgjøres.  

 

Møteplassene må bygges på grunn som Basberg ikke er grunneier for. Kommunen viser at å 

skaffe seg rett til å bygge på annen manns grunn er privatrettslige forhold, og at det ikke er 

kommunens oppgave å sørge for at tiltakshaver får sikret seg nødvendige privatrettslige avtaler 

for å gjennomføre et tiltak som han selv har søkt om og også iverksatt. Det er ikke utarbeidet 

noen reguleringsplan for veien som kommunen kan ekspropriere grunn etter, og kommunen 

har dermed ikke mulighet til å erverve grunnen på annen måte enn frivillige avtaler. 

Rådmannen viser til at det ikke er kommunens oppgave å forhandle frem avtaler mellom to 

private parter om forhold som er av privatrettslig karakter.  
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Det er heller ikke uvanlig at det er andre privatrettslige forhold som setter begrensninger for 

mulighetene til å utføre tiltak i tråd med en gitt tillatelse. Kommunens oppgave er å vurdere 

tiltaket opp mot bestemmelsene i plan- og bygningsloven, herunder å sette relevante vilkår, 

ikke å sørge for at tiltaket kan gjennomføres i tråd med tillatelsen uten hinder av privatrettslige 

forhold. Hvorvidt naboene ønsker å inngå avtale med Basberg eller ikke, påvirker ikke 

kommunens behov for å sikre at trafikksikkerheten på vegen er god nok. Ut fra naboenes 

kommentarer kan det også virke som at Basberg ikke har gjort tilstrekkelige forsøk på å 

fremforhandle avtaler med grunneierne. 

 

En forutsetning for å gi tillatelsen var å minske de negative konsekvensene tiltaket ville ha. 

Vilkåret om tilstrekkelig antall møteplasser er satt for å sikre at trafikksikkerheten på veien blir 

ivaretatt i forbindelse med tilkjøring av masser. Rådmannen mener dette fortsatt er en viktig 

forutsetning for at oppfyllingen kan skje, og kan ikke se at vilkåret bør omgjøres. Klager har 

heller ikke kommet med noen konkrete forslag til andre løsninger som kan sikre 

trafikksikkerhet på veien i samme grad som møteplasser. 

 

Da saken ble lagt fram til behandling i desember 2017, ble det lagt til grunn et volum på cirka 

230 000 kubikkmeter masse, og en estimert trafikkmengde på cirka 14 000 lastebiler for 

massene som var kjørt inn på det tidspunktet. Rådmannen kjenner ikke til hvor mye masser 

som er kjørt inn fram til arbeidene ble stanset i februar 2019. Den betydelige trafikkmengden 

tiltaket utløser, viser etter rådmannens syn at det er et stort behov for vilkår som ivaretar 

trafikksikkerheten. Dette taler også mot at vilkåret om møteplasser er uforholdsmessig 

tyngende, da rådmannen vurderer det som sannsynlig at søknaden ville blitt avslått i sin helhet 

dersom det ikke var mulig å sette vilkår for å sikre trafikksikkerheten. Rådmannen vurderer 

dermed at vilkåret om opparbeiding av møteplasser var en av forutsetningene for at det i det 

hele tatt ble gitt tillatelse til oppfyllingen. 

 

Rådmannen mener at vilkåret om opparbeiding av møteplasser ikke bør omgjøres. 

 

Veibredden 

Klager mener at veien allerede er 6 meter bred, og at kommunen ikke kan pålegge stans i 

arbeidene til dette er klargjort. Naboene som har kommet med merknader mener veien er 

mellom 4,5-5 meter brev. 

 

Rådmannen viser til saksframlegget for behandling av søknaden om oppfyllingen: «Det har 

vært snakk om hvilken veibredde den kommunale veien har, og vi har i saken fått opplyst fra 

vegeier at veibredden er 5,0 meter (kommunal standard). En veibredde på 5 meter 

vanskeliggjør at to store kjøretøyer kan møtes, og det medfører et behov for møteplasser.» 

 

Det er ikke foretatt nøyaktig oppmåling av vegbredden, og oppmålingsavdelingen foretar ikke 

oppmålinger på vinteren, på grunn av frost og snø i terrenget. 

 

Rådmannen påpeker også at det kan hende at den opparbeida vegen har sklidd ut noe som 

følge av store mengder tungtransport på vegen. Dette kan føre til at vegen oppleves som 

bredere enn den bredden som rent faktisk er opparbeidet til vegformål. En slik eventuell 

utglidning kan imidlertid ha ført til at grøfter og kummer tettes igjen, og en eventuell utglidning 

vil ikke godkjenne kravet til 6 meter veibredde. 
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Vilkåret kommunen satt om møteplasser stiller en rekke krav til utformingen av møteplassene: 

1. Møteplassene skal anlegges med omtrent 250 meters avstand, men aldri lenger fra 

hverandre enn at det er sikt fra en møteplass til den neste. 

2. Kjørebanen bør utvides til minimum 6 meter over en lengde på 20 meter med 15 meters 

overgansstrekning til hver side, altså en anbefalt totallengde på 50 meter. 

3. Tiltakshaver må sikre de nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. 

4. Møteplassene skal skiltes med M for møteplass. 

5. Det skal innsendes dokumentasjon på at møteplassene er etablert og tatt i bruk til 

Ringerike kommune. 

 

Rådmannen legger til grunn at godkjent vegbredde ikke er minimum 6 meter. Uavhengig av 

vegbredden vil vilkåret uansett ikke være oppfylt før møteplassene er skiltet, og 

dokumentasjon på at møteplassene er etablert er sendt kommunen. Dette er ikke gjort. 

Rådmannen er heller ikke kjent med at tiltakshaver har forsøkt å dokumentere vegbredden på 

andre måter enn at de i møte med kommunen 24.08.2018 bad om at kommunen som 

grunneier/veieier anmodet kommunens oppmålingsavdeling om at det ble foretatt en 

oppmåling, og ved å påstå at vegbredden er 6 meter. I kommunens arkivsystem er det 

registrert rekvisisjon på oppmålingsforretning 21.11.2018. 

 

Påstanden om at vegen er 6 meter ble første gang muntlig fremmet i møte med kommunen i 

møte 24.08.2018. Rådmannen kan ikke finne noe dokumentasjon på dette i tidligere 

korrespondanse i saken. 

 

Rådmannen er ikke enig i klagers vurdering av at man ikke kan gi pålegg om stans før 

vegbredden er oppmålt. Det er tiltakshavers ansvar å dokumentere at møteplasser er etablert i 

tråd med vilkåret. Vilkåret er satt for å sikre trafikksikkerheten på vegen i forbindelse med 

tilkjøring av masser, og kommunens ansvar er å sørge for at det er tilstrekkelig dokumentert at 

trafikksikkerheten er tilfredsstillende. Rådmannen mener derfor at kommunen har et ansvar for 

å sikre at det er dokumentert at trafikksikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt før det tillates tiltak 

som kan påvirke trafikksikkerheten negativt. Dette kravet til kommunen skjerpes etter 

rådmannens oppfatning av det store antallet kjøretøy som kjører til og fra oppfyllingsområdene.  

 

Rådmannen kan ikke se at kommunen har mottatt noen form for dokumentasjon på at 

vegbredden er minst 6 meter og at de øvrige kravene til møteplassene er oppfylt. Rådmannen 

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

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

opplysninger i saken. Det tas forbehold om at den opprinnelige opparbeidede vegbredde kan 

avvike fra rådmannens antatte ca. 5 meter. Rådmannen mener at det ikke er sannsynliggjort at 

veien har vært 6 meter bred før 2013, eller i 2019, selv om klager hevder at veien er 6 meter. 

 

Rådmannen mener derfor at det var riktig å pålegge stans i oppfyllingsarbeidene på dette 

tidspunktet. 

 

Grunnlag for avgjørelsen 

Klager mener at kommunen manglet tilstrekkelig og forsvarlig grunnlag for sin avgjørelse om å 

gi pålegg om stans.  

 

Rådmannen viser til at saksbehandlingsreglene for å gi pålegg er fulgt, ved at det først er sendt 

ut forhåndsvarsel med tilstrekkelig frist. Innkomne kommentarer til forhåndsvarselet ble 
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vurdert, og administrasjon fant ut at det var grunnlag for å gi pålegg om stans i arbeidene med 

oppfylling. Kommunen har heller ikke mottatt noen dokumentasjon på at vilkåret om 

møteplasser er oppfylt, slik som det er satt vilkår om i tillatelsen.  

 

På bakgrunn av dette mener rådmannen at kommunen hadde tilstrekkelig og forsvarlig 

grunnlag for å gi pålegg om stans, og kan heller ikke se at det er nye opplysninger i klagen som 

endrer dette. 

 

Utsatt frist 

Klager har anført at kommunen bør gi utsatt frist til etter oppmålingsforretningen for å oppfylle 

vilkåret om møteplasser. 

 

Rådmannen viser til sin vurdering ovenfor, og kan ikke se at det er grunnlag for å utsette 

fristen. Vilkåret er satt for å sikre trafikksikkerheten, og lastebiler kan ha stort skadepotensial 

ved en eventuell ulykke. Rådmannen kan ikke se at det bør tillates ytterligere oppfylling med 

tilhørende kjøring før det er dokumentert at nødvendige trafikksikkerhetstiltak er gjennomført.  

 

Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for å gi utsatt frist for oppfylling av vilkåret om 

møteplasser. 

 

Alternative måter å sikre trafikksikkerheten på 

Klager skriver at det finnes andre måter å sikre trafikksikkerheten på, men at de er usikre på 

om kommunen har vurdert andre alternativer.  

 

Rådmannen viser til at kommunen har satt vilkår om møteplasser, fordi man mente at det var 

en god og hensiktsmessig måte å oppnå tilfredsstillende trafikksikkerhet på. Klager har ikke 

kommet med noen konkrete forslag til alternative måter å sikre trafikksikkerheten på, og det er 

uklart for rådmannen hvilke tiltak klager mener at kunne ha vært tilfredsstillende. Da klager 

ikke har kommet med noen konkrete alternativer til trafikksikkerhetstiltak, er det vanskelig for 

rådmannen å ta stilling til hva et alternativt vilkår eventuelt skulle gått ut på. For øvrig 

presiserer rådmannen at hovedregelen er at kommunen ikke skal omgjøre et vedtak som er 

stadfestet av Fylkesmannen. 
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Oppsummering 

Rådmannen mener at saken var tilstrekkelig opplyst for at kommunen kunne gi pålegg om 

stans av oppfyllingen, da vilkårene for tillatelsen til oppfylling ikke er oppfylt. Rådmannen kan 

ikke se at vilkåret er uforholdsmessig tyngende, og viser til at saksbehandlingsreglene for å gi 

pålegg er fulgt. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Klage over kommunens vedtak av 21.02.19 - pålegg om stans 

Averøya - pålegg om stans 

Vedtak pålegg om stans.pdf 

1. Brev fra ansvarlig søker, datert 12.02.2019.pdf 

2. Brev fra Advokatfirmaet Johnsrud og CO DA, datert 15.02.2019.pdf 

Vilkår i vedtak om vesentlig terrenginngrep/oppfylling - møteplasser 

1. Svar fra Fylkesmannen 

2. Saksprotokoll 

3. Saksframlegg 

Meldingstekst.html (kommentarer fra Per Kr. Rotherud) 

Ringerike kommune 24.03.2019.pdf (kommentarer fra Tore Olsen) 

Meldingstekst.html (kommentarer fra Morten Vidar Hansen) 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 8. april 2019.docx (kommentarer fra Gro og Stein 

Rotherud) 

Ringerike kommune.docx (kommentarer fra Kirsten og Morten Rotherud) 

Kjøring ned til deponi, Averøya gård.docx (Beathe Heieren) 
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Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

Guni Consult AS, Nedre Grøndokkvei 14, 3531 KROKKLEIVA 

Henrik Carl B Basberg, Averøyveien 100, 3519 HØNEFOSS 

Hagen Gjenvinning AS, Postboks 25, Mortensrud, 1215 OSLO 

Gro Bakke, Askenga 1, 3519 HØNEFOSS 

Stein Rotherud, Røsholmstranda 23, 3519 HØNEFOSS 

Per Kristian Rotherud, Røsholmstranda 26, 3519 HØNEFOSS 

Morten Vidar Hansen, Røsholmstranda 17, 3519 HØNEFOSS 

Arild Weisten, Røsholmstranda 22, 3519 HØNEFOSS 

Morten Rotherud, Averøyveien 6, 3519 HØNEFOSS 

Tore Olsen, Averøyveien 69, 3519 HØNEFOSS 

Sverre Bergli, Averøyveien 48, 3519 HØNEFOSS 

Lars Strand, Averøyveien 30, 3519 HØNEFOSS 

Thomas Palm, Averøyveien 34, 3519 HØNEFOSS 

Berit Leine, Averøyveien 56, 3519 HØNEFOSS 

Hans Martin Ødegård, Røsholmstranda 3, 3519 HØNEFOSS 

Lars Strand, Averøyveien 30, 3519 HØNEFOSS 

Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS, Postboks 194, 2302 HAMAR 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 15/7430-34   Arkiv: GNR 278/165  

 

Klage på pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt Gnr/bnr 

278/165 - Vestre Ådal 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket i delegasjonssak nr. 96/19. 

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 

Det er tidligere gitt avslag på dispensasjonssøknad for å beholde husvogn og utebod på 

eiendommen. HMA tok ikke klagen til følge, og klagesaken ligger hos Fylkesmannen for 

endelig avgjørelse. Kommunen ga pålegg om fjerning av husvogn og utebod med tilhørende 

fundamenter innen 1. juli 2019. Pålegget er påklaget. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas 

til følge, og oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

HMA ga avslag på søknad om å beholde husvogn og utebod på eiendom med gnr/bnr 278/165 

i møte 03.12.2018. I etterkant av dette møtet sendte administrasjonen ut forhåndsvarsel om 

pålegg om retting og tvangsmulkt 05.12.2018. Vedtaket om avslag på dispensasjon ble 

påklaget, og klagen ble fremmet for HMA i møte 04.02.2019. Klagen ble ikke tatt til følge, og 

den ble sendt over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Administrasjonen 

ga pålegg om fjerning av husvogna og uteboden 21.02.2019 med frist for fjerning 1. juli 2019. 

 

Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen ga pålegg om fjerning av husvognen og uteboden 21.02.2019, da 

avslagsvedtaket ikke ble gitt oppsittende virkning. På grunn av at vedtaket var påklaget, ble 

det satt en lang frist for retting, slik at klagen kan avgjøres endelig før fristen for fjerning.  
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Advokatselskapet Angell AS klaget på vedtaket på vegne av hjemmelshaver. Klagen går ut på 

at klager mener at kommunen ikke burde gitt pålegg før klagen var endelig avgjort av 

Fylkesmannen. I tillegg anfører klager at det kan tenkes at Fylkesmannen ikke har 

ferdigbehandlet klagen før fristen for rettingen utløper, for eksempel dersom Fylkesmannen 

skulle komme til at det trengs befaring i saken.  

 

 

Juridiske forhold  

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

rettslig klageinteresse i saken. Pålegget om fjerning av husvogna og uteboden er et 

enkeltvedtak, og advokatselskapet Angell AS 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». Klagen er sendt kommunen innenfor 

klagefristen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken om husvogn og utebod har vært oppe for HMA to ganger tidligere. Søknaden om å 

beholde husvogn og utebod ble avslått, og klagen ligger til avgjørelse hos Fylkesmannen i Oslo 

og Viken. 

 

Ringerike kommune har, på delegert myndighet, gitt følgende pålegg om retting og vedtak om 

tvangsmulkt, datert 21.02.2019: 

 

Ringerike kommune gir pålegg om retting, jf. plan- og bygningsloven § 32-3. 

1. Husvognen og uteboden med tilhørende fundamenter må fjernes innen 1. juli 2019. 

2. Hvis fristen i punkt 1 i dette pålegget ikke overholdes, vil det bli ilagt tvangsmulkt, jf. 

pbl. § 32-5. Tvangsmulktens størrelse settes til kr 500,- per virkedag som går uten at 

pålegget etterkommes. 

3. Dette pålegget kan følges opp med forelegg som kan få samme virkning som 

rettskraftig dom, jf. pbl. § 32-6. 

 

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. 

 

Behov for informasjon og høringer 

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

behandlingen av denne klagen. 
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Alternative løsninger 

Dersom HMA ønsker at kommunen ikke skal vurdere pålegg og tvangsmulkt før klagen er 

endelig avgjort, kan følgende vedtak fattes: 

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

21.02.2019 omgjøres, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd. 

2. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinsipiell karakter. Vedtaket i denne saken vil danne 

presedens for hvilken prosess kommunen velger for ulovlighetsoppfølging ved påklagede 

vedtak i framtiden. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til at klagen ikke er gitt utsettende virkning. Det betyr at kommunens vedtak 

om å gi avslag på dispensasjonssøknaden er gjeldende, selv om saken er til klagebehandling hos 

Fylkesmannen.  

 

At det mangler godkjenning for plassering av husvogn og utebod på eiendommen, betyr at det 

er et brudd på plan- og bygningslovgivningen, og det er grunnlag for å gi pålegg og 

tvangsmulkt i saken. Hverken plan- og bygningsloven eller forvaltningsloven inneholder en 

begrensning av denne muligheten i saker der et vedtak er påklaget. Rådmannen presiserer også 

at det aldri har vært noen tillatelse for denne husvogna og uteboden, og plasseringen var 

ulovlig også før det ble gitt avslag på dispensasjonen. 

 

Rådmannen viser også til at det er satt en relativt lang frist for retting, slik at Fylkesmannens 

vedtak sannsynligvis vil foreligge i god tid før fristen for retting. Dersom Fylkesmannens 

vedtak likevel ikke foreligger innen 1. juli, har hjemmelshaver mulighet til å be kommunen om 

utvidet frist for retting. Alternativt har kommunen også mulighet til å nedsette eller frafalle 

ilagt tvangsmulkt etter at det ulovlige forholdet er rettet. Dette vil være naturlig å vurdere 

dersom fristen for retting overskrides uten at Fylkesmannen har fattet endelig vedtak i saken. 

 

Videre peker rådmannen på at det er ønskelig å sikre framdriften i saker med ulovlige tiltak på 

eiendommer. Dette er den avgjørende grunnen til at pålegget om retting er fattet samtidig som 

klagesaken er til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. Det er mulig å klage på et pålegg, og 

dersom man skal vente til etter at endelig avgjørelse er fattet av Fylkesmannen før man gir 

pålegg, og det deretter kommer en klage på pålegget, kan saken ta svært lang tid å avslutte. 

Rådmannen mener derfor at dette kan bli en uheldig trenering av slike saker. Rådmannen 

anbefaler derfor at man fortsetter praksisen med å starte prosessen med eventuelle pålegg om 

retting eller lignende samtidig som saken sendes over til Fylkesmannen, og heller setter lange 

nok frister til at sakene kan avgjøres endelig av Fylkesmannen før fristtidspunktet. 

 

Rådmannen anbefaler at HMA ikke tar klagen til følge, og at saken oversendes Fylkesmannen i 

Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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Vedlegg 

Oversiktskart  

Klage på vedtak om retting og vedtak om tvangsmulkt 

Pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt 

Melding om politisk vedtak - Husvogn og terrengendring 

Saksprotokoll - Klage på avslag - husvogn og utebod 

Forhåndsvarsel - pålegg om retting 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 18/86-35   Arkiv: GNR 32/8  

 

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

Gullerud 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

32/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1 for fradeling 

av boligtomt avslås, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

2. Søknad om fradeling av boligtomt avslås. 

 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
 

  

Utskrift sendes 

Knut Vold, Gullerud 19, 3511 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

Sammendrag 

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

landbrukseiendommen Gullerud gnr/bnr 32/8. Tomten er planlagt delvis på dyrkbar 

mark. Saken behandles etter kommuneplan 2007. Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning behandlet søknaden 13.08.18 i sak 56/18. Tiltaket ble av 

rådmannen vurdert til å ikke være i samsvar med kommuneplanen, og rådmannen 

anbefalte å avslå søknaden. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning foretok 

befaring og mente det forelå grunnlag for å godkjenne søknaden, og ba rådmannen 

innhente uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud. Dersom uttalelse ikke gikk i mot 

søknaden, ble myndighet delegert til rådmannen for å godkjenne søknad om 

dispensasjon og fradeling. Fylkesmannens uttalelse var negativ og saken legges 

derfor fram for hovedutvalget igjen.  

 

Rådmannen anbefaler å avslå søknaden. 
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Innledning / bakgrunn 

Saken har vært behandlet i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning tidligere, sak 

56/18. Tiltakshaver, Knut Vold, søker om å få fradelt en boligtomt, ca. 3000 m², fra 

landbrukseiendommen Gullerud gnr/bnr 32/8. Tomten er planlagt delvis på dyrkbar 

mark. Saken behandles etter kommuneplan 2007.  

 

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

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

stedbunden næring. Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. 

Forbudet gjelder også fradeling til slikt formål. Fradeling av kårbolig tillates ikke.  

 

I Ringerike kommunes retningslinjer for behandling av bygging og fradeling av 

kårboliger er det angitt at det kan tillates å oppføre kårbolig på eiendommer med 

over 25 dekar fulldyrka jord. Landbrukskontoret viste, ved forrige behandling, til 

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

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

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

tillatt å oppføre kårbolig. Tiltakshaver ble bedt om å vurdere den muligheten, men 

han ønsket å opprettholde søknaden om fradeling av boligtomt.  

 

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

anbefalte ved forrige behandling å avslå søknaden.  

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mente det forelå grunnlag for å 

godkjenne søknaden, og ba rådmannen innhente uttalelse fra Fylkesmannen i 

Buskerud. Dersom uttalelse ikke gikk i mot søknaden, ble myndighet delegert til 

rådmannen for å godkjenne søknad om dispensasjon og fradeling.  

 

Beskrivelse av saken 

Saken ble, 30.08.18, oversendt Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Saken ble 

også, samme dag, sendt til Statens vegvesen for behandling av utvidet 

avkjøringstillatelse etter vegloven. Videre behandling av fradelingen var helt 

avhengig av et positivt vedtak etter vegloven.  

 

Uttalelsen fra Fylkesmannen ble mottatt 26.09.18, og inneholdt følgende 

hovedpunkter: 

- Boligutvikling må være i tråd med kommuneplanen 

- Det skal være klare grenser mellom bebygde områder og LNF-områder. 

- Den aktuelle tomta ligger ikke i et tettsted eller i forbindelse med et etablert 

boligområde og Fylkesmannen anbefaler at kommunen ikke gir dispensasjon 

for spredt boligbygging, da dette vil kunne svekke videre utbygging og 

styrking av tettstedene.  

- Fylkesmannen anbefaler at lokalisering av nye boliger primært skjer i tråd 

med fastsatte utbyggingsmønstre i overordna plan der kommunen kan 

vurdere behovet for boliger i en større sammenheng. 

- En utstrakt dispensasjonspraksis for nye boliger vil være uheldig for 

overordnede strategier for utvikling av tettsteder og bosettingsmønster i 

kommunen. Flere dispensasjoner vil gradvis kunne undergrave den bolig- og 

tettstedsutvikling som er fastsatt i overordnet plan. 
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Statens vegvesen sitt vedtak etter vegloven ble først mottatt 11.02.19 etter gjentatte 

purringer. Utvidet avkjøringstillatelse ble innvilget. Statens vegvesen har tidligere 

uttalte seg i brev datert 25.05.18 og vist til kommuneplanbestemmelsene og at deres 

holdning er at bestemmelsene bør overholdes.   

 

Forholdet til overordnede planer 

Forrige kommuneplan var gjeldende på det tidspunktet da søknad om dispensasjon 

var komplett. Saken behandles derfor etter forrige kommuneplan. 

 

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

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

stedbunden næring. Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. 

Forbudet gjelder også fradeling til slikt formål. Fradeling av kårbolig tillates ikke.  

 

I Ringerike kommunes retningslinjer for behandling av bygging og fradeling av 

kårboliger er det angitt at det kan tillates å oppføre kårbolig på eiendommer med 

over 25 dekar fulldyrka jord. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1. Plan- og 

bygningsloven § 19-2 andre ledd angir vurderingskriteriene for 

dispensasjonsvedtaket. For å gi dispensasjon kreves det at hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre - at 

«fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering».  

 

Søknader om fradeling av landbrukseiendom skal behandles etter både plan- og 

bygningsloven og jordloven. Jordloven åpner likevel ikke for å godkjenne søknad om 

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

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

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

skal kunne godkjennes, må det foreligge spesifiserte og klare grunner av slik 

karakter og tyngde at de kan slå igjennom ovenfor de hensyn jordloven skal ivareta, 

jfr. jordloven § 12. 

 

Forrige kommuneplan var gjeldende på det tidspunktet første vedtak ble fattet 

13.08.18 og for øvrig da søknad om dispensasjon var komplett. Saken behandles 

derfor etter forrige kommuneplan. Det er plangrunnlaget som gjaldt ved utløpet av 

fristen, som skal legges til grunn for avgjørelse ved overskridelse av fristen, jf. plan- 

og bygningsloven § 21-7 femte ledd. Da saksbehandlingsfristen for søknaden var 

utløpt, var det kommuneplanen 2007 som var gjeldende. Det er derfor denne planen 

som skal legges til grunn for behandlingen av søknaden. 

 

Som hovedregel bør kommunen ikke innvilge dispensasjon når en statlig myndighet 

har gitt en negativ uttalelse, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd. Dersom 

tillatelse gis i strid med uttalelsen til Fylkesmannen, kan Fylkesmannen velge å 

klage på kommunens vedtak.  
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Søksmålsadgang:  

Søksmål om gyldigheten av Ringerike kommunes vedtak eller krav om erstatning 

som følge av vedtaket kan ikke reises uten at vedkommende part har nyttet sin 

adgang til å klage over vedtaket, og at klagen er avgjort av den høyeste 

klageinstans som står åpen. Søksmål kan likevel i alle tilfelle kunne reises når det er 

gått 6 måneder fra klage første gang ble framsatt, og det ikke skyldes forsømmelse 

fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger, i henhold til 

forvaltningsloven § 27 b. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 13.08.18 sak 56/18. 

Følgende vedtak ble fattet:  

 

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

fradeling av boligtomt på eiendom gnr/bnr 32/8, til tilleggsinformasjon mottatt 

23.01.18, til uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding 

fra landbrukskontoret 22.02.18, uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til 

rådmannens saksframlegg.  

 

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

dispensasjon og fradeling. Rådmannen bes innhente generell uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden, 

delegeres myndighet til rådmannen for å godkjenne søknad om dispensasjon 

og fradeling.  

2. Se orientering om klageadgang  

 

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, 

jf. forvaltningsloven § 36 første ledd.  

 

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

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

til kommunen (etter selvkostprinsippet). 

 

Behov for informasjon og høringer 

Både Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen har uttalt seg til saken.  

 

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

eller uttalelse fra andre enn de som er nevnt over.   

 

Alternative løsninger 

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1 for fradeling 

av boligtomt godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Søknad om fradeling av boligtomt godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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Begrunnelse:  

Hovedutvalget mener at hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § 2.1 ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, og at fordelene er klart større enn ulempene. Det er flere eldre 

boliger i området, og det er planlagt gang- og sykkelveg fra Norderhov til Putten. 

Hovedutvalget mener at tiltaket ikke forringer landbrukshensynet. Området vil 

fortsatt være et landbruksområde, da det ikke er snakk om vesentlig fortetting av 

området, men etablering av en eiendom til boligtomt.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan berøre spørsmål av prinsipiell betydning og 

muligens vil kunne danne grunnlag for fremtidig praksis når det gjelder fradeling av 

boligtomter fra landbrukseiendommer.  

 

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

saken ut fra likebehandlingsprinsippet.  Men rådmannen viser til at for framtidige 

saker vil kommuneplanen fra 31.1.19 bli gjeldende og at det vil danne seg ny praksis 

for behandling av søknader etter denne.  

 

Rådmannens vurdering 

Som hovedregel bør kommunen ikke innvilge dispensasjon når en statlig myndighet 

har gitt en negativ uttalelse jf. plan- og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd. Dersom 

tillatelse gis i strid med uttalelsen til Fylkesmannen, kan Fylkesmannen velge å 

klage på kommunens vedtak. 

 

Rådmannen viser til hovedpunktene i uttalelsen fra Fylkesmannen. Boligutvikling i 

Ringerike kommune må være i tråd med kommuneplanen. Hverken gjeldende 

kommuneplan eller kommuneplanen fra 2007 legger opp til utbygging i området som 

tomten ligger i. Den aktuelle tomta ligger ikke i et tettsted eller i forbindelse med et 

etablert boligområde. Rådmannen anbefaler ikke å gi dispensasjon for spredt 

boligbygging, da dette vil kunne svekke videre utbygging og styrking av tettstedene. 

Lokalisering av nye boliger bør primært skje i tråd med fastsatte utbyggingsmønstre i 

overordna plan der kommunen kan vurdere behovet for boliger i en større 

sammenheng. En utstrakt dispensasjonspraksis for nye boliger vil være uheldig for 

slike overordnede strategier for utvikling av tettsteder og bosettingsmønster i 

kommunen. Flere dispensasjoner vil gradvis kunne undergrave den bolig- og 

tettstedsutvikling som er fastsatt i kommuneplanen. 

 

Rådmannen viser til vurderingen gjort i saksframlegget for sak 56/18. I rådmannens 

vurdering står det blant annet: 

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

landbruksformål og til bruk for allmennhetens ferdsel og opphold. Man ønsker 

dermed å unngå nye tiltak som fører til oppstykking av landbrukseiendommer og økt 

privatisering av LNF-områdene.  

 

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 
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beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi dispensasjon må 

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

vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 

bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.  

 

I kommuneplanbestemmelsene § 2.1 kommer det tydelig fram at fradeling til 

boligformål ikke er tillatt. Det er ikke ønskelig med boligbygging i LNF-områder. En 

eventuell boligeiendom vil være fritt omsettelig og ikke nødvendigvis ha tilknytning til 

landbrukseiendommen.» 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak kommuneplanbestemmelsen § 2.1 blir 

vesentlig tilsidesatt, og mener fordelene med en eventuell dispensasjon ikke er klart 

større enn ulempene. På dette grunnlaget finner rådmannen at vilkårene for 

dispensasjon i pbl. § 19-2 ikke er oppfylt. Rådmannen anbefaler hovedutvalget å 

ikke godkjenne søknaden om dispensasjon. 

 

Videre vurderer rådmannen det omsøkte tiltaket å være i strid med de hensyn 

jordloven og kommuneplanbestemmelser skal ivareta. 

 

Rådmannen vurderer at dersom saken skulle behandles etter gjeldende 

kommuneplan ville rådmannens konklusjon, avslag, blitt det samme. Det er de 

samme momentene som ville blitt lagt til grunn for vurderingen av å ikke innvilge 

dispensasjon etter gjeldende, som for forrige kommuneplan. I likhet med forrige 

kommuneplan, angir heller ikke den gjeldende kommuneplanen Gullerud som 

utbyggingsområde/boligområde, og eiendommen inngår dermed ikke i en helhetlig 

strategi for utbygging i kommunen. 
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Vedlegg 

Oversiktskart Målestokk 1:300000 

Oversiktskart Målestokk 1:70000 

Oversiktskart Målestokk 1:50000 

Oversiktskart Målestokk 1:30000 

Oversiktskart Målestokk 1:15000 

Situasjonskart ny tomt Målestokk 1:7000 

Situasjonskart ny tomt Målestokk 1:2000 

Utvidet avkjøringstillatelse fra Statens Vegvesen 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

Saksprotokoll sak: 56/18 - Søknad om fradeling av boligtomt og dispensasjon 

Saksframlegg sak: 56/18 med vedlegg  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  33/19 

Side 33 av 50   

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3252-27   Arkiv: L32  

 

Adressenavn til utbyggingsområdet "Sagtomta" på Tyristrand  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

 

1. Hallingfløtt 

 

 

Sammendrag 

Det skal tildeles adressenavn til vei som går fra Vikersundveien og inn til og i 

utbyggingsområdet «Sagtomta» på Tyristrand (markert med rød strek).  
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Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger brukt eller planlagt brukt til 

boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet 

skal tildeles adressenummer. 

 

Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for 

veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til 

bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å 

få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er 

å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man kan 

ikke bruke navn på nålevende personer.  

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 

I brev datert 12.08.2016 (14/3252-22) til naboer, grunneiere, utbygger og foreninger ba 

Oppmålingsavdelingen mottagerne komme med begrunnede forslag til adressenavn. 

Oppmålingsavdelingen foreslo «Sagtomta» som adressenavn. Frist for tilbakemelding ble satt 

til 12. september 2016. I brevet ble det forklart at et annet alternativ enn å tildele 

utbyggingsområdet et eget adressenavn er å adressere alle boenhetene til Vikersundveien. Som 

en konsekvens måtte en da omadressere en del adresser. Alternativet ble i brevet ikke anbefalt 

av Oppmålingsavdelingen. 

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold til 

Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten kan 

også gi råd om valg av adressenavn. 
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De ulike innspillene til adressenavn 

 

Snippen Tyristrand Sameie v/styreleder Sverre Danielsen opplyser i e-post datert 06.09.2016 

(saksnr. 14/3252-23) at «Sagtomta» er det området som Coop Extra og den nyeste delen av 

kirkegården ligger på. Styret mener derfor at utbyggingsområdet må ha navn som har med 

«Snippen», siden hele utbyggingsområdet foregår på jordet som har tilhørt gården Snippen.   

Nakkerud og Tyristrand historielag v/leder Raymond Sørstrøm skriver i brev datert 

09.09.2016 (saksnr. 16/1626-3) at de primært ønsker Snippen eller Snippebråtan eller 

alternativet Hallingfløtt. I tilbakemeldingen gis en historisk begrunnelse for navneforslagene. 

Det nevnes at området det nå skal bygges på, er jordet til gården Solberg. Området ble også 

brukt av Hallingdølene som overnattingsplass når de kom med dyrene sine som skulle til 

Drammen og slaktes. I denne forbindelsen ble området på folkemunne også kalt Hallingfløtt. 

Til daglig ble hele området på 1900-tallet kalt Snippen/Snippebråtan. Han som hadde gården 

her, den forrige eieren Hansen, ble kalt Snippen/Snipper'n på folkemunne. Dette navnet er et 

naturlig navn fordi gården ligger ut mot kanten/snippen, med et bratt jorde ned mot 

Skjærdalselva. På denne gården var det fra gammelt av også skysstasjon. Saga kom først ut på 

1900-tallet. 
Tyristrand menighetsråd v/Øystein Frivold skriver i e-post datert 16.09.2016 (saksnr. 

14/3252-25) at Hallingfløt er et høvelig navn på boligfeltet. I tilbakemeldingen gir de en 

utfyllende historisk begrunnelse for navneforslaget. De skriver at  

«… Hele området er gammelt og tilhørte gården Skjærdalen. Det ble stykket opp, og en del ble 

kjøpt av lærer Ivar Roe, som var klokker på Tyristrand, og brukte det som tillegg til skolejorda 

(i Klokkerdalen). Området grenset til kirkegården og hadde fra 1860- årene navnet Hallingfløt, 

fordi det ble brukt av driftebønder fra Hallingdal som vår og høst kom med bølinger av kyr 

som skulle selges. Det passet godt å hvile her og la dyra beite, like ved veien, før de flyttet 

videre. Kommunen ble enig med læreren om å dele på utgiftene for gjerdeholdet på Hallingfløtt 

(Hønefoss og Opland Socialdemokrat 22.6. 1920). Her fikk Tyristubben anlegge idrettsplass, 

som stod ferdig i juli 1928 (Kveseth,P. IF Tyristubben 1892-1992). Hallingfløtt fungerte som 

stadion helt fram til 1949. Da hadde Ole Hollerud kjøpt eiendommen ”Hallingfløt”, Gårdsnr. 

66, bruksnr. 62 (Matrikkelutkastet 1950). Han tok deler av den i bruk som velteplass for 

tømmer, og senere som sag.  

 
Ut fra tilbakemeldingene er Oppmålingsavdelingen enig i at det foreslåtte navnet «sagtomta» 

blir feil å bruke på dette utbyggingsområdet. Som nevnt av Tyristrand menighet hadde gnr. 66 

bnr. 62 bruksnavnet Hallingfløt (matrikkelutkastet 1950). Snippen/Snippebråtan var i henhold 

til historielaget navn som ble brukt om området på folkemunne. Ingen av navnene er brukt som 

adressenavn i dag. Det nærmeste er veien Snipphaugen ved Viul. Oppmålingsavdelingen mener 

at Hallingfløtt er det navnet som best ivaretar kriteriene for valg av adressenavn, og anbefaler 

dette navnet. Det gjelder både at det skal være unikt og ikke kunne forveksles med 

eksisterende navn, at det viderefører lokale tradisjonelle stedsnavn, passer på stedet og til slutt 

at det er med på å skape variasjon og mangfold.   

 

Stedsnavntjenesten (14/3252-9) har ingen merknader til skrivemåten av navneforslagene 

Snippen og Snippebråtan. For navneforslaget Hallingfløtt foreslår de skrivemåten med to t’er i 

samsvar med uttaleopplysninger fra navnegransker Margit Harsson. Siden Kartverket opplyste 

at det krevdes formell navnesak for dette navnet sendte de tilrådingen til Kartverket og ba de 

reise formell navnesak. Kartverket krevde (17/718-1) navnesak for dette og noen andre 

stedsnavn i kommunen.  
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Etter at det var gjennom lokal høring i kommunen, og kommunen hadde sendt tilbakemelding 

til Kartverket vedtok Kartverket at skrivemåten skulle være Hallingfløtt (17/718-5). De skriver 

i sitt vedtak: 

 

Hallingfløtt/Hallingfløt/Hallingflot  

Nakkerud og Tyristrand opplyser at området på folkemunne ble kalt Hallingfløtt. 

Tyristrand menighetsråd skriver at stedet het Hallingfløt, men i teksten bruker de 

skiftevis skrivemåtene Hallingfløt og Hallingfløtt. Navnet på bruk 244/62 er skrevet 

Hallingfløt i 1950-matrikkelen og i dagens matrikkel. Stedsnavntjenesten har pr. 

telefon fått opplyst av lokal kjentmann Kåre Fleten at navnet uttales /hallingfLøtt/, og 

Fleten assosierer navnet med verbet flytte. Margit Harsson opplyser at ordet flot ‘flate’ 

er registrert med uttalen /fLøtt/ i Lier, og hun mener at den formen kan ha vært i bruk 

her også. Alternativt kan dialektformen /fLø:t/ av flot ha blitt omtolket til -fløtt etter 

påvirkning av verbet flytte. Stedsnavntjenesten mener at det kan argumenteres for 

forskjellige skrivemåter, men de konkluderer med å tilrå Hallingfløtt.   

 

Ordet flot m./f. er registrert med /fLøtt/ som uttale i stedsnavn eller i fellesnavn bl.a. i 

Eidsvoll, Nannestad og Lier. Ordet forekommer ikke som navneledd i andre stedsnavn i 

Ringerike i Sentralt stedsnavnregister (SSR), men i Nannestad og Lier er stedsnavn 

med dette navneleddet normert Fløtt-/-fløtt, dels også feilaktig normert som -flødt. 

Fullnormert etter rettskrivingen ville skrivemåten blitt Hallingflot, men det finnes en 

entydig skrifttradisjon for en mer uttalenær skrivemåte med ø i dette navnet. Ordet flot 

er heller ikke et allment kjent ord, og da åpner § 1 i forskrift om stadnamn i større grad 

for å fravike gjeldende rettskriving i norsk.  

Hallingfløtt fastsettes i samsvar med uttalen av navnet og Stedsnavntjenestens 

tilråding. 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veien/området får tilsendt brev der de får muligheten til å komme med 

forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre foreninger som anses å ha 

interesse for sakene.  
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Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag, Hallingfløtt, vedtas. Vurderinger er 

gjort etter uttalelser fra grunneiere, foreninger og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 
 

Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under oppgitt 

journalnummer.  

 

1. Oversiktskart som viser hvor veien ligger 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Arkivsaksnr.: 19/491-20   Arkiv: L32  

 

Adressenavn til to veier innenfor reguleringsplan Permobakken nord  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

34/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

1. Tyttebærstien 

2. Tyttebærsvingen 

 

  

Sammendrag 

Det skal tildeles adressenavn til to veier som ligger innefor reguleringsplan Permobakken nord 

for Sokna sentrum (se vedlagt oversiktskart).  Veiene er vist med henholdsvis rød (vei nr. 1) 

og blå farge (vei nr. 2) i kartutsnittet under. 

 
 

Kommunen har fått inn 25 ulike forslag til adressenavn fra 14 forskjellige personer og lag og 

foreninger. 
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Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger brukt eller planlagt brukt til 

boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet 

skal tildeles adressenummer. 

 

Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for 

veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til 

bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å 

få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er 

å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man kan 

ikke bruke navn på nålevende personer.  

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 

I brev datert 01.02.2019 (19/491-1) til naboer, grunneiere, utbygger og foreninger ba 

Oppmålingsavdelingen mottagerne komme med begrunnede forslag til adressenavn.  I tillegg 

ble det informert på kommunens hjemmeside, der en oppfordret til å komme med forslag til 

navn på veiene. Frist for tilbakemelding ble både i brev og på kommunens hjemmeside satt til 

8. mars 2019. 

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold til 

Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten kan 

også gi råd om valg av adressenavn. 
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De ulike innspillene til adressenavn 

Det er bare noen få av forslagsstillerne som har vært tydelig på hvilken vei som bør få hvilket 

navn. Borghild Bretun Moen (journalpost 19/491-2) foreslår navnet Furustien på den røde 

veien og Tyttebærsvingen på den blå. Stine Nygård (journalpost 19/491-7) foreslår også 

Tyttebærsvingen. I tillegg foreslår hun navnene Eventyrstien, Eventyrsvingen, Barnålstien, 

Barnålsvingen og Tyttebærstien. Tyttebærstien foreslås også av Silje Nymoen 

(jorunalpost19/491-3), Randi Lea Hansen (journalpost 19/491-5), Hilde Lea Lein (journalpost 

19/491-15) og Soknedalen lokalhistoriske forening (journalpost 19/491-21). Tyttebærveien 

foreslås av Gerd Karin Sundfør (journalpost 19/491-8) og Bjørg Flaskerud Hagen (journalpost 

19/491-23), men dette navnet kan ikke brukes siden det allerede er brukt på en vei på 

Hallingby. Silje Nymoen foreslår også Blåbærsletta som navn. Andre foreslåtte navn med 

båbær som førsteledd er Blåbærtua, foreslått av Randi Lea Hansen, og Blåbærsvingen foreslått 

av Hilde Lea Lein og Bjørg Flaskerud Hagen. Alle navneforslagene med førsteleddet tyttebær 

og blåbær knyttes til at det har vokst og blitt plukket masse tyttebær og blåbær i området før 

boligfeltet kom. Stine Nygård skriver at hun vokste opp i området, og de lekte mye i det de 

kalte Eventyrstien, og her bygde de blant annet barhytter. Den tidligere bruken av området, 

som hun har opplevd, ligger derfor til grunn for hennes forslag til adressenavn.  Elgtråkket 

foreslås av Therese Utengen (journalpost 19/491-9), men det navnet er allerede i bruk på 

Vikerfjell. Hun foreslår også Ekornveien, som også foreslås av Irene Nordhagen Solvang 

(journalpost 19/494-10 og 12). Irene Nordhagen Solvang foreslår også Hagaveien. Tabarak Al 

Zahra (journalpost 19/491-4) foreslår adressenavnet Senjaveien. Gry Aalde (journalpost 

19/491-17) foreslår Lensmann Aaldes vei, etter lensmann Aalde som var fødd og oppvokst på 

Sokna. Han ble drept ved Vågård i 1926, i det som senere ble kjent som «lensmannsmordene». 

Gerd Karin Sundfør foreslår også Skytterveien. Det lignende navnet Skytterstien foreslås av 

Soknedalen lokalhistoriske forening, og Skytebaneveien foreslås av Karsten Lien, Ragnvald 

Lien og Knut Sørgaard i et felles innspill (journalpost 19/491-16). Nærheten til skytebanen er 

begrunnelsen for disse navneforslagene. De tre sistnevnte foreslår også at veiene kalles opp 

etter Bjarne Nymoen, Bjarne Nymoens vei, og Johan Nymoen, Johan Nymoens vei, som begge 

er avdøde politikere og ordførere i Ringerike kommune. Bjarne Nymoen,  24.12.1917–

26.7.1989, var ordfører i Ringerike 1986–1989, og Johan Nymoen, 5.12.1911–19.6.1982, var 

ordfører i Ringerike 1972-1975 og 1977-1979. De arbeidet blant annet aktivt for etablering av 

Soknaheimen. I tillegg foreslår de Røsstjern- eller Røsstjennveien, sistnemnte navn foreslås 

også av Soknedalen lokalhistoriske forening. Det begrunnes med at tjernet ligger ovenfor 

boligfeltet og like vest for skytebanen. Karsten Lien, Ragnvald Lien og Knut Sørgaard foreslår 

også Fløterveien, Sagmesterveien, Høvelmesterveien og Høvleriveien. Alle knyttet til aktivt 

skogbruk og foredling av skogen på Sokna.  

 

Oppmålingsavdelingen har vurdert forslagene: 

I kriteriene for navneutvelgelsen er det skrevet at kategorinavn kan brukes der det er tjenelig, 

men skal ikke være førstevalg. Kommunen har valgt å gå bredt ut for å få innspill. Det kom inn 

ni forslag med førsteleddet Tyttebær, noe også Soknedalen lokalhistoriske forening foreslår. 

Det begrunnes med at det har vært mye bær og bærplukking i området. Noe som filmavisens 

innslag om forventningsfulle mennesker på vei til Sokna for å plukke tyttebær tydelig viser 

https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=&mediaId=12553. Skal en bruke tyttebær som 

førsteledd i et veinavn i Ringerike er nok Sokna et passende sted. Oppmålingsavdelingen 

anbefaler derfor at det vedtas adressenavn med Tyttebær som førsteledd for disse to veiene, 

henholdsvis Tyttebærstien (vei 1 markert med rød farge), og Tyttebærsvingen (vei 2 markert 

med blå farge).  
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 Tyttebærveien og Elgtråkket er navn som allerede er i bruk i kommunen og kan derfor 

ikke brukes. 

 I kommunen er det allerede 5 veier med førsteleddet furu, og vi mener derfor en bør 

prøve å finne andre navn i dette boligfeltet selv om det var mye furu her før utbygging. 

 Forslaget Senjaveien er ikke begrunnet, og vi er usikker på hvilken tilknytning dette 

navnet eventuelt har til stedet, og foreslår heller ikke dette navnet. Det samme gjelder 

Hagaveien. 

 Skytebanen på Sokna ligger rett nord for området, men siden de to aktuelle veiene ikke 

går direkte til skytebanen ønsker vi ikke å foreslå Skytterveien, Skytebaneveien eller 

Skytterstien. Disse navnene kan bedre brukes i fremtiden på vei/veier som går direkte til 

en skytebane. Likeledes mener vi at Røsstjern- eller Røsstjennveien ikke er så aktuelle 

siden veiene ikke går til eller forbi tjernet. 

 Ekornveien, som henspeiler på dyrelivet i området, er et kategorinavn som vi ikke 

ønsker å bruke her, siden vi har et større navnetilfang å velge i. 

 Lensmann Aaldes vei kan knyttes til Sokna ved at han var fødd og oppvokst på stedet. 

Det er litt tungt og langt navn som ikke velges i denne omgang.  

 Eventyrstien, Eventyrsvingen, Barnålstien og Barnålsvingen er navneforslag som 

knyttes opp til barns bruk av området i tidligere tider. Navnene er greie, men som vi 

ikke vil prioritere siden vi mener vi har andre forslag som kan prioriteres fremfor disse.  

 De aller fleste foreslår navn med førsteleddet Tyttebær og Blåbær. Området er kjent for 

mye skogsbær, og selv om det er såkalte kategorinavn mener vi Tyttebær bør brukes 

som førsteledd i navnene. Blåbær som førsteledd er brukt i 2 andre veier i Ringerike. 

 Både Fløterveien, Sagmesterveien, Høvelmesterveien og Høvleriveien er generelle navn 

som ikke er knyttet direkte til utbyggingsområdet, men kan knyttes til aktivt skogbruk 

og foredling av skogen. Gode navn som bør brukes direkte opp til områder med 

fløtning, sager og høvleri. Vi kjener ikke til noe slikt i området.  

 Bjarne Nymoens vei og Johan Nymoens vei betyr at to avdøde politikere og ordførere 

får oppkalt veier etter seg. De arbeidet også for etablering av Soknaheimen. 

Oppmålingsavdelingen foreslår at disse navnene brukes dersom navneforslagene med 

tyttebær som førsteledd ikke velges. 

 

Stedsnavntjenesten (journalpost 19/491-22) ble bedt om å komme med en uttalelse til 

adressenavnene Tyttebærstien, Tyttebærsvingen, Bjarne Nymoens vei og Johan Nymoens vei. 

De skriver i sitt svar (19/491-24) at  

«Vi har ingen merknader til skrivemåten av navneforslagene Tyttebærstien, 

Tyttebærsvingen, Bjarne Nymoens vei og Johan Nymoens vei. Men det er allerede fire 

adressenavn i Ringerike med forleddet Nymo- (Nymoveien, Nymostubben, 

Nymobakken og Nymofaret), så kommunen bør vurdere om det er hensiktsmessig å ha 

enda flere veinavn med dette navneleddet.» 

 

Rådmannen går inn for at vei nr. 1 får adressenavnet Tyttebærstien og vei nr. 2 

Tyttebærsvingen. 
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Juridiske forhold  

Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

Informasjon og høringer 
Grunneiere, utbygger, naboer og historielag har fått tilsendt brev der de er bedt om å komme 

med forslag til adresenavn på de to veiene.   

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra naboer, grunneiere, historielag og stedsnavntjenesten.  

 

Rådmannen foreslår følgende adressenavn 
1. Tyttebærstien 

2. Tyttebærsvingen 
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Vedlegg 
 

Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under oppgitt 

journalnummer.  

 

1. Oversiktskart som viser hvor veiene og planområdet ligger 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Arkivsaksnr.: 19/1062-3   Arkiv: K01  

 

Dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, 

Løvenskiold Vækerø, Storflåtan - Spålssetra Storflåtan til Spålsseter 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og islagte vassdrag, § 6, gis 

Løvenskiold Vækerø tillatelse til å frakte ut materiell og utstyr med snøscooter, etter 

vedlikeholdsarbeider utført på Spålssætra, på strekningen Storflåtan-Spålssetra langs 

Fagervannsveien. Tillatelse fra reservatsgrensen og inn til Spålssætra (ca. 220 m) forutsetter at 

Fylkesmannen gir dispensasjon fra vernebestemmelsene for Spålen-Katnosa naturreservat (§ 

5a). 

 

Tillatelsen gjelder hverdagene fra og med 9. april til og med 17. april 2019. 

 

Med hjemmel i Markalovens § 15, gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme 

tidsrom. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Løvenskiold Vækerø søker om tillatelse til å frakte materiell og utstyr med snøscooter langs 

Fagervannsveien, for å avslutte og rydde opp etter vedlikeholdsarbeider på Spålssætra. 

Fagervannsveien er en skogsbilvei på ca 4,5 km som ikke er brøytet, og er dermed å betrakte 

som utmark. Veien er delvis en del av skiløypenettet i Marka, og det er derfor ikke ønskelig å 

brøyte veien. Omsøkt transport er i søknaden oppgitt å bli 6 turer på dagtid i tidsrommet 18. 

mars til 12. april 2019. Da denne type motorferdsel må behandles politisk, må omsøkt ferdsel 

først skje etter en eventuell vedtatt tillatelse i aprilmøtet i HMA. 

Den siste biten fra Fagervannsveien og inn til Spålssætra (ca 220 m) går inn i Spålen-Katnosa 

naturreservat. Det er Fylkesmannen som kan gi dispensasjon fra vernebestemmelsene der. 

Rådmannen anser omsøkt transport som skånsom, både i forhold til naturmiljø og andre 

brukere av Marka, og anbefaler dermed HMA å gi tillatelse til omsøkt kjøring. 
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Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel i utmark reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag m/ 

forskrifter. Innenfor Marka er motorisert ferdsel i tillegg regulert av Markalovens § 10. 

Innenfor reservatsgrensene er Fylkesmannen forvaltningsmyndighet, og det er Fylkesmannen 

som kan gi dispensasjon fra vernebestemmelsene, jfr. forskrift om vern av Spålen-Katnosa 

naturreservat § 8. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA ga, i sak 27/17, Løvenskiold tillatelse til snøscooterkjøring langs samme trase, i 

forbindelse med kartlegging og forberedelse av vedlikeholdsarbeid på Spålssetra. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ løsning: «HMA finner ikke grunnlag til å kunne gi tillatelse til omsøkt kjøring». 

 

Rådmannens vurdering 

Omsøkt kjøring anses som en skånsom måte å frakte materiell og utstyr ut fra Spålssætra. 

Rådmannen har spurt søker om det kunne vært aktuelt å brøyte veien, for så å kunne kjøre inn 

med bil/traktor, men det er ikke ønskelig å gjøre det. Dette har med både brøytekostnader og 

brukere av skiløypa å gjøre. Rådmannen ser at det er rasjonelt å kunne foreta kjøring på 

snøføre, særlig med tanke på at de siste meterne av traseen er i Spålen – Katnosa naturreservat. 

Denne type kjøring etterlater seg kun midlertidige spor i snøen, i motsetning til kjøring på 

barmark, som kan gi større og mer permanente spor og sporskader. 

 

 

Vedlegg 

Søknad 

Kart 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 19/1077-3   Arkiv: K01  

 

Søknad om dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark og 

vassdrag, ferdsel med snøscooter på Vikerfjell  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om ferdsel med snøscooter på Vikerfjell imøtekommes ikke, siden det, ut fra 

likhetsprinsippet vil kunne gi presedens for liknende søknader i framtiden. 

 

  

 

Sammendrag 

Endre Løstegård Kristensen søker om å få kjøre med snøscooter for å kunne bli med familien 

på skiturer i Vikerfjellområdet. Søker er funksjonshemmet, og det er tidligere benyttet 

leiekjøring med snøscooter, noe som oppfattes som tungvinnt og lite funksjonelt. Rådmannen 

ser helt klart at det er livsberikende og sterkt ønskelig å kunne komme seg ut på tur selv om 

man har en funksjonshemming. På den annen side, ut fra likebehandlingsprinsippet, vil en 

tillatelse på denne søknaden lett kunne føre til at tilsvarende søknader i fremtiden også må 

imøtekommes. Da vil man ikke overholde formålsbestemmelsen i Motorferdselloven om å 

regulere motorferdsel i utmark for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Rådmannens 

anbefaling er derfor at søknaden ikke imøtekommes.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Endre Løstegård Kristensen søker om å kunne benytte seg av snøscooter for å kunne bli med 

familien på skitur i området Vikersetra-Kjølfjell-«Store steinen»(Høgfjell). Søker er 

funksjonshemmet, og ser derfor ingen annen mulighet til å bli med på skitur, enn å benytte seg 

av snøscooter. Søker har tidligere forsøkt å leie snøscootertransport, men opplyser om at det 

er lite fleksibelt og funksjonelt. Søker avventer med å anskaffe seg egen snøscooter inntil denne 

søknaden er behandlet. 

 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres gjennom Motorferdselloven m/forskrifter. I dette tilfellet vil en 

eventuell motorisert ferdsel også kunne skje innenfor Vikerfjell naturreservat, og da kommer 

også forskrift for Vikerfjell naturreservat til anvendelse. Fylkesmannen kan, etter egen søknad, 

gi dispensasjon fra motorferdselforbudet som er hjemlet i §5 i den forskriften. 



  Sak 36/19 

 

 Side 47 av 50   

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen kjenner ikke til at det har blitt gitt tillatelse til motorisert ferdsel ut fra en slik 

søknad tidligere. Men det har blitt gitt tillatelse til kjøring for funksjonshemmet i forbindelse 

med jaktutøvelse og for kjøring til hytte. Slik godkjent kjøring har foregått på områder som er 

lite brukt, og hovedsakelig på opparbeidede traktorveier, og ikke i trase for skiløyper som er 

mye brukt- særlig i påsken. 

 

Alternative løsninger 

1. HMA gir tillatelse til inntil 3 turer med snøscooter i perioden 9/4-2019 og til og med 

påsken 2019. Ferdsel forutsetter grunneiers tillatelse, og at ferdsel skjer varsomt og 

hensynsfullt langs eksisterende skiløyper. Transporten skal utføres av person med 

kjøreløyve i området. Ferdsel innenfor Vikerfjell naturreservat forutsetter egen tillatelse 

fra Fylkesmannen. Det skal føres kjørebok som må legges ved en eventuell ny fremtidig 

søknad. 

 

Prinsipielle avklaringer 

En tillatelse til kjøring vil kunne gi presedens for liknende søknader i fremtiden. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det vil være sunt, også for mennesker med funksjonshemming, å kunne 

komme seg ut i naturen. Det gir økt livskvalitet og gode opplevelser. Rådmannen ser også at 

det kan være tungvinnt å være avhengig av å leie snøscootertranport for å kunne komme seg ut 

i naturen. Likevel er det grunn til å være restriktiv med å gi tillatelser på slike søknader, da det 

er stadig vanligere at folk anskaffer seg motorkjøretøyer (atv, snøscooter, utv mm) til bruk i 

utmark. Det er mange mennesker med ulike funksjonshemminger, og med lettere tilgang til 

ulike terrenggående kjøretøyer, vil det kunne føre til mange tilsvarende søknader i fremtiden. 

Ut fra likebehandlingsprinsippet og lovens intensjon, vil en tillatelse på denne søknaden kunne 

føre til at tilsvarende søknader i fremtiden også må imøtekommes. Vikerfjellområdet er et mye 

brukt område for friluftsliv, skigåing, turgåing og et område man søker ro og naturopplevelser. 

Omsøkt kjøring er tenkt utført i påsken, og da er dette området ekstra mye brukt. Rådmannen 

ser at ved å slippe opp for motorisert ferdsel for tur-/fornøyelsesformål, vil det kunne føre til 

støybelastning og mindre trivsel for øvrige brukere av området. Dette vil kunne føre til 

interessekonflikter. 

 

Vedlegg 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 

Kart over aktuelt område 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 19/960-2   Arkiv: 431  

 

Vårkonferansen 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.03.2019 

12/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.03.2019 

37/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019 

37/19 Formannskapet 26.03.2019 

40/19 Kommunestyret 04.04.2019 

10/19 Eldrerådet 18.03.2019 

9/19 Råd for funksjonshemmede 19.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om Vår - konferansen 2019 tas til orientering 

 
 

Beskrivelse av saken 

Vår – konferansen gjennomføres hvert år i april måned. Målgruppen er ansatte i Ringerike 

kommune og andre inviterte. 

 

I år er Folkehelse temaet for konferansen. Alle som arbeider i en kommune har ansvar for 

innbyggernes folkehelse på en eller annen måte. Alt fra planlegging av bymiljøet, 

grunnleggende helsetjenester, skole og barnehage til det fysiske miljøet rundt oss, påvirker 

trivsel og livskvalitet for alle i lokalsamfunnet. 

 

Årets foredragsholder er Ingvard Wilhelmsen som vil foredra om «Ansvar for eget liv». Han er 

lidenskapelig opptatt av hvordan mennesker kan hjelpe seg selv. 

 

Vår – konferansen arrangeres onsdag 24. april kl. 09.00 – 15.00 på Byscenen i Ringerike 

kultursenter. 

 

Det vil også bli presentert gode eksempler fra sektorene, blant annet Ungdomsbula og Splash. 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta. 
 

 

 Ringerike kommune, 28.02.19 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/5387 28.01.2019 DS  53/19 R/TEK/HALA GNR 40/15 

  

Riving av uthus og oppføring av tilbygg Gnr/bnr 40/15 - Averøyveien 56 

 

17/2996 29.01.2019 DS  57/19 R/TEK/ANEWEB GNR 297/113 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/113 - Pruppeliveien 34 

 

18/1196 27.02.2019 DS  105/19 R/TEK/HALA GNR 294/27 

Sissel Johansen  

Tilbygg til hytte Gnr/bnr 294/27 - Opperudveien 14 

 

18/5197 01.03.2019 DS  106/19 R/TEK/INGPRE GNR 134/21 

Sandvold Boliger AS  

Fradeling av tomt Gnr/bnr 134/21 

 

19/325 04.03.2019 DS  107/19 R/TEK/ELILUN GNR 318/445 

  

Forlengelse av tillatelse til bilvaskeanlegg Gnr/bnr 318/445 - Hønefoss Bru 5 A 

 

19/47 04.03.2019 DS  108/19 R/TEK/HALA GNR 18/101 

Jørgensen Bygg AS  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 18/101 - Småbråtalia 

 

19/898 04.03.2019 DS  109/19 R/TEK/INGRIS GNR 23/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 23/1 - Fleskerudveien 37 og 39 

 

19/929 04.03.2019 DS  110/19 R/TEK/AEMYH GNR 128/53 

Almir Vrevic  

Riving av eksisterende garasje og oppføring av  dobbel garasje Gnr/bnr 128/53 - 

Fåfengveien 30 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/680 05.03.2019 DS  111/19 R/TEK/HALA GNR 38/201 38/221 

38/164 

  

Handelsbygg Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

19/1001 05.03.2019 DS  112/19 R/TEK/AEMYH GNR 50/88 

  

Reparasjon av pipe Gnr/bnr 50/88 - Nedre Begnamoen 11 

 

19/962 06.03.2019 DS  113/19 R/TEK/HALA GNR 120/13 

  

Skulptur Gnr/bnr 120/13 - Hadelandsveien 

 

19/1071 08.03.2019 DS  114/19 R/TEK/AEMYH GNR 47/248 

  

Bruksendring og utvidelse av oppholdsrom Gnr/bnr 47/248 - Hundremeterskogen 7 

 

17/308 11.03.2019 DS  115/19 R/TEK/AEMYH GNR 44/28 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 44/28 Arnold Dybjord vei 1 - Ringerike sykehus 

 

19/893 11.03.2019 DS  116/19 R/TEK/ELIPAU GNR 284/77 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 284/77 

 

17/4957 12.03.2019 DS  117/19 R/TEK/HALA GNR 318/77 

  

Utbygging/rehabilitering Ringerike vgs Gnr/bnr 318/77 - Sundgata 12 - Ringerike 

videregående skole 

 

19/1127 12.03.2019 DS  118/19 R/TEK/AEMYH GNR 102/59 

  

Løfteplattform Gnr/bnr 102/59 - Øvre Klekkenvei 27 

 

19/172 13.03.2019 DS  119/19 R/TEK/ELIPAU GNR 89/1 

Hans Erik Gamkinn  

Fradeling Gnr/bnr 89/1 - Hvalsmoveien 93 

 

19/538 14.03.2019 DS  120/19 R/TEK/HALA GNR 317/301 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Bruksendring fra forretning/kontor til serveringslokale Gnr/bnr 317/301 - 

Strandgata 3 

 

19/972 14.03.2019 DS  121/19 R/TEK/AEMYH GNR 295/132 

Eva Charlotte Galby  

Tilbygg Gnr/bnr 295/132 Seterbekkveien 45 

 

19/1017 14.03.2019 DS  122/19 R/TEK/ANEWEB GNR 86/537 

Rune Nystrand  

Riving av gammel garasje og oppføring av ny Gnr/bnr 86/537 - Slettåkerveien 17 

 

19/1016 14.03.2019 DS  123/19 R/TEK/KARGRA GNR 39/57 

Grete Røising  

Bruksendring Gnr/bnr 39/57 -  Harald Hardrådes gate 11 

 

17/4246 15.03.2019 DS  124/19 R/TEK/ELIPAU GNR 31/41, /31/42, 

31/22 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 31/41, 31/42, 31/22 - Vakermoveien 43 

 

19/1087 15.03.2019 DS  125/19 R/TEK/HALA GNR 27/73 

Einar Uppstad Buttingsrud  

Garasje Gnr/bnr 27/73 - Tjyruhjellveien 71 

 

19/344 19.03.2019 DS  126/19 R/TEK/INGPRE GNR 7/1 

  

Fradeling av boligtomt Gnr/bnr 7/1 - Søndre Ringåsen 13 

 

19/1135 19.03.2019 DS  127/19 R/TEK/HALA GNR 7/1 

  

Riving Gnr/bnr 7/1 - Søndre Ringåsen 13 

 

19/1326 21.03.2019 DS  128/19 R/TEK/AEMYH GNR 293/101 

Arnulf Wahl  

Tilbygg og terrasse - Vikerfjell Gnr/bnr 293/101 - Hansemyrveien 2 

 

18/2778 21.03.2019 DS  129/19 R/TEK/KRIGRO GNR 318/503 

  

Vedrørende trapp, lagring og heis samt manglende ferdigattest Gnr/bnr 318/503 - 

Flattums gate 14 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

18/5310 22.03.2019 DS  130/19 R/TEK/KRIGRO GNR 318/250 

Ringerike Kommune Tekniske Tjenester  

Deponering av snø Gnr/bnr 318/250 

 

19/1370 25.03.2019 DS  131/19 R/TEK/AEMYH GNR 56/107 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 56/107 - Baldersvei 36 

 

18/4686 26.03.2019 DS  133/19 R/TEK/KARGRA GNR 10/1/17 

  

Riving, tilbygg og mindre endringer i eksisterende hytte Gnr/bnr/fnr 10/1/17 - 

Nedre Østbråtaveien 48 

 

19/1079 26.03.2019 DS  134/19 R/TEK/BERLE GNR 136/22 

Stein Asle Løkken  

Tilbygg Gnr/bnr 136/22 - Fløytingen 87 

 

19/1136 26.03.2019 DS  135/19 R/TEK/AEMYH GNR 38/155 

  

Tilbygg og fasadeendring Gnr/bnr 38/155 - Arnegårdsveien 57 

 

19/1366 27.03.2019 DS  136/19 R/TEK/BERLE GNR 80/134 

Runar Larsen  

Fasadeendring og bygging av tilbygg Gnr/bnr 80/134 

 

19/1184 27.03.2019 DS  137/19 R/TEK/HALA GNR 274/418 

Sandvold Boliger AS  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 274/418 - Søndre Kirkemoen 

 

18/2249 28.03.2019 DS  138/19 R/TEK/HALA GNR 86/373 

  

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

 

19/1423 28.03.2019 DS  140/19 R/TEK/AEMYH GNR 31/42 

  

Påbygg Gnr/bnr 31/42 - Vakermoveien 43 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Byggesakskontoret 
 

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

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

 

 

 

Norconsult AS  
Postboks 258 
3502 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/10-76 14755/19 GNR 50/2  27.03.2019 

 

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE   
I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10. 

 

Byggesaksavdelingen godkjenner søknaden registrert mottatt 25.03.19 om 
midlertidig brukstillatelse for bruksendring Hall Syd, gnr/bnr 50/2 - Follumveien 
100. Midlertidig brukstillatelse for Hall Syd gjelder med dette vedtaket til og med 
22.06.19. 
 

Det vises til midlertidig brukstillatelse, datert 26.10.18 og fortsatt midlertidig 
brukstillatelse, datert 27.03.19 for Hall Vest. Kommunestyret fattet vedtak om 
støygrenser for både utendørs og innendørs støyforhold for berørte boliger i møte 
07.03.19 i sak 27/19. Forhåndsvarsel om vedtak om pålegg om retting etter 
folkehelseloven § 14 og frister for å gjennomføre tiltak, plikt til å utarbeide et 
internkontrollsystem og å overholde opplysningsplikten ble sendt KryptoVault AS i brev 
datert 22.03.19, sak 19/654. 
 
Det ble i midlertidig brukstillatelse for Hall Vest, datert 26.10.18 stilt vilkår for 
ferdigattest, videre midlertidig brukstillatelse eller utvidelse av midlertidig brukstillatelse 
for hele eller deler av tiltaket. Tiltakshaver har i følgebrev til søknad om midlertidig 
brukstillatelse gjort rede for oppfølging av vilkårene som ble stilt. Når det gjelder punkt 4 
i vedtak om midlertidig brukstillatelse datert 26.10.18 må kommunestyrets vedtak om 
støygrenser 07.03.19 legges til grunn for midlertidig brukstillatelse, selv om klagefrist for 
kommunestyrets vedtak ikke har passert. Vi ser av tidligere mottatt dokumentasjon og 
følgebrev at utendørs støy fra virksomheten i dag ligger helt på grensen for enkelte 
adresser sammenlignet med krav som ble fastsatt i kommunestyrets vedtak 07.03.19.  
KryptoVault redegjør i følgebrev for at de planlegger å gjennomføre ytterligere støytiltak 
for å sikre en rimelig margin til fastsatt støygrense, samt om planer for videre 
støymålinger. Kommunen ser positivt på dette, inkludert at ett av tiltakene mot støy kan 
være å benytte overskuddsvarme til tørking av ved i samarbeid med Varma. 
Datasenteret har høyt strømforbruk og det er positivt med tiltak som reduserer 
energibruken og/eller øker gjenbruk av overskuddsvarme til andre nytteformål. Det 
redegjøres også for at det i hall sør er mulig å justere viftehastigheter og 
luftgjennomstrømning slik at det kan være aktuelt å kjøre kjøleanlegg i denne hallen på 
et lavere nivå om natten når det er kaldere i luften. Vi ber om at det gjøres forsøk, 
inkludert støymålinger, med nattsenking av kjøleanlegg i hall sør. 
Det kommer i følgebrev også frem at dersom det viser seg at støygrenser ikke 
overholdes vil midlertidige strakstiltak som avstenging av deler av anlegget bli 
gjennomført til mer permanente tiltak er på plass.  
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Midlertidig brukstillatelse kan etter plan- og bygningsloven § 21-10, tredje ledd gis når 
det gjenstår mindre vesentlige arbeider og det må ikke foreligge forhold som har 
betydning for liv og helse eller representerer grove avvik fra gitt tillatelse. Støyforhold 
har ikke betydning for bygningens sikkerhetsnivå isolert sett og følges opp av 
kommunen gjennom folkehelselovgivningen. 
 
Vilkår som er stilt i tillatelsen, i vedtak om midlertidig brukstillatelse 26.10.18 vurderes å 
være oppfylt og vi finner på dette grunnlag å kunne gi midlertidig brukstillatelse for Hall 
Syd.  
 
Bygningen, eller deler av den, er ikke tillatt å bruke til annet formål enn det som er 
fastsatt i de tillatelser som er gitt. 
 
Midlertidig brukstillatelse gjelder: 
Beskrivelse: Bruksendring 
Bygningsnr: 20387998-1 
 
Før det kan gis ferdigattest, videre midlertidig brukstillatelse for Hall Syd eller 
hele eller deler av tiltaket for øvrig, må følgende være ivaretatt: 
 

1. Det må dokumenteres at støybelastningen på omgivelsene ikke overstiger de 
grenser som er fastsatt av kommunestyret 07.03.19 i sak 27/19 og etterfølgende 
delegerte vedtak. Dette gjelder fastsatte grenser for både utendørs og innendørs 
støy ved og i berørte boliger. 

2. Det må dokumenteres at det er innført og utøves internkontroll for å påse at 
støykravene overholdes. 

3. Rapport om allerede gjennomførte støyreduserende tiltak og tidsplan for 
gjennomføring av ytterligere støytiltak må foreligge. Det bes også om at det 
sendes rapport, inkludert støymålinger, om erfaringer med nattsenking av 
kjøleanlegg i hall sør. 

4. Det gis ikke ferdigattest for tiltaket før det foreligger endelig vedtak om 
støygrenser etter folkehelselovgivningen. 

 
Punkt 1, 2 og 3 må ordnes før 01.06.19. 
 
Klagefristen er 3 uker: 
Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen innen 
3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 

 

 

Med hilsen 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

 
Saksbehandler: Ane Marie Rydland 
E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 
Tlf: 40 80 42 41 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 
Kv Hønefoss AS, c/o Kryptovalut AS, 4021 STAVANGER 
Trond Rasmus Gulestø, Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 
Eirin Marie Brudvik, Hofsfossveien 54 B, 3517 HØNEFOSS 
Else Margrethe Breines, Hofsfossveien 76, 3517 HØNEFOSS 
Kjell Ingvar Teigen, Hofsfossveien 54 B, 3517 HØNEFOSS 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Byggesakskontoret 
 

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

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

 

 

 
Norconsult AS  
Postboks 258 
3502 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/10-75 14626/19 GNR 50/2  27.03.2019 

 

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE   
i henhold til plan- og bygningsloven § 21-10. 

 

Byggesaksavdelingen godkjenner søknaden registrert mottatt 25.03.19 om 
forlengelse av midlertidig brukstillatelse for bruksendring Hall Vest, gnr/bnr 50/2 - 
Follumveien 100. Midlertidig brukstillatelse for Hall Vest gjelder med dette 
vedtaket til og med 22.06.19. 
 

Det vises til tidligere midlertidig brukstillatelse for Hall Vest, datert 26.10.18 med 
varighet til 01.04.19. Kommunestyret fattet vedtak om støygrenser for både utendørs og 
innendørs støyforhold for berørte boliger i møte 07.03.19 i sak 27/19. Forhåndsvarsel 
om vedtak om pålegg om retting etter folkehelseloven § 14 og frister for å gjennomføre 
tiltak, plikt til å utarbeide et internkontrollsystem og å overholde opplysningsplikten ble 
sendt KryptoVault AS i brev datert 22.03.19, sak 19/654. 
 
Det ble i midlertidig brukstillatelse, datert 26.10.18 stilt vilkår for ferdigattest, videre 
midlertidig brukstillatelse eller utvidelse av midlertidig brukstillatelse for hele eller deler 
av tiltaket. Tiltakshaver har i følgebrev til søknad om forlengelse av midlertidig 
brukstillatelse gjort rede for oppfølging av vilkårene som ble stilt.  
Når det gjelder punkt 4 i vedtak om midlertidig brukstillatelse datert 26.10.18 må 
kommunestyrets vedtak om støygrenser 07.03.19 legges til grunn for fortsatt midlertidig 
brukstillatelse, selv om klagefrist for kommunestyrets vedtak ikke har passert. Vi ser av 
tidligere mottatt dokumentasjon og følgebrev at utendørs støy fra virksomheten i dag 
ligger helt på grensen for enkelte adresser sammenlignet med krav som ble fastsatt i 
kommunestyrets vedtak 07.03.19. KryptoVault redegjør i følgebrev for at de planlegger 
å gjennomføre ytterligere støytiltak for å sikre en rimelig margin til fastsatt støygrense, 
samt om sine planer for videre støymålinger. Kommunen ser positivt på dette, inkludert 
at ett av tiltakene mot støy kan være å benytte overskuddsvarme til tørking av ved i 
samarbeid med Varma. Datasenteret har høyt strømforbruk og det er positivt med tiltak 
som reduserer energibruken og/eller øker gjenbruk av overskuddsvarme til andre 
nytteformål. Det kommer i følgebrev også frem at dersom det viser seg at støygrenser 
ikke overholdes, vil midlertidige strakstiltak som avstenging av deler av anlegget bli 
gjennomført til mer permanente tiltak er på plass.  
  
Midlertidig brukstillatelse kan etter plan- og bygningsloven § 21-10, tredje ledd gis når 
det gjenstår mindre vesentlige arbeider og det må ikke foreligge forhold som har 
betydning for liv og helse eller representerer grove avvik fra gitt tillatelse. Støyforhold 
har ikke betydning for bygningens sikkerhetsnivå isolert sett og følges opp av 
kommunen gjennom folkehelselovgivningen. 
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Vilkår som er stilt i tillatelsen, i vedtak om midlertidig brukstillatelse 26.10.18 vurderes å 
være oppfylt og vi finner på dette grunnlag å kunne gi videre midlertidig brukstillatelse 
for Hall Vest.  
 
Bygningen, eller deler av den, er ikke tillatt å bruke til annet formål enn det som er 
fastsatt i de tillatelser som er gitt. 
 
Midlertidig brukstillatelse gjelder: 
Beskrivelse: Bruksendring 
Bygningsnr: 20387998-1 
 
Før det kan gis ferdigattest, videre midlertidig brukstillatelse for Hall Vest, eller 
en eventuell utvidelse av midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket 
for øvrig, må følgende være ivaretatt: 
 

1. Det må dokumenteres at støybelastningen på omgivelsene ikke overstiger de 
grenser som er fastsatt av kommunestyret 07.03.19 i sak 27/19 og etterfølgende 
delegerte vedtak. Dette gjelder fastsatte grenser for både utendørs og innendørs 
støy ved og i berørte boliger. 

2. Det må dokumenteres at det er innført og utøves internkontroll for å påse at 
støykravene overholdes. 

3. Rapport om allerede gjennomførte støyreduserende tiltak og tidsplan for 
gjennomføring av ytterligere støytiltak må foreligge. 

4. Det gis ikke ferdigattest for tiltaket før det foreligger endelig vedtak om 
støygrenser etter folkehelselovgivningen. 

 
Punkt 1, 2 og 3 må ordnes før 01.06.19. 
 
Klagefristen er 3 uker: 

Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen innen 
3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 

 

 

Med hilsen 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

 
Saksbehandler: Ane Marie Rydland 
E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 
Tlf: 40 80 42 41 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 
Kv Hønefoss AS, c/o Kryptovalut AS, 4021 STAVANGER 
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Vedtak i klagesak - Ringerike - gnr 50 bnr 2- Follumveien 100 - Lager Vest - 
midlertidig brukstillatelse 

Vi viser til kommunens oversendelse datert 5. desember 2018. Saken har fått nytt saksnummer 
siden foreløpig orientering ref. 2018/8948 datert 17. desember 2018 grunnet sammenslåing av 
Fylkesmennene i Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus.  

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad datert 22. oktober 2018 fra ansvarlig søker Norconsult As på vegne av  
Kryptovault om brukstillatelse av Lager Vest på Follum til datasenter 
 
Byggesakskontoret i Ringerike kommune godkjente søknaden den 26. oktober 2018.  
 
Vedtaket ble påklaget av Trond Gulestø på vegne av naboene til Kryptovault i brev datert 7. 
november 2018   
 
Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 3. 
desember 2018. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Saken gjelder søknad om brukstillatelse av lagerbygg Vest til generelle lagerformål til 
produksjonsutstyr for midlertidige ikke fastmonterte anlegg. Det ble gitt midlertidig tillatelse til 
bruksendring 30. januar 2018. Fylkesmannen har behandlet klage på brukstillatelsen i egen sak (vårt 
saksnummer 2019/7898). Klagerne har i hovedsak anført at det ikke kan gis midlertidig 

Kommunens vedtak av 26. oktober 2018 i sak 18/10 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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brukstillatelse før støyforholdene er avklart, herunder at det ikke kan gis brukstillatelse siden saken 
om bruksendring er til behandling hos Fylkesmannen. Videre har klagerne vist til en rekke avvik som 
har forekommet på eiendommen.  
 
Etter pbl. § 21-10 tredje ledd kan kommunen utstede midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av 
et tiltak. I den midlertidige brukstillatelse skal det fremgår hvilke arbeider som gjenstår og settes en 
frist for ferdigstillelse. Bestemmelsen om midlertid brukstillatelse lyder slik:  
 

«Når det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig, kan det 
utstedes midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket. I midlertidig brukstillatelse 
skal det framgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. Kommunen kan 
kreve at det stilles sikkerhet for at gjenstående arbeider blir rettet.» 

 
Etter lovens ordlyd kan midlertidig brukstillatelse kun gis dersom det er arbeid som «gjenstår». Det 
følger imidlertid av forarbeidene at kriteriene for å gi midlertidig brukstillatelse skal være de samme 
som etter pbl-1985 § 99 nr. 3, som hjemlet ferdigattest ved «mangler av mindre vesentlig 
betydning», se Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 236. Dette innebærer at midlertidig brukstillatelse kan gis 
både når arbeid gjenstår og når det er feil ved utførelsen.  
 
Hvorvidt det gjenstår «mindre vesentlige arbeid» og kommunen finner det «ubetenkelig» må ses i 
sammenheng med byggetillatelsen og eventuelt øvrige krav som følger av plan- og bygningsloven. 
For at bygningsmyndighetene skal kunne gi midlertidig brukstillatelse, må det ikke foreligge forhold 
som har betydning for liv og helse eller representerer et grovt avvik fra den gitte tillatelse, se Plan- og 
bygningsrett av O.J Pedersen m.fl. (2. utgave) s. 339. 
 
Ringerike kommune har som nevnt ovenfor gitt midlertidig brukstillatelse for lager Vest. I vedtaket er 
det lagt vekt på at de uavklarte støyforholdene som ikke har betydning for bygningens 
sikkerhetsnivå isolert sett, jf. SAK §8-1, men at støyforholdene likevel har betydning for tiltaket. 
Kommunen har lagt vekt på at det er gjennomført flere støydempende tiltak og saken blir fulgt opp 
av miljørettet helsevern. Videre er det lagt til grunn at kravene i T-1442 skal følges opp.   
 
Fra Ringerike kommunes klagebehandling fremgår det: 
 

«Mangelen i denne saken består av manglende avklaring av støyforhold. Tiltaket genererer 
støy til omgivelsene og det foreligger ikke bindende støygrenser. Ringerike kommune ved 
kommuneoverlegen følger opp sak om støy og har blant annet bedt om at det fremlegges 
opplysninger om støybelastning på omgivelsene og støysonekart med frist 18.12.18. I 
forbindelse med meldinger om test av anlegg i Lager Syd og avvikshendelser har 
kommuneoverlegen i brev 09.11.18 videre bedt om opplysninger om testperiode, 
opplysninger om internkontrollsystem og beredskap ved uønskede hendelser.  
 
Kommuneoverlegen har mottatt svar på sitt brev 09.11.18 fra tiltakshaver Kryptovault AS. 
Fylkesmannen i Buskerud har også varslet pålegg om støykartlegging etter 
forurensningsloven § 51. Kommunen har vurdert at støy er en faktor som har betydning i 
tiltaket, men dette har ingen påvirkning for sikkerheten i bygget. Det foreligger heller ingen 
gjenstående arbeider som har betydning for sikkerhet eller helse for personer som bruker 
bygget. Vilkårene for å gi midlertidig brukstillatelse er derfor vurdert å være oppfylt. Det er 
videre presisert i midlertidig brukstillatelse at ferdigattest ikke vil bli gitt før kommunens 
pålegg er gjennomført. 
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Når det gjelder avvikshendelser vurderes dette som et driftsmessig anliggende som er uten 
betydning for bygningsmyndighetenes håndtering av saken.» 
 

Fylkesmannen har ingen avgjørende innvendinger til kommunens vurderinger av søknaden og at 
den gitte brukstillatelsen etter pbl. § 21-10 tredje ledd. Fylkesmannen kan i likhet med kommunen 
ikke at det det forhold at bruksendringen var påklaget, og under behandling hos Fylkesmannen, har 
betydning for gyldigheten av kommunens vedtak om brukstillatelse. En eventuell brukstillatelse vil 
automatisk falle bort dersom Fylkesmannen kom til at bruksendringen var i strid med gjeldende rett. 
Fylkesmannen har i vedtak av i dag stadfestet kommunens tillatelse til bruksendring. 
 
Fylkesmannen vil presisere at det ikke er et vilkår for å gi brukstillatelse at arbeidet er utført i 
samsvar med gitt byggetillatelse. Hvorvidt det er utført arbeid i strid med gitt byggetillatelse vil 
imidlertid kunne få betydning for vurderingen av om det er «ubetenkelig» å gi midlertidig 
brukstillatelse, jf. pbl. § 21-10 tredje ledd første punktum. Som nevnt ovenfor er det forutsatt i 
juridisk teori at byggetillatelse ikke bør gis dersom det er forhold ved de utførte arbeidene som 
representerer et grovt avvik fra den gitte tillatelse. Fylkesmannen kan ikke se at de avvikene som 
klagerne opplyser om har forekommet på eiendommen innebærer at sikkerhetsnivået ikke er 
tilfredsstillende og vi kan ikke se at avvikene er av en slik karakter at midlertidig brukstillatelse ikke 
kan gis.  
 
Fylkesmannen vil understreke at støyforholdene må avklares gjennom oppfølgning av miljørettet 
helsevern og utbedring av lokalene, eventuelt gjennom ulovlighetsoppfølgning jf. plan- og 
bygningsloven kap.  32, dersom forholdene i etterkant ikke viser seg å være i tråd med gitt tillatelse. 
Fylkesmannen viser til at prosjekteringsansvaret for lyd og vibrasjoner nå er ansvarsbelagt, i tråd 
med vilkårene som var satt av kommunen i forbindelse med vedtak om bruksendring. 
Fylkesmannen kan på denne bakgrunn ikke se at støyforholdene får avgjørende betydning for 
hvorvidt kommunens brukstillatelse for lager Vest er gyldig.  
 
Klagen har ikke ført frem. 
 
 
 
      ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 26. oktober 2018 i sak 18/10 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
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Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
Med hilsen 
 
Odd Meldal 
seksjonssjef 

  
 
Maria Giessing Kallevik Rødde 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Eirin Marie Brudvik Hofsfossveien 54 B 3517 HØNEFOSS 
Else Margrethe Breines Hofsfossveien 76 3517 HØNEFOSS 
KryptoVault Professor Olav Han ssens vei 7A 4021 STAVANGER 
Ove Morten Boberg Vårveien 3 3517 HØNEFOSS 
Kjell Ingvar Teigen Hofsfossveien 54 B 3517 HØNEFOSS 
Norconsult AS    
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Vedtak i klagesak om tillatelse til bruksendring - Ringerike - gnr 50 bnr 2 - 
Follumveien 100 - Lager A og B 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 12. oktober 2018. Saken har fått nytt saksnummer siden 
foreløpig orientering ref. 2018 /6803 datert 23. oktober 2017 grunnet sammenslåing av 
Fylkesmennene i Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus. Fylkesmannen beklager den lange 
saksbehandlingstiden. 

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad fra Follum Eiendom om bruksendring av Lager Syd og Lager Vest på Follum til 
datasenter. 
 
Hovedutvalg for miljø og arealforvaltning i Ringerike kommune godkjente søknaden den 30. januar 
2018.  
 
Vedtaket ble påklaget av Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else Breines i brev datert 31. juli 2018.   
 
Hovedutvalg for miljø og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 8. 
oktober 2018. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Saken gjelder søknad om bruksendring av lagerbygg til generelle lagerformål til produksjonsutstyr 
for midlertidige ikke fastmonterte anlegg. Tiltaket er i søknaden beskrevet som containere/rack med 
dataservere med tilhørende energiforsyning., datafibertilkobling og ventilasjon. Lagerbygningene, 

Kommunens vedtak av  30. januar 2018 i sak 18/10 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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lager Syd og Vest ligger på gnr. 50 bnr. 2 som omfattes av reguleringsplan Follum vedtatt 31. mars 
2011. Lagerbygningene befinner seg på område 12, som i planen er avsatt til industriformål. 
 
Fylkesmannen viser til at utløpet for klagefristen var i februar 2018. Kommunen har imidlertid lagt til 
grunn at det foreligger særlige forhold, jf. forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b til å behandle 
klagen. Bestemmelsen åpner for å ta en klage under behandling når det foreligger «særlige grunner» 
som gjør det «rimelig at klagen blir prøvd». Det fremgår videre av § 31 andre ledd at det ved 
vurderingen av om en klage skal tas under behandling, skal legges vekt på «om endringen av 
vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre». I teorien er det lagt til grunn at flere forhold 
kan være relevante for adgangen til oppfriskning, og at det må foretas en konkret vurdering av 
omstendighetene i den enkelte saken, se Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer (5. utg. 
2011) s. 536. Utgangspunktet her er, i motsetning til oppfriskning etter forvaltningsloven § 31 første 
ledd bokstav a, at klagerne kan lastes for fristoversittelsen. Dette innebærer at det normalt ikke skal 
være kurant å få oppfriskning. 
 
Fylkesmannen er ikke bundet av at underinstansen har funnet at vilkårene for å behandle klagen 
foreligger. Fylkesmannen finner under tvil grunn til å slutte seg til kommunens avgjørelse av å gi 
oppfriskning av klagefristen.   
 
Klagerne har i hovedsak anført følgende: 

- Lokalene er tatt i bruk til annet formål enn hva det er godkjent som  
- Bruksendring påvirker naboene med kontinuerlig støy 
- Ringerike kommunes vedtak var ikke tilstrekkelig belyst før vedtaket ble truffet, som har 

virket inn på vedtaket. 
 
Lagerlokalene er tatt i bruk til annet formål 
Fylkesmannen viser til at bruksendring er søknadspliktig tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 20-1 
bokstav d.  
 
Kommunen har ved oversendelse av klagesaken vurdert anførselen som følger: 
 

«Rådmannen viser til at det i orientering til søknad om bruksendring og i 
vedlegg F2 fra Follum Eiendom, er omtalt at bruksendringen gjelder fra lagerlokaler til nytt 
bruksformål til dataprosessering. Tiltakshaver har erkjent at bygning, Lager Vest er tatt i bruk 
og at det foregår virksomhet i bygget knyttet til datamining. Rådmannen ser ikke at det er 
uoverenstemmelse mellom bruk som ble tillatt i delegasjonsvedtak nr. 17/18 og den bruken 
som tiltakshaver har erkjent at foregår i bygningene.» 

 
Fylkesmannen finner innledningsvis grunn til å understreke at plan- og bygningsloven er en ja-lov. 
Dersom søknaden er i samsvar med de materielle reglene i plan- og bygningslovgivningen, har 
tiltakshaver i utgangspunktet rettskrav på å få søknaden innvilget. Utgangspunktet i norsk rett er at 
grunneier fritt kan utnytte sin eiendom innenfor de materielle skrankene som er nedfelt i lov eller i 
medhold av lov. Dette er et utslag av eierrådigheten og legalitetsprinsippet. Offentlige inngrep i 
eierrådigheten kan bare gjøres i form av bestemmelser i lov eller i medhold av lov.   
 
Fylkesmannen viser til Ringerike kommune sin vurdering av at eiendommen benyttes i samsvar med 
tillatelsen. Det fremgår av søknaden at lagerbyggene skal benyttes til ikke fastmonterte anlegg, 
herunder rack med dataservere. Av søknadsdokumentasjon fra Norconsult fremgår det at «i aktuell 
situasjon med utleie til drift av utstyr for dataprosessering». Etter Fylkesmannens oppfatning viser 
dette at driften skulle benyttes til datamining. Bruken som er beskrevet anses å være i samsvar med 
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reguleringsformålet. Reguleringsplanen gir derfor ikke hjemmel til å avslå søknaden om 
bruksendring.  
 
Tiltaket medfører økt støy for omkringliggende naboer 
 
Ringerike kommune har vurdert anførselen som følger: 
 

«Naboene har i klagen videre vist til at bruksendringen påvirker naboene med kontinuerlig 
støy og at støyen ikke er omtalt i vedtaket. Tiltakshaver har erkjent at støy har vært over  
lovlig nivå og har gjennomført tiltak med sikte på støyreduskjon. Rådmannen viser til at det i 
vedtaket vises til vedlegg til søknaden hvor det er redegjort for at støytekniske forhold vil bli 
ivaretatt. I orientering til søknaden er det redegjort for støytekniske forhold hvor det fremgår 
at støyforhold skal tilfredsstille krav i teknisk forskrift og det vises til at klasse C i NS 
8175:2012 "Lydforhold i bygninger" som preakseptert løsning for å oppfylle krav til 
lydforhold. Det fremgår av plan- og bygningsloven § 21-4, andre punktum at kommunen skal 
legge til grunn tiltakshavers eller ansvarlig foretaks opplysninger om at tiltaket oppfyller 
tekniske krav. I forarbeidene, Ot.prp. nr 45 (2007-2008), uttales det at formålet med 
bestemmelsen er å klargjøre hva som er bygningsmyndighetenes ansvar og hvilket ansvar 
som påhviler tiltakshaver og ansvarlig foretak. Bestemmelsen inneholdt tidligere en adgang 
for kommunen til å vurdere tekniske forhold, men adgangen ble fjernet i forbindelse med 
endringer av plan- og bygningsloven som skulle forenkle byggesaksdelen i forbindelse med 
lovendring i lov 20. juni 2014 nr. 52, som trådte i kraft fra 01.07.2015. Ifølge Prop. 99 L (2013-
2014), ble endringen gjort for å klargjøre regelverket og for å forsterke hovedregelen om at 
tiltakshaver har ansvar for at tiltaket tilfredsstiller tekniske krav. Det er i Prop. 99 L (2013-
2014) videre vist til at kommunen uansett har anledning til å vurdere de tekniske kravene 
ved tilsyn.» 

 
Fylkesmannen viser til at det av oversendt dokumentasjon fremgår at prosjektering for lydforhold og 
vibrasjoner ikke var ansvarsbelagt ved tillatelsen til bruksendringen. Av kommunens tillatelse 
fremgår det at Ringerike kommune har stilt vilkår om at ansvaret må avklares før midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest gis. Fylkesmannen finner denne vilkårsstillelsen i en ett-trinns 
søknad noe uheldig sett hen til fordelingen mellom ettrinnssøknad og rammetillatelse i loven. Vi kan 
likevel ikke se at det har betydning for gyldigheten at kommunens vedtak. Fylkesmannen har vært i 
kontakt med kommunen hvor vi er informert om at prosjektering for området er ansvarsbelagt den 
26. oktober 2018, i forbindelse med søknad om midlertidig brukstillatelse av lager Vest. Kommunen 
informerte imidlertid om at de på nåværende tidspunkt ikke hadde mottatt søknad om 
brukstillatelse eller ferdigattest for øvrige deler av lageret. Fylkesmannen forutsetter at disse 
forholdene blir ordnet. 
 
Fylkesmannen understreker at den klare hovedregelen i plan- og bygningsloven (pbl.) er at 
kommunen i sin saksbehandling skal legge til grunn tiltakshavers eller ansvarlig søkers opplysninger 
om at det omsøkte tiltaket oppfyller tekniske krav, med mindre forholdene tilsier noe annet jf. pbl.  
§ 21-4 første ledd, annet punktum. I foreliggende sak er det gyldigheten av gitt tillatelse som er til 
vurdering.  
 
Av søknadsdokumentasjon fremgår det at tiltaket gjennomføres i tråd med kravene som fremgår i 
TEK 10. At støynivåene i ettertid viser seg å være i strid med grensene i TEK må derfor forfølges etter 
reglene om ulovlighet i kap. 32 i plan- og bygningsloven. Overskridelsen av TEK har ikke betydning 
for gyldigheten av gitt tillatelse. Kommunen har i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
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bygningsloven lagt til grunn at støyen fra datamining var i samsvar med TEK. Klagernes anførsel har 
ikke ført frem på dette punktet. 
 
Fylkesmannen vil imidlertid understreke at kommunen i samsvar med plan- og bygningsloven § 32-1 
plikter å forfølge saken videre dersom det viser seg at støyen overstiger støygrensene som er satt i 
TEK. 
 
Ringerike kommune sitt vedtak var ikke tilstrekkelig belyst før vedtak ble truffet 
 
Kommunen har vurdert anførselen som følger: 
 

«Til sist i klagen har naboene vist til at saken ikke var tilstrekkelig belyst før vedtak i saken ble 
truffet, og det vises til manglende nabovarsling som gjør at naboene ikke har hatt mulighet til 
å komme med merknader. Hovedregel om nabovarsling fremgår av plan- og bygningsloven § 
21- 3, første ledd hvor naboer skal varsles. Etter andre ledd, første punktum, kan varsel 
likevel unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad berører naboenes interesser. Slik loven er 
lagt opp er det i første omgang opp til tiltakshaver å vurdere om varsel kan unnlates. Det 
følger av andre punktum at kommunen likevel kan kreve varsling dersom vilkårene for 
unnlatt varsling ikke er oppfylt. Ut fra de opplysningene som forelå på søknadstidspunktet 
om tiltaket, ble det ikke funnet grunnlag for å kreve nabovarsling. I vedtaket er det bemerket 
at saken kan tas opp på nytt dersom det kommer merknader fra naboer. 
 
Når det gjelder spørsmålet om saken var tilstrekkelig belyst før vedtak ble fattet, viser 
rådmannen til at tiltakshavers eller ansvarlig søkers opplysninger skal legges til grunn. 
Forvaltningsloven § 17 gir uttrykk for undersøkelsesplikten ved at forvaltningen skal påse at 
saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Når det gjelder byggesaksbehandling 
er undersøkelsesprinsippet likevel modifisert blant annet som følge av reglene i plan- og 
bygningsloven § 21-2 og byggesaksforskriften § 5-1 som angir generelle krav til søknad og 
dokumentasjon, samt reglene om nabovarsling i § 21-3.» 
 

Det følger av pbl. § 21-3 første ledd at naboer og gjenboere skal varsles av søker før søknaden 
sendes inn. Plikten til å varsle naboer og gjenboere gjelder alle søknadspliktige tiltak etter pbl. § 20-1, 
ettersom et slikt varsel gir naboer og gjenboere anledning til å komme med innspill i saken, slik at 
deres interesser kan ivaretas under søknadsbehandlingen.  
 
Ansvarlig søker har vurdert at det ved søknad om bruksendring ikke var nødvendig med nabovarsler 
jf. pbl. § 21-3 annet ledd. Kommunen har vurdert spørsmålet som følger i tillatelsen til bruksendring: 
 

«Det er i vedlegg til søknaden, orientering til søknad om bruksendring, gjort rede for at 
det ikke er sendt nabovarsler til søknad om bruksendring. Det er angitt at planlagte 
fasadeendringer mot øst i liten grad berører interessene til hjemmelshavere mot øst 
og syd. Videre angis det at det vil bli sendt nabovarsel til berørte naboer dersom det 
skal monteres rister i fasade vest på lager syd. 
Etter plan- og bygningsloven § 21-3 annet ledd kan nabovarsel unnlates når tiltaket i 
liten grad eller ikke, berører naboens interesser. Det er i første omgang opp til 
tiltakshaver å vurdere om nabovarsling kan unnlates. Etter en samlet vurdering av 
tiltaket, finner Ringerike kommune ikke grunnlag for å kreve varsling av naboer og 
gjenboere. Skulle det komme merknader fra naboer, kan saken måtte tas opp igjen 
på nytt, f. eks. ved at merknadene må vurderes sett på som klager.» 
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Fylkesmannen er av den oppfatning at kommunens vurdering er noe mangelfull. Fylkesmannen 
viser til at selv om det i stor grad er opp til tiltakshaver å vurdere hvorvidt det er nødvendig med 
nabovarsling plikter kommunen å foreta en konkret vurdering av hvilke konsekvenser tiltaket vil ha 
for omkringliggende naboer.  
 
Fylkesmannen er imidlertid ev den oppfatning at bruksendring slik den er skissert i søknaden vil ha 
begrenset betydning for omkringliggende naboer, jf. § 21-3 annet ledd. Fylkesmannen viser til at det 
av søknaden fremgår at endringene i hovedsak vil være inne i lagerlokalene. Videre er det i 
søknaden lagt til grunn at støy og branntekniske forhold vil være i overenstemmelse med gitt 
regelverk. Endringene slik de fremstår i søknaden vurderes derfor å ha svært begrenset virkning for 
omkringliggende naboer. At tiltaket i ettertid avgir mer støy enn som forutsatt i søknaden forstår vi 
blir håndtert og fulgt opp av kommunen.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er behov for nabovarsling av slike innvendige tiltak, og er enig med 
kommunen i at det er adgang til å frita søkeren for nabovarsling. Ut fra de opplysninger som 
foreligger, er det heller ikke grunn til å at en nabovarsling ville gitt noen opplysninger som ville ført til 
et annet resultat i saken. Naboenes synspunkter er blitt vurdert av kommunen og Fylkesmannen i 
klagesaken.  
 
Kommunen har som et forvaltningsorgan plikt til å sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst før 
vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 17 første ledd. Denne utredningsplikten modifiseres imidlertid 
gjennom kravene til ansvarligsøker/tiltakshaver jf. pbl. § 21-2. Bestemmelsen første og annet ledd 
lyder: 

«Søknad om tillatelse skal være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker. Søknaden skal 
gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket. Det 
skal framgå av søknaden om det søkes om dispensasjon, jf. kapittel 19. 

Søknaden skal vise inndeling i ansvarsområder, jf. kapittel 23, med mindre tiltaket forestås av 
tiltakshaver.» 

 
Bestemmelsen innebærer at dersom søknaden anses fullstendig plikter kommunen å behandle og 
ta stilling til søknaden. Slik saken er opplyst for Fylkesmannen var saken tilstrekkelig opplyst på 
søknadstidspunktet. Fylkesmannen viser til at støyoverskridelsen først har vist seg ved bruken av 
lagerlokalene og dette var ikke informasjon som var tilgjengelig på vedtakstidspunktet. 
Opplysningene omkring støy var slik Fylkesmannen ser det hverken mangelfulle eller uriktige på 
vedtakstidspunktet.  
 
Klagernes anførsel har ikke ført frem.  
 
 
 
      **** 
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Konklusjon 
 
Kommunens vedtak av 30. januar 2018 i sak 18/10 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Odd Meldal 
seksjonssjef 

  
 
Maria Giessing Kallevik Rødde 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Ove Morten Boberg Vårveien 3 3517 HØNEFOSS 
Trond Gulestø Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 
Norconsult AS Postboks 258 3502 HØNEFOSS 
Kryptovault Hønefoss AS, c/o Kryptovault AS Professor Olav 

Hanssens vei 7A 
4021 STAVANGER 

Eirin Brudvik Hofsfossveien 54 3517 HØNEFOSS 
Else Breines Hofsfossveien 76 3517 HØNEFOSS 
Lise H. Eriksen Vårveien 3 3517 HØNEFOSS 
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Vedtak i klagesak - Ringerike kommune - gnr 255 bnr 55 - Hagabru - søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanen 

 
Vi viser til Ringerike kommunes oversendelse datert 10. oktober 2018. Vi beklager at saken ikke er 
behandlet innenfor saksbehandlingsfristen. Vi gjør oppmerksom på at saken har fått nytt 
saksnummer som følge av sammenslåing av Fylkesmannsembetene Østfold, Buskerud og Oslo og 
Akershus. 
 

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område fastsatt i kommuneplanens 
arealdel.   
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune avslo søknaden i vedtak av 13. 
august 2018.  
 
Vedtaket ble påklaget av advokat Camilla S. Walløe i Advokatfirmaet Bentzen AS 29. august 2018 på 
vegne av grunneierne.  
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning tok ikke klagen til følge i møte 8. oktober 2018 sak 
69/18. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
Fylkesmannen ser slik på saken 

Kommunens vedtak av 13. august 2018 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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Den planlagte bruksendringen er i strid med kommuneplanens LNF-formål, og en godkjenning 
krever dispensasjon fra gjeldende kommuneplan, jf. plan- og bygningsloven § 11-6 Rettsvirkning av 
kommuneplanens arealdel.  
 
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 kan det gis varig eller midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Dispensasjonsbestemmelsen har følgende ordlyd (i andre ledd første og 
annet punktum):  
 

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse (§ 1-1), blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 

 
Som det fremgår forutsetter en dispensasjon at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Det understrekes i forarbeidene (Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 242) at avvik fra planer reiser 
særlige spørsmål. Endringer i planer av betydning kan ikke skje ved dispensasjon, men må 
behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplanlegging. Bestemmelsen er 
likevel ikke til hinder for å dispensere fra planer som ikke er fullt utbygget, og bestemmelsene 
direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.   
 
Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at eiendommen ligger i grensen mellom et hyttefelt og 
fastboende på Haga Bru, slik at det er like naturlig at bygningen er en helårsbolig som en hytte. Det 
opplyses at de kjøpte hytta for at deres barnebarn skal kunne bo der. Søkerne mener det er lite 
sannsynlig med en smitteeffekt etter en eventuell bruksendring, da de fleste hyttene i området er av 
eldre dato og dermed krever omfattende arbeid for å kunne bruksendres. Videre er de klar over 
problematikken med broen over jernbanen, men mener dette vil bli bedre når Solstad Barnehage 
legges ned etter sommeren 2018. Uten barnehagen vil det være ca. 10 passeringer to ganger om 
dagen over broen. Endelig er hytta av meget god stand, med god isolasjon og gode vinduer. 
 
Hensynet bak byggeforbudet i dette området er slik vi forstår kommunen i hovedsak friluft- og 
naturhensyn.  
 
Det fremkommer imidlertid ikke av kommunens vedtak hvordan den nærmere har vurdert de lokale 
forholdene, og i hvilken grad friluftsinteressene og naturhensynene i området blir vesentlig 
skadelidende ved dispensasjon.  
 
Etter Fylkesmannens vurdering vil det være en ulempe ved dispensasjon at karakteren av området 
blir endret fra et område med hovedsakelig fritidsboliger. Slik vi forstår kommunen ønsker den at 
hyttepreget i området skal beholdes.  
 
Kommunen synes å mene at hensynet bak kommuneplanen blir vesentlig tilsidesatt på bakgrunn av 
at en tillatelse kan føre til flere søknader. Fylkesmannen har forståelse for kommunens bekymring 
for at en tillatelse i denne saken kan føre til at flere hytter ønskes bruksendret til helårsbolig, og at 
det kan bli vanskelig å avslå dispensasjonssøknader fra andre hytteeiere i området.  
 
Klagerne påpeker at samtlige av de aktuelle hyttene som ligger i området nedenfor bnr. 255 bnr. 55 
er av eldre dato, fra omkring 1950 og utover, og mener at disse ikke er isolert for bruk om vinteren. 
Etter deres oppfatning er en presedens i den aktuelle saken lite sannsynlig. Fylkesmannen mener 
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det ikke nødvendigvis har betydning at hyttene ikke er isolert. Det kan i forbindelse med en 
bruksendring foretas oppgradering til boligstandard.  
 
Vi er i tvil om hensynene som kommuneplanen skal ivareta blir vesentlig skadelidende ved en 
dispensasjon.  
 
Dersom ønske om å bevare hyttepreget i området har vært vektlagt ved formålsfastsettelsen i 
kommuneplanens arealdel, så kan det imidlertid diskuteres om dette hensynet blir vesentlig 
tilsidesatt.   
 
Det kan også reises tvil om hensynene bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven blir 
vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon fra kommuneplanen. Etter formålsbestemmelsen skal 
planlegging bl.a. sikre medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Videre skal det legges 
vekt på langsiktige løsninger og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Utviklingen av 
arealbruk i området bør derfor skje etter reglene om kommuneplanlegging eller 
reguleringsplanlegging. En dispensasjon vil medføre en varig løsning (dersom det ikke er søkt om 
midlertidig dispensasjon), og er i strid med den arealbruken som er fastsatt i kommuneplanen og 
som kommunen mener er ønskelig.   
  
Fylkesmannen er under tvil kommet til at en dispensasjon ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse 
av kommuneplanen eller lovens formålsbestemmelse.   
 
Når det gjelder vilkåret om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene, 
kan vi imidlertid ikke se at dette er oppfylt i denne saken.  
 
Dersom et privat renseanlegg aksepteres, er vi enig med kommunen i at hensynet bak plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse til dels sikres, men ikke på en like tilfredsstillende måte som 
tilknytning til offentlig kloakkanlegg. Vi kan uansett ikke se at fordelen av en oppgradering er 
betydelig større enn ulempene.  
 
Klagerne anfører at begrepet «klart» i § 19-2 ikke medfører at det skal være en betydelig overvekt av 
fordeler; det er tilstrekkelig at det er overvekt.  
 
Fylkesmannen bemerker at dette ikke er en riktig lovforståelse. I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 242 
står det blant annet følgende om dispensasjon fra arealplaner: 
 

«Vilkåret ‘særlige grunner’ i gjeldende § 7 er erstattet med en mer detaljert angivelse som 
klargjør og strammer inn dispensasjonsadgangen. Det kreves at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Dagens § 7 
blir praktisert slik at det er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt, men etter den nye 
bestemmelsen må det foreligge klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.» 

 
Fordelene i saken med å gi dispensasjon anses først og fremst å være at tiltakshaverne får utnyttet 
eiendommen slik de ønsker, og at det legges til rette for at det kan etableres sikrere og bedre 
avløpsløsning enn hva som er tilfellet i dag. Etter vår vurdering er ikke fordelene klart større enn 
ulempene.  
 
Dersom det åpnes for bruksendring vil dette som kommunen påpeker kunne påvirke området med 
økt press på å bygge veier, samt økt trafikk. I tillegg har kommunen lagt vekt på at en bruksendring 
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vil kunne påvirke etablerte hytteeieres forutsetning om at det nettopp skal være et rolig område 
med fritidsboliger. Fylkesmannen bemerker at dette er saklige hensyn som bør tillegges vekt i saken. 
Med flere helårsboliger i området vil området endre karakter, og konsekvensene av dette må etter 
vår vurdering belyses nærmere og avklares i en planprosess etter plan- og bygningsloven.   
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 13. august 2018 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Odd Meldal 
seksjonssjef 

  
 
Hege Rasch-Engh 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Marit Helene og Jan Erik Hagen Haga Bru 78 3533 TYRISTRAND 
Advokat Camilla S. Walløe, Advokatfirmaet Bentzen 
AS 

Hvervenmoveien 49 3511 HØNEFOSS 
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Vedtak i klagesak - Ringerike kommune - Harald Hardrådes gate 13 – gnr. 
39 bnr. 55 - avslag fradeling av eiendom til boligformål  

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 6.10.2018. Vi gjør oppmerksom på at saken er gitt nytt 
saksnummer som følge av sammenslåing av Fylkesmannsembetene Østfold, Buskerud og Oslo og 
Akershus. 
 

  
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad fra Kilemoen Invest AS om tillatelse til riving av garasje og opprettelse av 
grunneiendom fra gnr. 39 bnr. 55 til boligformål. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune avslo søknaden i møte den 
28.6.2018.  
 
Vedtaket ble påklaget av Kilemoen Invest As i brev datert 25.8.2018 og 27.9.2018.   
 
Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 
5.11.2018.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 

1. Planforhold 

Kommunens vedtak av 28.6.2018 i sak 18/1036 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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Det følger av pbl. § 26-1 første punktum at: 
 

«Opprettelse av ny grunneiendom [….], må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold 
som strider mot denne lov, forskrift eller plan.» 

 
Av pbl. § 1-6 annet ledd første punktum fremgår at: 
 

«Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, bare kan skje dersom de ikke er i strid med 
lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse.» 

 
Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.1.2019. I det påklagede 
vedtak har kommunen vurdert tiltaket opp mot kommuneplanen som var gjeldende før denne 
kommuneplanen ble vedtatt. Eiendommen var også i den tidligere kommuneplanen avsatt til 
boligformål. Eiendommen er videre regulert av reguleringsplan nr. 15 «S-V Norderhov», vedtatt 
25.9.1947, og er også her avsatt til boligformål.  
 
Klager har anført at eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli område B». Det er 
vist til at eiendommen er beliggende på Eikli, og at reguleringsplan nr. 15 er eldre og derfor ikke kan 
legges til grunn som gjeldende for eiendommen. Kommunen har bemerket at eiendommen 39/55 
ikke inngår i reguleringsplanen som klager har vist til, og at ovennevnte reguleringsplan er gjeldende 
for eiendommen. Vi slutter oss til kommunens kommentar på dette punkt. 
 
I det påklagede vedtak har kommunen lagt til grunn at en opprettelse av omsøkt grunneiendom 
nødvendiggjør dispensasjon fra kravet til maksimalt tillatt % -BYA i tidligere kommuneplan, § 1.1.2.  
 
Det fremgår av første ledd annet punktum i § 1.1.2 at kravet gjelder som en «presisering for 
boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise 
reguleringsbestemmelser. Ovennevnte reguleringsplan, reguleringsplan nr. 15, er i bestemmelsen 
eksplisitt nevnt som en av de eldre reguleringsplanene som kravene gjelder for. Det fremgår av § 
1.1.2 nr. 2 at: 
 
 «Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25 % BYA». 
 
I denne saken er det uten betydning for utfallet om Fylkesmannen legger den nye kommuneplanen 
for eiendommen 39/55 til grunn. I kommuneplanen vedtatt den 31.1.2019 er begrensningen på 
tillatt %-BYA på 25 % videreført, se § 6.1.4.  
 
Vi er enige med kommunen i deres syn om at en opprettelse av grunneiendommen nødvendiggjør 
dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad på 25 %, jf. pbl. § 26-1 første punktum og 1-6 annet ledd. Det 
fremgår av situasjonskartet at eiendommen som grunneiendommen søkes opprettes fra, gnr. 39 
bnr. 55, vil få en utnyttelsesgrad på 33 %, dersom eiendommen fradeles slik omsøkt.  
 
Fylkesmannen vil påpeke at grunneiendommen som søkes opprettet fra gnr. 39 bnr. 55, ikke 
nødvendigvis fordrer dispensasjon fra kravet til maksimalt tillatt utnyttelse. I situasjonskartet har 
søkeren kun fremlagt et eksempel på et mulig bolighus på eiendommen, som vil medføre at %-BYA 
overskrides med 3 %. Det synes som at det kan bygges et bolighus på eiendommen som er mindre 
enn vist eksempel og som ikke nødvendiggjør dispensasjon.  
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I klagen er det anført at tiltaket ikke nødvendiggjør dispensasjon fra reguleringsplanen dersom en 
legger parkeringsarealet i underetasje på eksisterende bolig på eiendommen 39/55. Fylkesmannen 
bemerker at det er fradelingssøknaden som kommunen har avslått i vedtak datert 28.6.2018, som er 
til klagebehandling i denne saken. Forslag til endringer av denne byggesøknaden i klagen faller 
utenfor rammen av denne klagesaken. Klageinstansens kompetanse etter fvl. § 34 er begrenset til 
«saken». Vi kommenter derfor ikke klagers anførsler tilknyttet eventuelle endringer i 
fradelingssøknaden. 
 
I det påklagede vedtak har kommunen også lagt til grunn at tiltaket er betinget av dispensasjon fra 
reguleringsplan nr. 15 § 7.  Bestemmelsen fastslår at: «Ingen bygning må legges nærmere 
nabogrense enn 5 meter». Kommunen har vist til at eksisterende bolig på eiendommen 39/55 vil få 
en plassering på 4,6 meter fra nabogrensen til eiendommen som er søkt opprettet. Fylkesmannen 
slutter seg til dette.  
  
 

2. Dispensasjon  
 

Dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd lyder slik: 
 

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 

 
I dispensasjonsvurderingen må bygningsmyndighetene foreta en avveining mellom de hensyn som 
lovens forbudsbestemmelser eller gjeldende planer skal beskytte og de hensyn som taler for 
dispensasjon. Det kreves at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. 
 
I tillegg må det foretas en interesseavveining der fordelene med tiltaket må vurderes opp mot 
ulempene, og vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at disse finnes klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Av forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242, 
fremgår det at:  
 

«[D]et [må] foreligge klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Ordvalget 
innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.» 

 
Fra kommunens dispensasjonsvurdering siteres: 
 

«Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelse av 
boligtomter i kommuneplanen § 1.1.2, er å sikre luft og lys mellom bebyggelsen i området, og 
hindre at tomter blir bygd ned. Bestemmelsen skal også ivareta hensynet til naboene, samt 
hensynet til bygningsmiljøet, slik at byggets uttrykk ikke blir dominerende. Det følger av 
retningslinjene til kommuneplanens bestemmelse at utnytting av området må vurderes i 
hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. I tillegg fremgår det av retningslinjene at det ved 
fortetting i eksisterende bebyggelse skal behovet for leke- og oppholdsarealer vurderes og 
vektlegges. 
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Tiltaket vil medføre at utnyttelsesgraden på avgivende eiendom blir ca. 33 % og ny 
matrikkelenhet ca. 28 %, jfr. situasjonskart datert 12.04.2018. Det er henholdsvis ca. 8 % og 3 
% mer enn hva som er tillatt etter bestemmelsen i kommuneplanen. Tomtene i området 
varierer noe i størrelse, men ved en eventuell fradeling vil avgivende eiendom gnr/bnr 39/55 
og ny matrikkelenhet bli unormalt små sammenlignet med øvrige tomter i området. Strøkets 
karakter vil bli endret ved at det bygges så mye tettere. Det vil blant annet gå utover luft og 
lys mellom bebyggelsen i området, og på den måten påvirke hensynet til naboer. 
 
Tillatt bebyggelsesareal på begge eiendommene vil allerede ved gjennomføring av 
fradelingen og gjennomføring av skissert byggeprosjekt være overskredet. Videre vil deler av 
utearealene på begge eiendommene bli benyttet til parkeringsareal og adkomstvei.  
 
Rådmannen vurderer at hensynene bak maksimalt tillatt utnyttelse for boligtomter vil bli 
«vesentlig tilsidesatt».  
 
(..) 

 
Rådmannen vurderer at fordelen med å gi dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse vil 
være å få etablert en ny boligtomt i et sentrumsnært område, og dette vil bidra til fortetting. 
Det er her snakk om en liten økning i maksimalt tillatt utnyttelse på ca.8 % og ca. 3 % for 
eiendommene.  
 
Til tross for at tiltaket vil medføre en liten økning utover maksimalt tillatt utnyttelse, vil en 
eventuell dispensasjon medføre små tomter med mindre uteområder og luft mellom 
eiendommene. Rådmannen vurderer at dispensasjonen vil endre karakteren av området 
gjennom en fortetting. På avgivende eiendom vil mye av utearealet bli benyttet til atkomstvei 
for begge eiendommene, og parkeringsareal for egen eiendom. Tilsvarende vil mye av 
uteoppholdsarealet på ny matrikkelenhet bli benyttet til parkeringsareal på denne 
eiendommen. I tillegg vil en fradeling medføre at ingen av eiendommene i utgangspunktet 
kan bebygges noe mer, da maksimalt tillatt utnyttelse allerede er overskredet.  
 
I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag om at tomter for 
enebolig skal ha et areal på minst 700 m2, og at tomter for tomannsboliger skal ha areal på 
900 m2. Dette blant annet for å skape gode tomter med muligheter for ønskelig bebyggelse, 
vegetasjon og godt uteoppholdsareal.  
  
Rådmannen mener fordelene med en dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse, ikke er 
«klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». En eventuell tillatelse bør etter 
rådmannens vurdering foreligge som en reguleringsendring basert på en helhetsvurdering 
av området, hvor også andre momenter vurderes, og ikke som en dispensasjonssak.  

  
Rådmannen kan etter dette ikke se at vilkårene for å godkjenne dispensasjonen foreligger, 
og anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å avslå søknad om dispensasjon.» 

 
Klager anfører at fordelene er klart større enn ulempene med henvisning til tiltaket sikrer hensynet 
til fortetting i sentrale områder og behovet for nye boligtomter på grunn av høyt prisnivå i markedet. 
Det anføres at det er avsatt nok plass til uteareal på tomtene og at hensynet til å sikre nok lys og luft 
mellom bebyggelsen på tomtene ivaretas. Det vises til at bebyggelse på eiendommen som søkes 
opprettet har tiknytningsmuligheter for vei, vann og avløp og en god beliggenhet med tanke på 
avstand til skole, sentrum m.v. 
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Fylkesmannen har merket seg klagers anførsler, men er i likhet med kommunen kommet til at 
vilkårene for å gi dispensasjon fra planens begrensning på tillatt utnyttelsesgrad ikke er oppfylt, jf. 
pbl. § 19-2 annet ledd.  
 
For at det skal kunne gis dispensasjon må det kunne påvises relevante, klare og positive fordeler 
som er klart større enn ulempene ved dispensasjonen, se Sivilombudsmannens uttalelse i sak 
2015/1370. Det fremgår av situasjonsplanen datert 12.4.2018 at omsøkte grunneiendom vil få en 
størrelse på 418,5 m2 og at eiendommen 39/55 vil få en størrelse på 423,4 m2, med omsøkt 
fradeling. Med eksisterende bebyggelse vil eiendommen 39/55 få en overskridelse av tillatt %-BYA på 
8 %. Det er vårt syn at en fradeling ikke nødvendigvis vil medføre at hensynet til å sikre nok lys og 
luft mellom bebyggelse blir vesentlig tilsidesatt, men en dispensasjon vil medføre en betydelig 
innskrenkning i uteoppholdsarealet på eiendommen 39/55. Dette utgjør en ulempe ved å gi 
dispensasjon. En dispensasjon vil også medføre at tomten får et forhold mellom det bebygde og 
ubebygde arealet på tomten som avviker fra planens intensjon. Dette utgjør også en ulempe ved å gi 
dispensasjon. Fordelene som klageren har vist til er hensynet til fortetting og behovet for flere 
boligtomter. Dette er generelle hensyn som ikke kan tillegges tungtveiende vekt i 
dispensasjonsvurderingen, se bl.a. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2011/1167. Utgangspunktet 
er at dispensasjon skal gis unntaksvis, idet plan- og bygningsloven bygger på et system om at areal 
skal forvaltes med konkrete planer og ikke enkeltvise dispensasjoner. En dispensasjon kan derfor 
ikke begrunnes i slike generelle hensyn eller hensyn som alle og enhver kan gjøre gjeldende. Vi 
slutter oss til kommunens syn at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 
Vilkåret i pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum er ikke oppfylt. Idet vilkårene § 19-2 fastsetter er 
kumulative, finner vi det ikke nødvendig å ta stilling til om hensynene bak planen blir vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon. 
 
I det påklagede vedtak har kommunen også avslått søknaden om fradeling med henvisning til at 
tomten som søkes opprettet er uegnet for bebyggelse, jf. pbl. § 26-1 annet punktum. Fylkesmannen 
finner det ikke nødvendig å ta stilling til om kommunen kan avslå søknaden med henvisning til dette 
grunnlaget. Vi er kommet til at tiltaket uansett må avslås idet tiltaket er betinget av dispensasjon, og 
vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt. Vi kommenterer da heller ikke anførslene knyttet til 
avslaget som er gitt etter dette hjemmelsgrunnlaget. 
 
Kommunen har ikke vurdert om det kan gis dispensasjon fra kravet til avstand fra nabogrense 
fastsatt i § 7 i nevnte reguleringsplan. Vi finner det heller ikke nødvendig å ta stilling til om vilkårene 
for å gi dispensasjon fra denne bestemmelsen er oppfylt, da tiltaket som nevnt uansett kan avslås 
med henvisning til at vilkårene for å gi dispensasjon fra kravet til maksimalt tillatt %-BYA ikke er 
oppfylt.  
 

3. Usaklig forskjellsbehandling  
 
I klagen er det anført at avslaget innebærer usaklig forskjellsbehandling. Det opplyses at det i Harald 
Hardrådes gate nr. 18 er en tomt på 450 m2. Det vises til at eiendom i Harald Hardrådes gate nr. 4 
har en bebyggelse som overskrider 25 % BYA. Videre er det vist til tomt i Alf Westerns gate 10, hvor 
det oppføres en tomannsbolig på en tomt som har en størrelse på 450 m2. Det vises videre til 
Harald Hardrådes gate 15 A, gnr. 39/53, hvor det er gitt tillatelse til fradeling. 
  
I den offentlige forvaltning gjelder et prinsipp om at like saker skal behandles likt. Brudd på 
likhetsprinsippet kan føre til ugyldighet, se bl.a. Rt. 1974 s. 149 (Sauda-dommen). For at en anførsel 
om usaklig forskjellsbehandling skal føre frem, er det en forutsetning at det dreier seg om like saker 
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faktisk og rettslig sett. Det forhold at enkelte søkere, kanskje på et sviktende grunnlag har fått en 
gunstigere behandling enn en senere søker, er ikke nok til å konstatere usaklig forskjellsbehandling, 
se Rt. 1983 s. 1290. Det må foreligge brudd på en konsekvent og entydig praksis, se Rt. 2011 s. 111. I 
ombudsmannens sak 2017/1231 er det lagt til grunn at forbudet mot usaklig forskjellsbehandling 
ikke er relevant ved vurderingen av om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt. Dette fordi at 
forbudet mot usaklig forskjellsbehandling ikke retter seg mot rettsanvendelsen, men er en 
begrensning i forvaltningens frie skjønn. Fra uttalelsen siteres: 
 

«Skal man angripe en avgjørelse som faller inn under rettsbruken, må man anføre at 
lovanvendelsen er feil. En påstand om usaklig forskjellsbehandling vil i den forbindelse ikke 
ha noen plass. Er det tale om et rettsanvendelsesskjønn som domstolene kan prøve fullt ut, 
vil det heller ikke være behov for å påberope saksbehandlingsfeil eller myndighetsmisbruk 
som selvstendig grunnlag for ugyldighet.» 

 
Kommunen har i klagesaksbehandlingen redegjort for at sakene som klageren har vist til ikke er 
rettslig og/eller faktisk sammenlignbare. Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å 
konstatere at et avslag i denne saken innebærer et brudd på kommunens praksis i tilsvarende saker. 
Det er for øvrig ikke relevant i dispensasjonsvurderingen etter pbl. § 19-2 annet ledd om kommunen 
har behandlet en annen tilsvarende sak annerledes, fordi usaklig forskjellsbehandling ikke kan 
anføres som en feil ved kommunens konkrete anvendelse av vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd. 
 
Klagen har etter dette ikke ført frem.  
 
 
Konklusjon 
 
Kommunens vedtak av 28.6.2018 i sak 18/1036 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
Med hilsen 
 
Hege Rasch-Engh 
seniorrådgiver  

  
 
Anja Lisland 
rådgiver 
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Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/5387 28.01.2019 DS  53/19 R/TEK/HALA GNR 40/15 

  

Riving av uthus og oppføring av tilbygg Gnr/bnr 40/15 - Averøyveien 56 

 

17/2996 29.01.2019 DS  57/19 R/TEK/ANEWEB GNR 297/113 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/113 - Pruppeliveien 34 

 

18/1196 27.02.2019 DS  105/19 R/TEK/HALA GNR 294/27 

Sissel Johansen  

Tilbygg til hytte Gnr/bnr 294/27 - Opperudveien 14 

 

18/5197 01.03.2019 DS  106/19 R/TEK/INGPRE GNR 134/21 

Sandvold Boliger AS  

Fradeling av tomt Gnr/bnr 134/21 

 

19/325 04.03.2019 DS  107/19 R/TEK/ELILUN GNR 318/445 

  

Forlengelse av tillatelse til bilvaskeanlegg Gnr/bnr 318/445 - Hønefoss Bru 5 A 

 

19/47 04.03.2019 DS  108/19 R/TEK/HALA GNR 18/101 

Jørgensen Bygg AS  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 18/101 - Småbråtalia 

 

19/898 04.03.2019 DS  109/19 R/TEK/INGRIS GNR 23/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 23/1 - Fleskerudveien 37 og 39 

 

19/929 04.03.2019 DS  110/19 R/TEK/AEMYH GNR 128/53 

Almir Vrevic  

Riving av eksisterende garasje og oppføring av  dobbel garasje Gnr/bnr 128/53 - 

Fåfengveien 30 
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18/680 05.03.2019 DS  111/19 R/TEK/HALA GNR 38/201 38/221 

38/164 

  

Handelsbygg Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

19/1001 05.03.2019 DS  112/19 R/TEK/AEMYH GNR 50/88 

  

Reparasjon av pipe Gnr/bnr 50/88 - Nedre Begnamoen 11 

 

19/962 06.03.2019 DS  113/19 R/TEK/HALA GNR 120/13 

  

Skulptur Gnr/bnr 120/13 - Hadelandsveien 

 

19/1071 08.03.2019 DS  114/19 R/TEK/AEMYH GNR 47/248 

  

Bruksendring og utvidelse av oppholdsrom Gnr/bnr 47/248 - Hundremeterskogen 7 

 

17/308 11.03.2019 DS  115/19 R/TEK/AEMYH GNR 44/28 

  

Nytt bygg Gnr/bnr 44/28 Arnold Dybjord vei 1 - Ringerike sykehus 

 

19/893 11.03.2019 DS  116/19 R/TEK/ELIPAU GNR 284/77 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 284/77 

 

17/4957 12.03.2019 DS  117/19 R/TEK/HALA GNR 318/77 

  

Utbygging/rehabilitering Ringerike vgs Gnr/bnr 318/77 - Sundgata 12 - Ringerike 

videregående skole 

 

19/1127 12.03.2019 DS  118/19 R/TEK/AEMYH GNR 102/59 

  

Løfteplattform Gnr/bnr 102/59 - Øvre Klekkenvei 27 

 

19/172 13.03.2019 DS  119/19 R/TEK/ELIPAU GNR 89/1 

Hans Erik Gamkinn  

Fradeling Gnr/bnr 89/1 - Hvalsmoveien 93 

 

19/538 14.03.2019 DS  120/19 R/TEK/HALA GNR 317/301 
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Bruksendring fra forretning/kontor til serveringslokale Gnr/bnr 317/301 - 

Strandgata 3 

 

19/972 14.03.2019 DS  121/19 R/TEK/AEMYH GNR 295/132 

Eva Charlotte Galby  

Tilbygg Gnr/bnr 295/132 Seterbekkveien 45 

 

19/1017 14.03.2019 DS  122/19 R/TEK/ANEWEB GNR 86/537 

Rune Nystrand  

Riving av gammel garasje og oppføring av ny Gnr/bnr 86/537 - Slettåkerveien 17 

 

19/1016 14.03.2019 DS  123/19 R/TEK/KARGRA GNR 39/57 

Grete Røising  

Bruksendring Gnr/bnr 39/57 -  Harald Hardrådes gate 11 

 

17/4246 15.03.2019 DS  124/19 R/TEK/ELIPAU GNR 31/41, /31/42, 

31/22 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 31/41, 31/42, 31/22 - Vakermoveien 43 

 

19/1087 15.03.2019 DS  125/19 R/TEK/HALA GNR 27/73 

Einar Uppstad Buttingsrud  

Garasje Gnr/bnr 27/73 - Tjyruhjellveien 71 

 

19/344 19.03.2019 DS  126/19 R/TEK/INGPRE GNR 7/1 

  

Fradeling av boligtomt Gnr/bnr 7/1 - Søndre Ringåsen 13 

 

19/1135 19.03.2019 DS  127/19 R/TEK/HALA GNR 7/1 

  

Riving Gnr/bnr 7/1 - Søndre Ringåsen 13 

 

19/1326 21.03.2019 DS  128/19 R/TEK/AEMYH GNR 293/101 

Arnulf Wahl  

Tilbygg og terrasse - Vikerfjell Gnr/bnr 293/101 - Hansemyrveien 2 

 

18/2778 21.03.2019 DS  129/19 R/TEK/KRIGRO GNR 318/503 

  

Vedrørende trapp, lagring og heis samt manglende ferdigattest Gnr/bnr 318/503 - 

Flattums gate 14 
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18/5310 22.03.2019 DS  130/19 R/TEK/KRIGRO GNR 318/250 

Ringerike Kommune Tekniske Tjenester  

Deponering av snø Gnr/bnr 318/250 

 

19/1370 25.03.2019 DS  131/19 R/TEK/AEMYH GNR 56/107 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 56/107 - Baldersvei 36 

 

18/4686 26.03.2019 DS  133/19 R/TEK/KARGRA GNR 10/1/17 

  

Riving, tilbygg og mindre endringer i eksisterende hytte Gnr/bnr/fnr 10/1/17 - 

Nedre Østbråtaveien 48 

 

19/1079 26.03.2019 DS  134/19 R/TEK/BERLE GNR 136/22 

Stein Asle Løkken  

Tilbygg Gnr/bnr 136/22 - Fløytingen 87 

 

19/1136 26.03.2019 DS  135/19 R/TEK/AEMYH GNR 38/155 

  

Tilbygg og fasadeendring Gnr/bnr 38/155 - Arnegårdsveien 57 

 

19/1366 27.03.2019 DS  136/19 R/TEK/BERLE GNR 80/134 

Runar Larsen  

Fasadeendring og bygging av tilbygg Gnr/bnr 80/134 

 

19/1184 27.03.2019 DS  137/19 R/TEK/HALA GNR 274/418 

Sandvold Boliger AS  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 274/418 - Søndre Kirkemoen 

 

18/2249 28.03.2019 DS  138/19 R/TEK/HALA GNR 86/373 

  

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

 

19/1423 28.03.2019 DS  140/19 R/TEK/AEMYH GNR 31/42 

  

Påbygg Gnr/bnr 31/42 - Vakermoveien 43 

 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 08.04.2019 00:00:00-08.04.2019 00:00:00     Utvalg: HMA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

18/10-69 25.02.2019 R/TEK/ANEWEB GNR 50/2 

9101/19 Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Vedtak i klagesak om tillatelse til bruksendring Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 

100 

 

18/10-70 26.02.2019 R/TEK/ANEWEB GNR 50/2 

9137/19 Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Vedtak i klagesak Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 

 

18/2766-13 01.03.2019 R/TEK/KRIGRO GNR 255/55 

10396/19 Fylkesmannen I Oslo og Viken 

Vedtak i klagesak - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen Gnr/bnr 

255/55 - Hagabru 

 

18/1036-36 18.03.2019 R/TEK/ELILUN GNR 39/55 

12948/19 Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Vedtak i klagesak - avslag fradeling av eiendom til boligformål Gnr/bnr 

39/55 - Harald Hardrådes gate 13 

 

18/10-75 27.03.2019 R/TEK/ANEWEB GNR 50/2 

14626/19 Norconsult AS 

Forlengelse av midlertidig brukstillatelse - bruksendring - Hall Vest Gnr/bnr 

50/2 - Follumveien 100 

 

18/10-76 27.03.2019 R/TEK/ANEWEB GNR 50/2 

14755/19 Norconsult AS 

Midlertidig brukstillatelse - bruksendring - Hall Syd Gnr/bnr 50/2 - 

Follumveien 100 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Byggesakskontoret 
 

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

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

 

 

 

Norconsult AS  
Postboks 258 
3502 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/10-76 14755/19 GNR 50/2  27.03.2019 

 

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE   
I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10. 

 

Byggesaksavdelingen godkjenner søknaden registrert mottatt 25.03.19 om 
midlertidig brukstillatelse for bruksendring Hall Syd, gnr/bnr 50/2 - Follumveien 
100. Midlertidig brukstillatelse for Hall Syd gjelder med dette vedtaket til og med 
22.06.19. 
 

Det vises til midlertidig brukstillatelse, datert 26.10.18 og fortsatt midlertidig 
brukstillatelse, datert 27.03.19 for Hall Vest. Kommunestyret fattet vedtak om 
støygrenser for både utendørs og innendørs støyforhold for berørte boliger i møte 
07.03.19 i sak 27/19. Forhåndsvarsel om vedtak om pålegg om retting etter 
folkehelseloven § 14 og frister for å gjennomføre tiltak, plikt til å utarbeide et 
internkontrollsystem og å overholde opplysningsplikten ble sendt KryptoVault AS i brev 
datert 22.03.19, sak 19/654. 
 
Det ble i midlertidig brukstillatelse for Hall Vest, datert 26.10.18 stilt vilkår for 
ferdigattest, videre midlertidig brukstillatelse eller utvidelse av midlertidig brukstillatelse 
for hele eller deler av tiltaket. Tiltakshaver har i følgebrev til søknad om midlertidig 
brukstillatelse gjort rede for oppfølging av vilkårene som ble stilt. Når det gjelder punkt 4 
i vedtak om midlertidig brukstillatelse datert 26.10.18 må kommunestyrets vedtak om 
støygrenser 07.03.19 legges til grunn for midlertidig brukstillatelse, selv om klagefrist for 
kommunestyrets vedtak ikke har passert. Vi ser av tidligere mottatt dokumentasjon og 
følgebrev at utendørs støy fra virksomheten i dag ligger helt på grensen for enkelte 
adresser sammenlignet med krav som ble fastsatt i kommunestyrets vedtak 07.03.19.  
KryptoVault redegjør i følgebrev for at de planlegger å gjennomføre ytterligere støytiltak 
for å sikre en rimelig margin til fastsatt støygrense, samt om planer for videre 
støymålinger. Kommunen ser positivt på dette, inkludert at ett av tiltakene mot støy kan 
være å benytte overskuddsvarme til tørking av ved i samarbeid med Varma. 
Datasenteret har høyt strømforbruk og det er positivt med tiltak som reduserer 
energibruken og/eller øker gjenbruk av overskuddsvarme til andre nytteformål. Det 
redegjøres også for at det i hall sør er mulig å justere viftehastigheter og 
luftgjennomstrømning slik at det kan være aktuelt å kjøre kjøleanlegg i denne hallen på 
et lavere nivå om natten når det er kaldere i luften. Vi ber om at det gjøres forsøk, 
inkludert støymålinger, med nattsenking av kjøleanlegg i hall sør. 
Det kommer i følgebrev også frem at dersom det viser seg at støygrenser ikke 
overholdes vil midlertidige strakstiltak som avstenging av deler av anlegget bli 
gjennomført til mer permanente tiltak er på plass.  
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Midlertidig brukstillatelse kan etter plan- og bygningsloven § 21-10, tredje ledd gis når 
det gjenstår mindre vesentlige arbeider og det må ikke foreligge forhold som har 
betydning for liv og helse eller representerer grove avvik fra gitt tillatelse. Støyforhold 
har ikke betydning for bygningens sikkerhetsnivå isolert sett og følges opp av 
kommunen gjennom folkehelselovgivningen. 
 
Vilkår som er stilt i tillatelsen, i vedtak om midlertidig brukstillatelse 26.10.18 vurderes å 
være oppfylt og vi finner på dette grunnlag å kunne gi midlertidig brukstillatelse for Hall 
Syd.  
 
Bygningen, eller deler av den, er ikke tillatt å bruke til annet formål enn det som er 
fastsatt i de tillatelser som er gitt. 
 
Midlertidig brukstillatelse gjelder: 
Beskrivelse: Bruksendring 
Bygningsnr: 20387998-1 
 
Før det kan gis ferdigattest, videre midlertidig brukstillatelse for Hall Syd eller 
hele eller deler av tiltaket for øvrig, må følgende være ivaretatt: 
 

1. Det må dokumenteres at støybelastningen på omgivelsene ikke overstiger de 
grenser som er fastsatt av kommunestyret 07.03.19 i sak 27/19 og etterfølgende 
delegerte vedtak. Dette gjelder fastsatte grenser for både utendørs og innendørs 
støy ved og i berørte boliger. 

2. Det må dokumenteres at det er innført og utøves internkontroll for å påse at 
støykravene overholdes. 

3. Rapport om allerede gjennomførte støyreduserende tiltak og tidsplan for 
gjennomføring av ytterligere støytiltak må foreligge. Det bes også om at det 
sendes rapport, inkludert støymålinger, om erfaringer med nattsenking av 
kjøleanlegg i hall sør. 

4. Det gis ikke ferdigattest for tiltaket før det foreligger endelig vedtak om 
støygrenser etter folkehelselovgivningen. 

 
Punkt 1, 2 og 3 må ordnes før 01.06.19. 
 
Klagefristen er 3 uker: 
Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen innen 
3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 

 

 

Med hilsen 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

 
Saksbehandler: Ane Marie Rydland 
E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 
Tlf: 40 80 42 41 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 
Kv Hønefoss AS, c/o Kryptovalut AS, 4021 STAVANGER 
Trond Rasmus Gulestø, Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 
Eirin Marie Brudvik, Hofsfossveien 54 B, 3517 HØNEFOSS 
Else Margrethe Breines, Hofsfossveien 76, 3517 HØNEFOSS 
Kjell Ingvar Teigen, Hofsfossveien 54 B, 3517 HØNEFOSS 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Byggesakskontoret 
 

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

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

 

 

 
Norconsult AS  
Postboks 258 
3502 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/10-75 14626/19 GNR 50/2  27.03.2019 

 

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE   
i henhold til plan- og bygningsloven § 21-10. 

 

Byggesaksavdelingen godkjenner søknaden registrert mottatt 25.03.19 om 
forlengelse av midlertidig brukstillatelse for bruksendring Hall Vest, gnr/bnr 50/2 - 
Follumveien 100. Midlertidig brukstillatelse for Hall Vest gjelder med dette 
vedtaket til og med 22.06.19. 
 

Det vises til tidligere midlertidig brukstillatelse for Hall Vest, datert 26.10.18 med 
varighet til 01.04.19. Kommunestyret fattet vedtak om støygrenser for både utendørs og 
innendørs støyforhold for berørte boliger i møte 07.03.19 i sak 27/19. Forhåndsvarsel 
om vedtak om pålegg om retting etter folkehelseloven § 14 og frister for å gjennomføre 
tiltak, plikt til å utarbeide et internkontrollsystem og å overholde opplysningsplikten ble 
sendt KryptoVault AS i brev datert 22.03.19, sak 19/654. 
 
Det ble i midlertidig brukstillatelse, datert 26.10.18 stilt vilkår for ferdigattest, videre 
midlertidig brukstillatelse eller utvidelse av midlertidig brukstillatelse for hele eller deler 
av tiltaket. Tiltakshaver har i følgebrev til søknad om forlengelse av midlertidig 
brukstillatelse gjort rede for oppfølging av vilkårene som ble stilt.  
Når det gjelder punkt 4 i vedtak om midlertidig brukstillatelse datert 26.10.18 må 
kommunestyrets vedtak om støygrenser 07.03.19 legges til grunn for fortsatt midlertidig 
brukstillatelse, selv om klagefrist for kommunestyrets vedtak ikke har passert. Vi ser av 
tidligere mottatt dokumentasjon og følgebrev at utendørs støy fra virksomheten i dag 
ligger helt på grensen for enkelte adresser sammenlignet med krav som ble fastsatt i 
kommunestyrets vedtak 07.03.19. KryptoVault redegjør i følgebrev for at de planlegger 
å gjennomføre ytterligere støytiltak for å sikre en rimelig margin til fastsatt støygrense, 
samt om sine planer for videre støymålinger. Kommunen ser positivt på dette, inkludert 
at ett av tiltakene mot støy kan være å benytte overskuddsvarme til tørking av ved i 
samarbeid med Varma. Datasenteret har høyt strømforbruk og det er positivt med tiltak 
som reduserer energibruken og/eller øker gjenbruk av overskuddsvarme til andre 
nytteformål. Det kommer i følgebrev også frem at dersom det viser seg at støygrenser 
ikke overholdes, vil midlertidige strakstiltak som avstenging av deler av anlegget bli 
gjennomført til mer permanente tiltak er på plass.  
  
Midlertidig brukstillatelse kan etter plan- og bygningsloven § 21-10, tredje ledd gis når 
det gjenstår mindre vesentlige arbeider og det må ikke foreligge forhold som har 
betydning for liv og helse eller representerer grove avvik fra gitt tillatelse. Støyforhold 
har ikke betydning for bygningens sikkerhetsnivå isolert sett og følges opp av 
kommunen gjennom folkehelselovgivningen. 
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Vilkår som er stilt i tillatelsen, i vedtak om midlertidig brukstillatelse 26.10.18 vurderes å 
være oppfylt og vi finner på dette grunnlag å kunne gi videre midlertidig brukstillatelse 
for Hall Vest.  
 
Bygningen, eller deler av den, er ikke tillatt å bruke til annet formål enn det som er 
fastsatt i de tillatelser som er gitt. 
 
Midlertidig brukstillatelse gjelder: 
Beskrivelse: Bruksendring 
Bygningsnr: 20387998-1 
 
Før det kan gis ferdigattest, videre midlertidig brukstillatelse for Hall Vest, eller 
en eventuell utvidelse av midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket 
for øvrig, må følgende være ivaretatt: 
 

1. Det må dokumenteres at støybelastningen på omgivelsene ikke overstiger de 
grenser som er fastsatt av kommunestyret 07.03.19 i sak 27/19 og etterfølgende 
delegerte vedtak. Dette gjelder fastsatte grenser for både utendørs og innendørs 
støy ved og i berørte boliger. 

2. Det må dokumenteres at det er innført og utøves internkontroll for å påse at 
støykravene overholdes. 

3. Rapport om allerede gjennomførte støyreduserende tiltak og tidsplan for 
gjennomføring av ytterligere støytiltak må foreligge. 

4. Det gis ikke ferdigattest for tiltaket før det foreligger endelig vedtak om 
støygrenser etter folkehelselovgivningen. 

 
Punkt 1, 2 og 3 må ordnes før 01.06.19. 
 
Klagefristen er 3 uker: 

Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen innen 
3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 

 

 

Med hilsen 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

 
Saksbehandler: Ane Marie Rydland 
E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 
Tlf: 40 80 42 41 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 
Kv Hønefoss AS, c/o Kryptovalut AS, 4021 STAVANGER 
Trond Rasmus Gulestø, Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 
Eirin Marie Brudvik, Hofsfossveien 54 B, 3517 HØNEFOSS 
Else Margrethe Breines, Hofsfossveien 76, 3517 HØNEFOSS 
Kjell Ingvar Teigen, Hofsfossveien 54 B, 3517 HØNEFOSS 
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Fra: Johansen, Cathrine [fmoacjo@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: stein.egil.saeter@norconsult.com [stein.egil.saeter@norconsult.com] 

Sendt: 25.02.2019 14:32:56 

Emne: Vedtak i klagesak - Ringerike - gnr 50 bnr 2- Follumveien 100 - Lager Vest - midlertidig brukstillatelse 

Vedlegg: 132176_READONLY.PDF 

 



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  25.02.2019  2019/16570 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Maria Giessing Kallevik Rødde, 22003578 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Vedtak i klagesak - Ringerike - gnr 50 bnr 2- Follumveien 100 - Lager Vest - 
midlertidig brukstillatelse 

Vi viser til kommunens oversendelse datert 5. desember 2018. Saken har fått nytt saksnummer 
siden foreløpig orientering ref. 2018/8948 datert 17. desember 2018 grunnet sammenslåing av 
Fylkesmennene i Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus.  

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad datert 22. oktober 2018 fra ansvarlig søker Norconsult As på vegne av  
Kryptovault om brukstillatelse av Lager Vest på Follum til datasenter 
 
Byggesakskontoret i Ringerike kommune godkjente søknaden den 26. oktober 2018.  
 
Vedtaket ble påklaget av Trond Gulestø på vegne av naboene til Kryptovault i brev datert 7. 
november 2018   
 
Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 3. 
desember 2018. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Saken gjelder søknad om brukstillatelse av lagerbygg Vest til generelle lagerformål til 
produksjonsutstyr for midlertidige ikke fastmonterte anlegg. Det ble gitt midlertidig tillatelse til 
bruksendring 30. januar 2018. Fylkesmannen har behandlet klage på brukstillatelsen i egen sak (vårt 
saksnummer 2019/7898). Klagerne har i hovedsak anført at det ikke kan gis midlertidig 

Kommunens vedtak av 26. oktober 2018 i sak 18/10 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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brukstillatelse før støyforholdene er avklart, herunder at det ikke kan gis brukstillatelse siden saken 
om bruksendring er til behandling hos Fylkesmannen. Videre har klagerne vist til en rekke avvik som 
har forekommet på eiendommen.  
 
Etter pbl. § 21-10 tredje ledd kan kommunen utstede midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av 
et tiltak. I den midlertidige brukstillatelse skal det fremgår hvilke arbeider som gjenstår og settes en 
frist for ferdigstillelse. Bestemmelsen om midlertid brukstillatelse lyder slik:  
 

«Når det gjenstår mindre vesentlig arbeid og kommunen finner det ubetenkelig, kan det 
utstedes midlertidig brukstillatelse for hele eller deler av tiltaket. I midlertidig brukstillatelse 
skal det framgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse. Kommunen kan 
kreve at det stilles sikkerhet for at gjenstående arbeider blir rettet.» 

 
Etter lovens ordlyd kan midlertidig brukstillatelse kun gis dersom det er arbeid som «gjenstår». Det 
følger imidlertid av forarbeidene at kriteriene for å gi midlertidig brukstillatelse skal være de samme 
som etter pbl-1985 § 99 nr. 3, som hjemlet ferdigattest ved «mangler av mindre vesentlig 
betydning», se Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 236. Dette innebærer at midlertidig brukstillatelse kan gis 
både når arbeid gjenstår og når det er feil ved utførelsen.  
 
Hvorvidt det gjenstår «mindre vesentlige arbeid» og kommunen finner det «ubetenkelig» må ses i 
sammenheng med byggetillatelsen og eventuelt øvrige krav som følger av plan- og bygningsloven. 
For at bygningsmyndighetene skal kunne gi midlertidig brukstillatelse, må det ikke foreligge forhold 
som har betydning for liv og helse eller representerer et grovt avvik fra den gitte tillatelse, se Plan- og 
bygningsrett av O.J Pedersen m.fl. (2. utgave) s. 339. 
 
Ringerike kommune har som nevnt ovenfor gitt midlertidig brukstillatelse for lager Vest. I vedtaket er 
det lagt vekt på at de uavklarte støyforholdene som ikke har betydning for bygningens 
sikkerhetsnivå isolert sett, jf. SAK §8-1, men at støyforholdene likevel har betydning for tiltaket. 
Kommunen har lagt vekt på at det er gjennomført flere støydempende tiltak og saken blir fulgt opp 
av miljørettet helsevern. Videre er det lagt til grunn at kravene i T-1442 skal følges opp.   
 
Fra Ringerike kommunes klagebehandling fremgår det: 
 

«Mangelen i denne saken består av manglende avklaring av støyforhold. Tiltaket genererer 
støy til omgivelsene og det foreligger ikke bindende støygrenser. Ringerike kommune ved 
kommuneoverlegen følger opp sak om støy og har blant annet bedt om at det fremlegges 
opplysninger om støybelastning på omgivelsene og støysonekart med frist 18.12.18. I 
forbindelse med meldinger om test av anlegg i Lager Syd og avvikshendelser har 
kommuneoverlegen i brev 09.11.18 videre bedt om opplysninger om testperiode, 
opplysninger om internkontrollsystem og beredskap ved uønskede hendelser.  
 
Kommuneoverlegen har mottatt svar på sitt brev 09.11.18 fra tiltakshaver Kryptovault AS. 
Fylkesmannen i Buskerud har også varslet pålegg om støykartlegging etter 
forurensningsloven § 51. Kommunen har vurdert at støy er en faktor som har betydning i 
tiltaket, men dette har ingen påvirkning for sikkerheten i bygget. Det foreligger heller ingen 
gjenstående arbeider som har betydning for sikkerhet eller helse for personer som bruker 
bygget. Vilkårene for å gi midlertidig brukstillatelse er derfor vurdert å være oppfylt. Det er 
videre presisert i midlertidig brukstillatelse at ferdigattest ikke vil bli gitt før kommunens 
pålegg er gjennomført. 
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Når det gjelder avvikshendelser vurderes dette som et driftsmessig anliggende som er uten 
betydning for bygningsmyndighetenes håndtering av saken.» 
 

Fylkesmannen har ingen avgjørende innvendinger til kommunens vurderinger av søknaden og at 
den gitte brukstillatelsen etter pbl. § 21-10 tredje ledd. Fylkesmannen kan i likhet med kommunen 
ikke at det det forhold at bruksendringen var påklaget, og under behandling hos Fylkesmannen, har 
betydning for gyldigheten av kommunens vedtak om brukstillatelse. En eventuell brukstillatelse vil 
automatisk falle bort dersom Fylkesmannen kom til at bruksendringen var i strid med gjeldende rett. 
Fylkesmannen har i vedtak av i dag stadfestet kommunens tillatelse til bruksendring. 
 
Fylkesmannen vil presisere at det ikke er et vilkår for å gi brukstillatelse at arbeidet er utført i 
samsvar med gitt byggetillatelse. Hvorvidt det er utført arbeid i strid med gitt byggetillatelse vil 
imidlertid kunne få betydning for vurderingen av om det er «ubetenkelig» å gi midlertidig 
brukstillatelse, jf. pbl. § 21-10 tredje ledd første punktum. Som nevnt ovenfor er det forutsatt i 
juridisk teori at byggetillatelse ikke bør gis dersom det er forhold ved de utførte arbeidene som 
representerer et grovt avvik fra den gitte tillatelse. Fylkesmannen kan ikke se at de avvikene som 
klagerne opplyser om har forekommet på eiendommen innebærer at sikkerhetsnivået ikke er 
tilfredsstillende og vi kan ikke se at avvikene er av en slik karakter at midlertidig brukstillatelse ikke 
kan gis.  
 
Fylkesmannen vil understreke at støyforholdene må avklares gjennom oppfølgning av miljørettet 
helsevern og utbedring av lokalene, eventuelt gjennom ulovlighetsoppfølgning jf. plan- og 
bygningsloven kap.  32, dersom forholdene i etterkant ikke viser seg å være i tråd med gitt tillatelse. 
Fylkesmannen viser til at prosjekteringsansvaret for lyd og vibrasjoner nå er ansvarsbelagt, i tråd 
med vilkårene som var satt av kommunen i forbindelse med vedtak om bruksendring. 
Fylkesmannen kan på denne bakgrunn ikke se at støyforholdene får avgjørende betydning for 
hvorvidt kommunens brukstillatelse for lager Vest er gyldig.  
 
Klagen har ikke ført frem. 
 
 
 
      ***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 26. oktober 2018 i sak 18/10 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
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Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
Med hilsen 
 
Odd Meldal 
seksjonssjef 

  
 
Maria Giessing Kallevik Rødde 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Eirin Marie Brudvik Hofsfossveien 54 B 3517 HØNEFOSS 
Else Margrethe Breines Hofsfossveien 76 3517 HØNEFOSS 
KryptoVault Professor Olav Han ssens vei 7A 4021 STAVANGER 
Ove Morten Boberg Vårveien 3 3517 HØNEFOSS 
Kjell Ingvar Teigen Hofsfossveien 54 B 3517 HØNEFOSS 
Norconsult AS    

 
 



Fra: Johansen, Cathrine [fmoacjo@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.02.2019 14:10:53 

Emne: Vedtak i klagesak om tillatelse til bruksendring - Ringerike - gnr 50 bnr 2 - Follumveien 100 - Lager A og B 

Vedlegg: 132023_READONLY.PDF 

 



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  25.02.2019  2019/7898 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

    18/10 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Maria Giessing Kallevik Rødde, 22003578 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Vedtak i klagesak om tillatelse til bruksendring - Ringerike - gnr 50 bnr 2 - 
Follumveien 100 - Lager A og B 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 12. oktober 2018. Saken har fått nytt saksnummer siden 
foreløpig orientering ref. 2018 /6803 datert 23. oktober 2017 grunnet sammenslåing av 
Fylkesmennene i Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus. Fylkesmannen beklager den lange 
saksbehandlingstiden. 

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad fra Follum Eiendom om bruksendring av Lager Syd og Lager Vest på Follum til 
datasenter. 
 
Hovedutvalg for miljø og arealforvaltning i Ringerike kommune godkjente søknaden den 30. januar 
2018.  
 
Vedtaket ble påklaget av Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else Breines i brev datert 31. juli 2018.   
 
Hovedutvalg for miljø og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 8. 
oktober 2018. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Saken gjelder søknad om bruksendring av lagerbygg til generelle lagerformål til produksjonsutstyr 
for midlertidige ikke fastmonterte anlegg. Tiltaket er i søknaden beskrevet som containere/rack med 
dataservere med tilhørende energiforsyning., datafibertilkobling og ventilasjon. Lagerbygningene, 

Kommunens vedtak av  30. januar 2018 i sak 18/10 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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lager Syd og Vest ligger på gnr. 50 bnr. 2 som omfattes av reguleringsplan Follum vedtatt 31. mars 
2011. Lagerbygningene befinner seg på område 12, som i planen er avsatt til industriformål. 
 
Fylkesmannen viser til at utløpet for klagefristen var i februar 2018. Kommunen har imidlertid lagt til 
grunn at det foreligger særlige forhold, jf. forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav b til å behandle 
klagen. Bestemmelsen åpner for å ta en klage under behandling når det foreligger «særlige grunner» 
som gjør det «rimelig at klagen blir prøvd». Det fremgår videre av § 31 andre ledd at det ved 
vurderingen av om en klage skal tas under behandling, skal legges vekt på «om endringen av 
vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre». I teorien er det lagt til grunn at flere forhold 
kan være relevante for adgangen til oppfriskning, og at det må foretas en konkret vurdering av 
omstendighetene i den enkelte saken, se Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer (5. utg. 
2011) s. 536. Utgangspunktet her er, i motsetning til oppfriskning etter forvaltningsloven § 31 første 
ledd bokstav a, at klagerne kan lastes for fristoversittelsen. Dette innebærer at det normalt ikke skal 
være kurant å få oppfriskning. 
 
Fylkesmannen er ikke bundet av at underinstansen har funnet at vilkårene for å behandle klagen 
foreligger. Fylkesmannen finner under tvil grunn til å slutte seg til kommunens avgjørelse av å gi 
oppfriskning av klagefristen.   
 
Klagerne har i hovedsak anført følgende: 

- Lokalene er tatt i bruk til annet formål enn hva det er godkjent som  
- Bruksendring påvirker naboene med kontinuerlig støy 
- Ringerike kommunes vedtak var ikke tilstrekkelig belyst før vedtaket ble truffet, som har 

virket inn på vedtaket. 
 
Lagerlokalene er tatt i bruk til annet formål 
Fylkesmannen viser til at bruksendring er søknadspliktig tiltak, jf. plan- og bygningsloven § 20-1 
bokstav d.  
 
Kommunen har ved oversendelse av klagesaken vurdert anførselen som følger: 
 

«Rådmannen viser til at det i orientering til søknad om bruksendring og i 
vedlegg F2 fra Follum Eiendom, er omtalt at bruksendringen gjelder fra lagerlokaler til nytt 
bruksformål til dataprosessering. Tiltakshaver har erkjent at bygning, Lager Vest er tatt i bruk 
og at det foregår virksomhet i bygget knyttet til datamining. Rådmannen ser ikke at det er 
uoverenstemmelse mellom bruk som ble tillatt i delegasjonsvedtak nr. 17/18 og den bruken 
som tiltakshaver har erkjent at foregår i bygningene.» 

 
Fylkesmannen finner innledningsvis grunn til å understreke at plan- og bygningsloven er en ja-lov. 
Dersom søknaden er i samsvar med de materielle reglene i plan- og bygningslovgivningen, har 
tiltakshaver i utgangspunktet rettskrav på å få søknaden innvilget. Utgangspunktet i norsk rett er at 
grunneier fritt kan utnytte sin eiendom innenfor de materielle skrankene som er nedfelt i lov eller i 
medhold av lov. Dette er et utslag av eierrådigheten og legalitetsprinsippet. Offentlige inngrep i 
eierrådigheten kan bare gjøres i form av bestemmelser i lov eller i medhold av lov.   
 
Fylkesmannen viser til Ringerike kommune sin vurdering av at eiendommen benyttes i samsvar med 
tillatelsen. Det fremgår av søknaden at lagerbyggene skal benyttes til ikke fastmonterte anlegg, 
herunder rack med dataservere. Av søknadsdokumentasjon fra Norconsult fremgår det at «i aktuell 
situasjon med utleie til drift av utstyr for dataprosessering». Etter Fylkesmannens oppfatning viser 
dette at driften skulle benyttes til datamining. Bruken som er beskrevet anses å være i samsvar med 
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reguleringsformålet. Reguleringsplanen gir derfor ikke hjemmel til å avslå søknaden om 
bruksendring.  
 
Tiltaket medfører økt støy for omkringliggende naboer 
 
Ringerike kommune har vurdert anførselen som følger: 
 

«Naboene har i klagen videre vist til at bruksendringen påvirker naboene med kontinuerlig 
støy og at støyen ikke er omtalt i vedtaket. Tiltakshaver har erkjent at støy har vært over  
lovlig nivå og har gjennomført tiltak med sikte på støyreduskjon. Rådmannen viser til at det i 
vedtaket vises til vedlegg til søknaden hvor det er redegjort for at støytekniske forhold vil bli 
ivaretatt. I orientering til søknaden er det redegjort for støytekniske forhold hvor det fremgår 
at støyforhold skal tilfredsstille krav i teknisk forskrift og det vises til at klasse C i NS 
8175:2012 "Lydforhold i bygninger" som preakseptert løsning for å oppfylle krav til 
lydforhold. Det fremgår av plan- og bygningsloven § 21-4, andre punktum at kommunen skal 
legge til grunn tiltakshavers eller ansvarlig foretaks opplysninger om at tiltaket oppfyller 
tekniske krav. I forarbeidene, Ot.prp. nr 45 (2007-2008), uttales det at formålet med 
bestemmelsen er å klargjøre hva som er bygningsmyndighetenes ansvar og hvilket ansvar 
som påhviler tiltakshaver og ansvarlig foretak. Bestemmelsen inneholdt tidligere en adgang 
for kommunen til å vurdere tekniske forhold, men adgangen ble fjernet i forbindelse med 
endringer av plan- og bygningsloven som skulle forenkle byggesaksdelen i forbindelse med 
lovendring i lov 20. juni 2014 nr. 52, som trådte i kraft fra 01.07.2015. Ifølge Prop. 99 L (2013-
2014), ble endringen gjort for å klargjøre regelverket og for å forsterke hovedregelen om at 
tiltakshaver har ansvar for at tiltaket tilfredsstiller tekniske krav. Det er i Prop. 99 L (2013-
2014) videre vist til at kommunen uansett har anledning til å vurdere de tekniske kravene 
ved tilsyn.» 

 
Fylkesmannen viser til at det av oversendt dokumentasjon fremgår at prosjektering for lydforhold og 
vibrasjoner ikke var ansvarsbelagt ved tillatelsen til bruksendringen. Av kommunens tillatelse 
fremgår det at Ringerike kommune har stilt vilkår om at ansvaret må avklares før midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest gis. Fylkesmannen finner denne vilkårsstillelsen i en ett-trinns 
søknad noe uheldig sett hen til fordelingen mellom ettrinnssøknad og rammetillatelse i loven. Vi kan 
likevel ikke se at det har betydning for gyldigheten at kommunens vedtak. Fylkesmannen har vært i 
kontakt med kommunen hvor vi er informert om at prosjektering for området er ansvarsbelagt den 
26. oktober 2018, i forbindelse med søknad om midlertidig brukstillatelse av lager Vest. Kommunen 
informerte imidlertid om at de på nåværende tidspunkt ikke hadde mottatt søknad om 
brukstillatelse eller ferdigattest for øvrige deler av lageret. Fylkesmannen forutsetter at disse 
forholdene blir ordnet. 
 
Fylkesmannen understreker at den klare hovedregelen i plan- og bygningsloven (pbl.) er at 
kommunen i sin saksbehandling skal legge til grunn tiltakshavers eller ansvarlig søkers opplysninger 
om at det omsøkte tiltaket oppfyller tekniske krav, med mindre forholdene tilsier noe annet jf. pbl.  
§ 21-4 første ledd, annet punktum. I foreliggende sak er det gyldigheten av gitt tillatelse som er til 
vurdering.  
 
Av søknadsdokumentasjon fremgår det at tiltaket gjennomføres i tråd med kravene som fremgår i 
TEK 10. At støynivåene i ettertid viser seg å være i strid med grensene i TEK må derfor forfølges etter 
reglene om ulovlighet i kap. 32 i plan- og bygningsloven. Overskridelsen av TEK har ikke betydning 
for gyldigheten av gitt tillatelse. Kommunen har i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
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bygningsloven lagt til grunn at støyen fra datamining var i samsvar med TEK. Klagernes anførsel har 
ikke ført frem på dette punktet. 
 
Fylkesmannen vil imidlertid understreke at kommunen i samsvar med plan- og bygningsloven § 32-1 
plikter å forfølge saken videre dersom det viser seg at støyen overstiger støygrensene som er satt i 
TEK. 
 
Ringerike kommune sitt vedtak var ikke tilstrekkelig belyst før vedtak ble truffet 
 
Kommunen har vurdert anførselen som følger: 
 

«Til sist i klagen har naboene vist til at saken ikke var tilstrekkelig belyst før vedtak i saken ble 
truffet, og det vises til manglende nabovarsling som gjør at naboene ikke har hatt mulighet til 
å komme med merknader. Hovedregel om nabovarsling fremgår av plan- og bygningsloven § 
21- 3, første ledd hvor naboer skal varsles. Etter andre ledd, første punktum, kan varsel 
likevel unnlates når arbeidet ikke, eller i liten grad berører naboenes interesser. Slik loven er 
lagt opp er det i første omgang opp til tiltakshaver å vurdere om varsel kan unnlates. Det 
følger av andre punktum at kommunen likevel kan kreve varsling dersom vilkårene for 
unnlatt varsling ikke er oppfylt. Ut fra de opplysningene som forelå på søknadstidspunktet 
om tiltaket, ble det ikke funnet grunnlag for å kreve nabovarsling. I vedtaket er det bemerket 
at saken kan tas opp på nytt dersom det kommer merknader fra naboer. 
 
Når det gjelder spørsmålet om saken var tilstrekkelig belyst før vedtak ble fattet, viser 
rådmannen til at tiltakshavers eller ansvarlig søkers opplysninger skal legges til grunn. 
Forvaltningsloven § 17 gir uttrykk for undersøkelsesplikten ved at forvaltningen skal påse at 
saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Når det gjelder byggesaksbehandling 
er undersøkelsesprinsippet likevel modifisert blant annet som følge av reglene i plan- og 
bygningsloven § 21-2 og byggesaksforskriften § 5-1 som angir generelle krav til søknad og 
dokumentasjon, samt reglene om nabovarsling i § 21-3.» 
 

Det følger av pbl. § 21-3 første ledd at naboer og gjenboere skal varsles av søker før søknaden 
sendes inn. Plikten til å varsle naboer og gjenboere gjelder alle søknadspliktige tiltak etter pbl. § 20-1, 
ettersom et slikt varsel gir naboer og gjenboere anledning til å komme med innspill i saken, slik at 
deres interesser kan ivaretas under søknadsbehandlingen.  
 
Ansvarlig søker har vurdert at det ved søknad om bruksendring ikke var nødvendig med nabovarsler 
jf. pbl. § 21-3 annet ledd. Kommunen har vurdert spørsmålet som følger i tillatelsen til bruksendring: 
 

«Det er i vedlegg til søknaden, orientering til søknad om bruksendring, gjort rede for at 
det ikke er sendt nabovarsler til søknad om bruksendring. Det er angitt at planlagte 
fasadeendringer mot øst i liten grad berører interessene til hjemmelshavere mot øst 
og syd. Videre angis det at det vil bli sendt nabovarsel til berørte naboer dersom det 
skal monteres rister i fasade vest på lager syd. 
Etter plan- og bygningsloven § 21-3 annet ledd kan nabovarsel unnlates når tiltaket i 
liten grad eller ikke, berører naboens interesser. Det er i første omgang opp til 
tiltakshaver å vurdere om nabovarsling kan unnlates. Etter en samlet vurdering av 
tiltaket, finner Ringerike kommune ikke grunnlag for å kreve varsling av naboer og 
gjenboere. Skulle det komme merknader fra naboer, kan saken måtte tas opp igjen 
på nytt, f. eks. ved at merknadene må vurderes sett på som klager.» 
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Fylkesmannen er av den oppfatning at kommunens vurdering er noe mangelfull. Fylkesmannen 
viser til at selv om det i stor grad er opp til tiltakshaver å vurdere hvorvidt det er nødvendig med 
nabovarsling plikter kommunen å foreta en konkret vurdering av hvilke konsekvenser tiltaket vil ha 
for omkringliggende naboer.  
 
Fylkesmannen er imidlertid ev den oppfatning at bruksendring slik den er skissert i søknaden vil ha 
begrenset betydning for omkringliggende naboer, jf. § 21-3 annet ledd. Fylkesmannen viser til at det 
av søknaden fremgår at endringene i hovedsak vil være inne i lagerlokalene. Videre er det i 
søknaden lagt til grunn at støy og branntekniske forhold vil være i overenstemmelse med gitt 
regelverk. Endringene slik de fremstår i søknaden vurderes derfor å ha svært begrenset virkning for 
omkringliggende naboer. At tiltaket i ettertid avgir mer støy enn som forutsatt i søknaden forstår vi 
blir håndtert og fulgt opp av kommunen.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at det er behov for nabovarsling av slike innvendige tiltak, og er enig med 
kommunen i at det er adgang til å frita søkeren for nabovarsling. Ut fra de opplysninger som 
foreligger, er det heller ikke grunn til å at en nabovarsling ville gitt noen opplysninger som ville ført til 
et annet resultat i saken. Naboenes synspunkter er blitt vurdert av kommunen og Fylkesmannen i 
klagesaken.  
 
Kommunen har som et forvaltningsorgan plikt til å sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst før 
vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 17 første ledd. Denne utredningsplikten modifiseres imidlertid 
gjennom kravene til ansvarligsøker/tiltakshaver jf. pbl. § 21-2. Bestemmelsen første og annet ledd 
lyder: 

«Søknad om tillatelse skal være skriftlig og undertegnet av tiltakshaver og søker. Søknaden skal 
gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket. Det 
skal framgå av søknaden om det søkes om dispensasjon, jf. kapittel 19. 

Søknaden skal vise inndeling i ansvarsområder, jf. kapittel 23, med mindre tiltaket forestås av 
tiltakshaver.» 

 
Bestemmelsen innebærer at dersom søknaden anses fullstendig plikter kommunen å behandle og 
ta stilling til søknaden. Slik saken er opplyst for Fylkesmannen var saken tilstrekkelig opplyst på 
søknadstidspunktet. Fylkesmannen viser til at støyoverskridelsen først har vist seg ved bruken av 
lagerlokalene og dette var ikke informasjon som var tilgjengelig på vedtakstidspunktet. 
Opplysningene omkring støy var slik Fylkesmannen ser det hverken mangelfulle eller uriktige på 
vedtakstidspunktet.  
 
Klagernes anførsel har ikke ført frem.  
 
 
 
      **** 
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Konklusjon 
 
Kommunens vedtak av 30. januar 2018 i sak 18/10 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Odd Meldal 
seksjonssjef 

  
 
Maria Giessing Kallevik Rødde 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Ove Morten Boberg Vårveien 3 3517 HØNEFOSS 
Trond Gulestø Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 
Norconsult AS Postboks 258 3502 HØNEFOSS 
Kryptovault Hønefoss AS, c/o Kryptovault AS Professor Olav 

Hanssens vei 7A 
4021 STAVANGER 

Eirin Brudvik Hofsfossveien 54 3517 HØNEFOSS 
Else Breines Hofsfossveien 76 3517 HØNEFOSS 
Lise H. Eriksen Vårveien 3 3517 HØNEFOSS 
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Ringerike kommune 
Postboks 123 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Vedtak i klagesak - Ringerike kommune - gnr 255 bnr 55 - Hagabru - søknad 
om dispensasjon fra kommuneplanen 

 
Vi viser til Ringerike kommunes oversendelse datert 10. oktober 2018. Vi beklager at saken ikke er 
behandlet innenfor saksbehandlingsfristen. Vi gjør oppmerksom på at saken har fått nytt 
saksnummer som følge av sammenslåing av Fylkesmannsembetene Østfold, Buskerud og Oslo og 
Akershus. 
 

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område fastsatt i kommuneplanens 
arealdel.   
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune avslo søknaden i vedtak av 13. 
august 2018.  
 
Vedtaket ble påklaget av advokat Camilla S. Walløe i Advokatfirmaet Bentzen AS 29. august 2018 på 
vegne av grunneierne.  
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning tok ikke klagen til følge i møte 8. oktober 2018 sak 
69/18. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
Fylkesmannen ser slik på saken 

Kommunens vedtak av 13. august 2018 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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Den planlagte bruksendringen er i strid med kommuneplanens LNF-formål, og en godkjenning 
krever dispensasjon fra gjeldende kommuneplan, jf. plan- og bygningsloven § 11-6 Rettsvirkning av 
kommuneplanens arealdel.  
 
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 kan det gis varig eller midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Dispensasjonsbestemmelsen har følgende ordlyd (i andre ledd første og 
annet punktum):  
 

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse (§ 1-1), blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 

 
Som det fremgår forutsetter en dispensasjon at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Det understrekes i forarbeidene (Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 242) at avvik fra planer reiser 
særlige spørsmål. Endringer i planer av betydning kan ikke skje ved dispensasjon, men må 
behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplanlegging. Bestemmelsen er 
likevel ikke til hinder for å dispensere fra planer som ikke er fullt utbygget, og bestemmelsene 
direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.   
 
Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at eiendommen ligger i grensen mellom et hyttefelt og 
fastboende på Haga Bru, slik at det er like naturlig at bygningen er en helårsbolig som en hytte. Det 
opplyses at de kjøpte hytta for at deres barnebarn skal kunne bo der. Søkerne mener det er lite 
sannsynlig med en smitteeffekt etter en eventuell bruksendring, da de fleste hyttene i området er av 
eldre dato og dermed krever omfattende arbeid for å kunne bruksendres. Videre er de klar over 
problematikken med broen over jernbanen, men mener dette vil bli bedre når Solstad Barnehage 
legges ned etter sommeren 2018. Uten barnehagen vil det være ca. 10 passeringer to ganger om 
dagen over broen. Endelig er hytta av meget god stand, med god isolasjon og gode vinduer. 
 
Hensynet bak byggeforbudet i dette området er slik vi forstår kommunen i hovedsak friluft- og 
naturhensyn.  
 
Det fremkommer imidlertid ikke av kommunens vedtak hvordan den nærmere har vurdert de lokale 
forholdene, og i hvilken grad friluftsinteressene og naturhensynene i området blir vesentlig 
skadelidende ved dispensasjon.  
 
Etter Fylkesmannens vurdering vil det være en ulempe ved dispensasjon at karakteren av området 
blir endret fra et område med hovedsakelig fritidsboliger. Slik vi forstår kommunen ønsker den at 
hyttepreget i området skal beholdes.  
 
Kommunen synes å mene at hensynet bak kommuneplanen blir vesentlig tilsidesatt på bakgrunn av 
at en tillatelse kan føre til flere søknader. Fylkesmannen har forståelse for kommunens bekymring 
for at en tillatelse i denne saken kan føre til at flere hytter ønskes bruksendret til helårsbolig, og at 
det kan bli vanskelig å avslå dispensasjonssøknader fra andre hytteeiere i området.  
 
Klagerne påpeker at samtlige av de aktuelle hyttene som ligger i området nedenfor bnr. 255 bnr. 55 
er av eldre dato, fra omkring 1950 og utover, og mener at disse ikke er isolert for bruk om vinteren. 
Etter deres oppfatning er en presedens i den aktuelle saken lite sannsynlig. Fylkesmannen mener 
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det ikke nødvendigvis har betydning at hyttene ikke er isolert. Det kan i forbindelse med en 
bruksendring foretas oppgradering til boligstandard.  
 
Vi er i tvil om hensynene som kommuneplanen skal ivareta blir vesentlig skadelidende ved en 
dispensasjon.  
 
Dersom ønske om å bevare hyttepreget i området har vært vektlagt ved formålsfastsettelsen i 
kommuneplanens arealdel, så kan det imidlertid diskuteres om dette hensynet blir vesentlig 
tilsidesatt.   
 
Det kan også reises tvil om hensynene bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven blir 
vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon fra kommuneplanen. Etter formålsbestemmelsen skal 
planlegging bl.a. sikre medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter. Videre skal det legges 
vekt på langsiktige løsninger og konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives. Utviklingen av 
arealbruk i området bør derfor skje etter reglene om kommuneplanlegging eller 
reguleringsplanlegging. En dispensasjon vil medføre en varig løsning (dersom det ikke er søkt om 
midlertidig dispensasjon), og er i strid med den arealbruken som er fastsatt i kommuneplanen og 
som kommunen mener er ønskelig.   
  
Fylkesmannen er under tvil kommet til at en dispensasjon ikke vil føre til en vesentlig tilsidesettelse 
av kommuneplanen eller lovens formålsbestemmelse.   
 
Når det gjelder vilkåret om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene, 
kan vi imidlertid ikke se at dette er oppfylt i denne saken.  
 
Dersom et privat renseanlegg aksepteres, er vi enig med kommunen i at hensynet bak plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse til dels sikres, men ikke på en like tilfredsstillende måte som 
tilknytning til offentlig kloakkanlegg. Vi kan uansett ikke se at fordelen av en oppgradering er 
betydelig større enn ulempene.  
 
Klagerne anfører at begrepet «klart» i § 19-2 ikke medfører at det skal være en betydelig overvekt av 
fordeler; det er tilstrekkelig at det er overvekt.  
 
Fylkesmannen bemerker at dette ikke er en riktig lovforståelse. I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 242 
står det blant annet følgende om dispensasjon fra arealplaner: 
 

«Vilkåret ‘særlige grunner’ i gjeldende § 7 er erstattet med en mer detaljert angivelse som 
klargjør og strammer inn dispensasjonsadgangen. Det kreves at hensynene bak den 
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en 
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Dagens § 7 
blir praktisert slik at det er tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt, men etter den nye 
bestemmelsen må det foreligge klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon.» 

 
Fordelene i saken med å gi dispensasjon anses først og fremst å være at tiltakshaverne får utnyttet 
eiendommen slik de ønsker, og at det legges til rette for at det kan etableres sikrere og bedre 
avløpsløsning enn hva som er tilfellet i dag. Etter vår vurdering er ikke fordelene klart større enn 
ulempene.  
 
Dersom det åpnes for bruksendring vil dette som kommunen påpeker kunne påvirke området med 
økt press på å bygge veier, samt økt trafikk. I tillegg har kommunen lagt vekt på at en bruksendring 
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vil kunne påvirke etablerte hytteeieres forutsetning om at det nettopp skal være et rolig område 
med fritidsboliger. Fylkesmannen bemerker at dette er saklige hensyn som bør tillegges vekt i saken. 
Med flere helårsboliger i området vil området endre karakter, og konsekvensene av dette må etter 
vår vurdering belyses nærmere og avklares i en planprosess etter plan- og bygningsloven.   
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 13. august 2018 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Odd Meldal 
seksjonssjef 

  
 
Hege Rasch-Engh 
seniorrådgiver 
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Vedtak i klagesak - Ringerike kommune - Harald Hardrådes gate 13 – gnr. 
39 bnr. 55 - avslag fradeling av eiendom til boligformål  

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 6.10.2018. Vi gjør oppmerksom på at saken er gitt nytt 
saksnummer som følge av sammenslåing av Fylkesmannsembetene Østfold, Buskerud og Oslo og 
Akershus. 
 

  
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad fra Kilemoen Invest AS om tillatelse til riving av garasje og opprettelse av 
grunneiendom fra gnr. 39 bnr. 55 til boligformål. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune avslo søknaden i møte den 
28.6.2018.  
 
Vedtaket ble påklaget av Kilemoen Invest As i brev datert 25.8.2018 og 27.9.2018.   
 
Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 
5.11.2018.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 

1. Planforhold 

Kommunens vedtak av 28.6.2018 i sak 18/1036 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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Det følger av pbl. § 26-1 første punktum at: 
 

«Opprettelse av ny grunneiendom [….], må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold 
som strider mot denne lov, forskrift eller plan.» 

 
Av pbl. § 1-6 annet ledd første punktum fremgår at: 
 

«Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, bare kan skje dersom de ikke er i strid med 
lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse.» 

 
Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.1.2019. I det påklagede 
vedtak har kommunen vurdert tiltaket opp mot kommuneplanen som var gjeldende før denne 
kommuneplanen ble vedtatt. Eiendommen var også i den tidligere kommuneplanen avsatt til 
boligformål. Eiendommen er videre regulert av reguleringsplan nr. 15 «S-V Norderhov», vedtatt 
25.9.1947, og er også her avsatt til boligformål.  
 
Klager har anført at eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli område B». Det er 
vist til at eiendommen er beliggende på Eikli, og at reguleringsplan nr. 15 er eldre og derfor ikke kan 
legges til grunn som gjeldende for eiendommen. Kommunen har bemerket at eiendommen 39/55 
ikke inngår i reguleringsplanen som klager har vist til, og at ovennevnte reguleringsplan er gjeldende 
for eiendommen. Vi slutter oss til kommunens kommentar på dette punkt. 
 
I det påklagede vedtak har kommunen lagt til grunn at en opprettelse av omsøkt grunneiendom 
nødvendiggjør dispensasjon fra kravet til maksimalt tillatt % -BYA i tidligere kommuneplan, § 1.1.2.  
 
Det fremgår av første ledd annet punktum i § 1.1.2 at kravet gjelder som en «presisering for 
boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise 
reguleringsbestemmelser. Ovennevnte reguleringsplan, reguleringsplan nr. 15, er i bestemmelsen 
eksplisitt nevnt som en av de eldre reguleringsplanene som kravene gjelder for. Det fremgår av § 
1.1.2 nr. 2 at: 
 
 «Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25 % BYA». 
 
I denne saken er det uten betydning for utfallet om Fylkesmannen legger den nye kommuneplanen 
for eiendommen 39/55 til grunn. I kommuneplanen vedtatt den 31.1.2019 er begrensningen på 
tillatt %-BYA på 25 % videreført, se § 6.1.4.  
 
Vi er enige med kommunen i deres syn om at en opprettelse av grunneiendommen nødvendiggjør 
dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad på 25 %, jf. pbl. § 26-1 første punktum og 1-6 annet ledd. Det 
fremgår av situasjonskartet at eiendommen som grunneiendommen søkes opprettes fra, gnr. 39 
bnr. 55, vil få en utnyttelsesgrad på 33 %, dersom eiendommen fradeles slik omsøkt.  
 
Fylkesmannen vil påpeke at grunneiendommen som søkes opprettet fra gnr. 39 bnr. 55, ikke 
nødvendigvis fordrer dispensasjon fra kravet til maksimalt tillatt utnyttelse. I situasjonskartet har 
søkeren kun fremlagt et eksempel på et mulig bolighus på eiendommen, som vil medføre at %-BYA 
overskrides med 3 %. Det synes som at det kan bygges et bolighus på eiendommen som er mindre 
enn vist eksempel og som ikke nødvendiggjør dispensasjon.  
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I klagen er det anført at tiltaket ikke nødvendiggjør dispensasjon fra reguleringsplanen dersom en 
legger parkeringsarealet i underetasje på eksisterende bolig på eiendommen 39/55. Fylkesmannen 
bemerker at det er fradelingssøknaden som kommunen har avslått i vedtak datert 28.6.2018, som er 
til klagebehandling i denne saken. Forslag til endringer av denne byggesøknaden i klagen faller 
utenfor rammen av denne klagesaken. Klageinstansens kompetanse etter fvl. § 34 er begrenset til 
«saken». Vi kommenter derfor ikke klagers anførsler tilknyttet eventuelle endringer i 
fradelingssøknaden. 
 
I det påklagede vedtak har kommunen også lagt til grunn at tiltaket er betinget av dispensasjon fra 
reguleringsplan nr. 15 § 7.  Bestemmelsen fastslår at: «Ingen bygning må legges nærmere 
nabogrense enn 5 meter». Kommunen har vist til at eksisterende bolig på eiendommen 39/55 vil få 
en plassering på 4,6 meter fra nabogrensen til eiendommen som er søkt opprettet. Fylkesmannen 
slutter seg til dette.  
  
 

2. Dispensasjon  
 

Dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd lyder slik: 
 

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 

 
I dispensasjonsvurderingen må bygningsmyndighetene foreta en avveining mellom de hensyn som 
lovens forbudsbestemmelser eller gjeldende planer skal beskytte og de hensyn som taler for 
dispensasjon. Det kreves at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. 
 
I tillegg må det foretas en interesseavveining der fordelene med tiltaket må vurderes opp mot 
ulempene, og vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at disse finnes klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Av forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242, 
fremgår det at:  
 

«[D]et [må] foreligge klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Ordvalget 
innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.» 

 
Fra kommunens dispensasjonsvurdering siteres: 
 

«Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelse av 
boligtomter i kommuneplanen § 1.1.2, er å sikre luft og lys mellom bebyggelsen i området, og 
hindre at tomter blir bygd ned. Bestemmelsen skal også ivareta hensynet til naboene, samt 
hensynet til bygningsmiljøet, slik at byggets uttrykk ikke blir dominerende. Det følger av 
retningslinjene til kommuneplanens bestemmelse at utnytting av området må vurderes i 
hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. I tillegg fremgår det av retningslinjene at det ved 
fortetting i eksisterende bebyggelse skal behovet for leke- og oppholdsarealer vurderes og 
vektlegges. 
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Tiltaket vil medføre at utnyttelsesgraden på avgivende eiendom blir ca. 33 % og ny 
matrikkelenhet ca. 28 %, jfr. situasjonskart datert 12.04.2018. Det er henholdsvis ca. 8 % og 3 
% mer enn hva som er tillatt etter bestemmelsen i kommuneplanen. Tomtene i området 
varierer noe i størrelse, men ved en eventuell fradeling vil avgivende eiendom gnr/bnr 39/55 
og ny matrikkelenhet bli unormalt små sammenlignet med øvrige tomter i området. Strøkets 
karakter vil bli endret ved at det bygges så mye tettere. Det vil blant annet gå utover luft og 
lys mellom bebyggelsen i området, og på den måten påvirke hensynet til naboer. 
 
Tillatt bebyggelsesareal på begge eiendommene vil allerede ved gjennomføring av 
fradelingen og gjennomføring av skissert byggeprosjekt være overskredet. Videre vil deler av 
utearealene på begge eiendommene bli benyttet til parkeringsareal og adkomstvei.  
 
Rådmannen vurderer at hensynene bak maksimalt tillatt utnyttelse for boligtomter vil bli 
«vesentlig tilsidesatt».  
 
(..) 

 
Rådmannen vurderer at fordelen med å gi dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse vil 
være å få etablert en ny boligtomt i et sentrumsnært område, og dette vil bidra til fortetting. 
Det er her snakk om en liten økning i maksimalt tillatt utnyttelse på ca.8 % og ca. 3 % for 
eiendommene.  
 
Til tross for at tiltaket vil medføre en liten økning utover maksimalt tillatt utnyttelse, vil en 
eventuell dispensasjon medføre små tomter med mindre uteområder og luft mellom 
eiendommene. Rådmannen vurderer at dispensasjonen vil endre karakteren av området 
gjennom en fortetting. På avgivende eiendom vil mye av utearealet bli benyttet til atkomstvei 
for begge eiendommene, og parkeringsareal for egen eiendom. Tilsvarende vil mye av 
uteoppholdsarealet på ny matrikkelenhet bli benyttet til parkeringsareal på denne 
eiendommen. I tillegg vil en fradeling medføre at ingen av eiendommene i utgangspunktet 
kan bebygges noe mer, da maksimalt tillatt utnyttelse allerede er overskredet.  
 
I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag om at tomter for 
enebolig skal ha et areal på minst 700 m2, og at tomter for tomannsboliger skal ha areal på 
900 m2. Dette blant annet for å skape gode tomter med muligheter for ønskelig bebyggelse, 
vegetasjon og godt uteoppholdsareal.  
  
Rådmannen mener fordelene med en dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse, ikke er 
«klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». En eventuell tillatelse bør etter 
rådmannens vurdering foreligge som en reguleringsendring basert på en helhetsvurdering 
av området, hvor også andre momenter vurderes, og ikke som en dispensasjonssak.  

  
Rådmannen kan etter dette ikke se at vilkårene for å godkjenne dispensasjonen foreligger, 
og anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å avslå søknad om dispensasjon.» 

 
Klager anfører at fordelene er klart større enn ulempene med henvisning til tiltaket sikrer hensynet 
til fortetting i sentrale områder og behovet for nye boligtomter på grunn av høyt prisnivå i markedet. 
Det anføres at det er avsatt nok plass til uteareal på tomtene og at hensynet til å sikre nok lys og luft 
mellom bebyggelsen på tomtene ivaretas. Det vises til at bebyggelse på eiendommen som søkes 
opprettet har tiknytningsmuligheter for vei, vann og avløp og en god beliggenhet med tanke på 
avstand til skole, sentrum m.v. 
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Fylkesmannen har merket seg klagers anførsler, men er i likhet med kommunen kommet til at 
vilkårene for å gi dispensasjon fra planens begrensning på tillatt utnyttelsesgrad ikke er oppfylt, jf. 
pbl. § 19-2 annet ledd.  
 
For at det skal kunne gis dispensasjon må det kunne påvises relevante, klare og positive fordeler 
som er klart større enn ulempene ved dispensasjonen, se Sivilombudsmannens uttalelse i sak 
2015/1370. Det fremgår av situasjonsplanen datert 12.4.2018 at omsøkte grunneiendom vil få en 
størrelse på 418,5 m2 og at eiendommen 39/55 vil få en størrelse på 423,4 m2, med omsøkt 
fradeling. Med eksisterende bebyggelse vil eiendommen 39/55 få en overskridelse av tillatt %-BYA på 
8 %. Det er vårt syn at en fradeling ikke nødvendigvis vil medføre at hensynet til å sikre nok lys og 
luft mellom bebyggelse blir vesentlig tilsidesatt, men en dispensasjon vil medføre en betydelig 
innskrenkning i uteoppholdsarealet på eiendommen 39/55. Dette utgjør en ulempe ved å gi 
dispensasjon. En dispensasjon vil også medføre at tomten får et forhold mellom det bebygde og 
ubebygde arealet på tomten som avviker fra planens intensjon. Dette utgjør også en ulempe ved å gi 
dispensasjon. Fordelene som klageren har vist til er hensynet til fortetting og behovet for flere 
boligtomter. Dette er generelle hensyn som ikke kan tillegges tungtveiende vekt i 
dispensasjonsvurderingen, se bl.a. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2011/1167. Utgangspunktet 
er at dispensasjon skal gis unntaksvis, idet plan- og bygningsloven bygger på et system om at areal 
skal forvaltes med konkrete planer og ikke enkeltvise dispensasjoner. En dispensasjon kan derfor 
ikke begrunnes i slike generelle hensyn eller hensyn som alle og enhver kan gjøre gjeldende. Vi 
slutter oss til kommunens syn at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 
Vilkåret i pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum er ikke oppfylt. Idet vilkårene § 19-2 fastsetter er 
kumulative, finner vi det ikke nødvendig å ta stilling til om hensynene bak planen blir vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon. 
 
I det påklagede vedtak har kommunen også avslått søknaden om fradeling med henvisning til at 
tomten som søkes opprettet er uegnet for bebyggelse, jf. pbl. § 26-1 annet punktum. Fylkesmannen 
finner det ikke nødvendig å ta stilling til om kommunen kan avslå søknaden med henvisning til dette 
grunnlaget. Vi er kommet til at tiltaket uansett må avslås idet tiltaket er betinget av dispensasjon, og 
vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt. Vi kommenterer da heller ikke anførslene knyttet til 
avslaget som er gitt etter dette hjemmelsgrunnlaget. 
 
Kommunen har ikke vurdert om det kan gis dispensasjon fra kravet til avstand fra nabogrense 
fastsatt i § 7 i nevnte reguleringsplan. Vi finner det heller ikke nødvendig å ta stilling til om vilkårene 
for å gi dispensasjon fra denne bestemmelsen er oppfylt, da tiltaket som nevnt uansett kan avslås 
med henvisning til at vilkårene for å gi dispensasjon fra kravet til maksimalt tillatt %-BYA ikke er 
oppfylt.  
 

3. Usaklig forskjellsbehandling  
 
I klagen er det anført at avslaget innebærer usaklig forskjellsbehandling. Det opplyses at det i Harald 
Hardrådes gate nr. 18 er en tomt på 450 m2. Det vises til at eiendom i Harald Hardrådes gate nr. 4 
har en bebyggelse som overskrider 25 % BYA. Videre er det vist til tomt i Alf Westerns gate 10, hvor 
det oppføres en tomannsbolig på en tomt som har en størrelse på 450 m2. Det vises videre til 
Harald Hardrådes gate 15 A, gnr. 39/53, hvor det er gitt tillatelse til fradeling. 
  
I den offentlige forvaltning gjelder et prinsipp om at like saker skal behandles likt. Brudd på 
likhetsprinsippet kan føre til ugyldighet, se bl.a. Rt. 1974 s. 149 (Sauda-dommen). For at en anførsel 
om usaklig forskjellsbehandling skal føre frem, er det en forutsetning at det dreier seg om like saker 
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faktisk og rettslig sett. Det forhold at enkelte søkere, kanskje på et sviktende grunnlag har fått en 
gunstigere behandling enn en senere søker, er ikke nok til å konstatere usaklig forskjellsbehandling, 
se Rt. 1983 s. 1290. Det må foreligge brudd på en konsekvent og entydig praksis, se Rt. 2011 s. 111. I 
ombudsmannens sak 2017/1231 er det lagt til grunn at forbudet mot usaklig forskjellsbehandling 
ikke er relevant ved vurderingen av om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt. Dette fordi at 
forbudet mot usaklig forskjellsbehandling ikke retter seg mot rettsanvendelsen, men er en 
begrensning i forvaltningens frie skjønn. Fra uttalelsen siteres: 
 

«Skal man angripe en avgjørelse som faller inn under rettsbruken, må man anføre at 
lovanvendelsen er feil. En påstand om usaklig forskjellsbehandling vil i den forbindelse ikke 
ha noen plass. Er det tale om et rettsanvendelsesskjønn som domstolene kan prøve fullt ut, 
vil det heller ikke være behov for å påberope saksbehandlingsfeil eller myndighetsmisbruk 
som selvstendig grunnlag for ugyldighet.» 

 
Kommunen har i klagesaksbehandlingen redegjort for at sakene som klageren har vist til ikke er 
rettslig og/eller faktisk sammenlignbare. Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å 
konstatere at et avslag i denne saken innebærer et brudd på kommunens praksis i tilsvarende saker. 
Det er for øvrig ikke relevant i dispensasjonsvurderingen etter pbl. § 19-2 annet ledd om kommunen 
har behandlet en annen tilsvarende sak annerledes, fordi usaklig forskjellsbehandling ikke kan 
anføres som en feil ved kommunens konkrete anvendelse av vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd. 
 
Klagen har etter dette ikke ført frem.  
 
 
Konklusjon 
 
Kommunens vedtak av 28.6.2018 i sak 18/1036 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
Med hilsen 
 
Hege Rasch-Engh 
seniorrådgiver  

  
 
Anja Lisland 
rådgiver 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1103-2   Arkiv: T78  

 

 

Dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5 for strømfremføring til hytter 

Ringkollen/Øyangen  
 

Forslag til vedtak: 

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

byggeforbudet i markaloven § 5 jf § 15 for strømfremføring til Ringkollen/Øyangen 

dersom fylkesmannen i Oslo og Viken gir en uttalelse som ikke går imot søknaden.  

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

Oslo og Viken delegeres til rådmannen. 

3. Dersom det gis dispensasjon skal det stilles vilkår om bruk av utebelysning, herunder at 

utebelysning begrenses til hovedinngang og eventuelt inngang til utebod, at utendørs 

lyssetting for å begrense fjernvirkning skal ha skjult lyskilde og skal skje ved bruk av 

retningsbestemt lys som kun gir belysning av inngang. Det tillates ikke bruk av 

utebelysning på fasade mot vann. 

 

 

Utskrift sendes: 

Ringkollen/ Øyangen strømforening v/ Helge Bukkvold, John Brandts vei 65 B, 0860 OSLO 

 

Sammendrag 

Det er søkt dispensasjon for strømfremføring til ca. 80 hytter i området Ringkollen og Øyangen 

i marka. Markaloven § 5 gir et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak innenfor 

markaområdet. Det kan likevel gis dispensasjon dersom vilkårene etter markaloven § 15 er 

oppfylt. Saken legges frem til hovedutvalget som skal ta stilling til det prinsipielle i saken, om 

det skal tillates strømfremføring til 80 hytter i området Ringkollen/Øyangen. Rådmannen 

anbefaler etter en samlet vurdering hovedutvalget å være positiv til at det gis dispensasjon og 

at viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

Beskrivelse av saken 

Det søkes dispensasjon fra bygge- og anleggsforbudet i markaloven for strømfremføring til 

hytter i marka før det utarbeides detaljert plan for utbygging og byggesøknad. Området for 

strømfremføring strekker seg fra parkeringsplassen på Ringkollen langs Ringkollveien til 

Øyangen, Østerdamsveien, Jonsetangen til sydenden av Øyangen i tillegg til hyttene rundt 

Øyangen. Strømfremføringen er planlagt ved bruk av jordkabel som legges i vei, sti, vann eller i 

eksisterende skiløyper og utbyggingen skal ikke etterlate varige spor i terrenget etter 



- 

gjengroing. Alle hytteeiere er inneforstått med at alle kabler skal gå i bakken. Det er i dag 80 

hytteeiere som har bekreftet ønske om innlegging av strøm. Hyttene ligger relativt konsentrert 

ved eller nær bilvei, større stier og traktorveier.  

 

Som grunnlag for dispensasjonssøknaden vises det til at klima- og miljødepartementet har 

vurdert at innlagt strøm er forenelig med enkelt hyttelig og at bruk av strøm vil ha en klar 

klimafordel ved å redusere utslipp fra, og risiko ved bruk av fossilt brensel, samt lydstøy fra 

aggregater. Det redegjøres også for dagens energiforsyning til hytter i marka som består av 

solcellestrøm, parafin, diesel, propan og ved. Når det gjelder solceller beskrives det at dette gir 

nok strøm i sommerhalvåret for de fleste hytter, men at mange hytter i vinterhalvåret må 

kompensere for dette ved bruk av aggregater. Videre er aggregater i bruk også i 

sommerhalvåret for å kunne benytte verktøy og annet som trenger mer strøm enn batteri fra 

solcellene kan bidra med. Det fremgår og at det ved generasjonsskifte av hyttene skjer en 

oppgradering av hyttene til mer tidsmessig stnadard som medfører økt energibehov og større 

bruk av fossilt brennstoff. Dersom det tillates strømfremføring vil det etableres et selskap for 

strømfremføring som alle hyttene vil eie. Bruk av strøm, herunder utebelysning, vil bli regulert 

gjennom selskapets vedtekter. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området det søkes strømfremføring i ligger i marka og omfattes av markaloven. Markaloven 

overstyrer kommuneplanen og området er etter loven definert som LNF-område. 

Kommuneplanens bestemmelser om bygge- og anleggsforbud i 100-metersbelte langs vann og 

vassdrag og forbud mot tiltak i vann og vassdrag får likevel betydning da disse angir et 

strengere bygge- og anleggsforbud enn etter markaloven. Det må derfor også søkes 

dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 11.1, byggeforbud i 100-meterssonen og 

eventuelt også § 11.1.2, tiltaksforbud i vann og vassdrag. 

  

Juridiske forhold  

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

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

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

samlet vurdering er klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne 

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

 

Markaloven § 15 bestemmer at plan- og bygningslovens bestemmeser om dispesasjon ikke 

gjelder. Kommunen kan heller ikke gi dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional 

myndighet har uttalt seg mot at det gis dispensasjon. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken.  

 

Økonomiske forhold 

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

ikke gebyr for behandling av saker etter markaloven. Det tas gebyr for eventuell behandling av 

søknad om dispensasjon fra bygge- og anleggsforbudet i 100-metersbelte langs vann og 

vassdrag og tiltaksforbudet i vann og vassdrag og for tiltak etter plan- og bygningsloven. Slik 

behandling av dispensasjon 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 

oversendes Fylkesmannen for uttalelse. Dersom hovedutvalget er positiv til tiltaket må saken 

forelegges Fylkesmannen til uttalelse før det eventuelt kan gis dispensasjon. Kommunen har 

ikke kompetanse til å gi dispensasjon dersom Fylkesmannen uttaler seg mot tiltaket. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

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

og anleggsforbudet i markaloven § 5 jf § 15 for strømfremføring til 

Ringkollen/Øyangen. 

 

Alternativ argumentasjon: Hovedutvalget vurderer at tiltaket samlet ikke oppfyller vilkårene 

for dispensasjon etter markaloven § 15. Det vises til at hovedformålet bak markaloven blant 

annet er å sikre markaområdets særegne kvaliteter i et langsiktig perspektiv. Området 

Ringkollen/Øyangen er et viktig utfartssted i marka for allmennheten og tiltaket vil blant annet 

åpne for at det etableres utebelysning og økt belysning i hytter. Dette vil kunne oppleves som 

lysforurensning og påvirke naturopplevelsen negativt for de som bruker marka. Det legges 

videre vekt på at strømfremføringen vil føre strøm til områder som ligger godt innenfor 

markagrensen og at det er et betydelig antall hytter som vil få strøm. Dersom det åpnes for 

strømfremføring til dette området vil dette kunne føre til at det også må åpnes for 

strømfremføring til andre områder som ligger lengre inn i marka og som ikke har strøm i dag ut 

fra likebehandlingsprinsippet. En slik utbygging av strøm lenger inn i marka vil i sum være 

negativ for de interessene markaloven søker å ivareta. Samlet vurderes det derfor at fordelene 

ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet og 

allmenne interesser. 

 

Alternativ 2: 

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det vurderes at saken er av prinsipiell karakter for spørsmålet om strømfremføring til deler av 

marka som ikke ligger i ytterkanten av markaområdet og hvor det ikke er strøm i dag. Saken 

vurderes også som prinsipiell på grunnlag av omfanget av eiendommer som får tilgang til 

strøm. 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

For å godkjenne dispensasjon etter markaloven § 15 er det to vilkår som begge må være 

oppfylt. Hensynene i lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt og fordelene 

ved å gi dispensasjon må etter en samlet vurdering være klart større enn ulempene for 

friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. 

 

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

naturoppleverlser og idrett. Samtidig skal loven sikre markagrensen og markaområdets 

særegne kvaliteter i et langsiktig perspektiv. Loven er tuftet på flerbruksprinsippet hvor det 

skal tas hensyn til de ulike brukerinteressene i marka. I forarbeidene, Ot.prp. nr. 23 (2008-

2009), vises det på side 38 til at loven ikke er til hinder for blant annet hensiktsmessig 

moderninsering og andre bygge- og anleggstiltak som er nødvendig for å opprettholde et 

enkelt hytteliv på tilfredsstillende nivå. Klima- og miljødepartementet har i sak om 



- 

strømfremføring til Damtjern lagt til grunn at innlegging av strøm er forenelig med 

markalovens intensjon om et enkelt hytteliv på tilfredsstillende nivå. Forarbeidene nevner på 

side 14 videre at støy hører inn under markalovens formål ved at fravær av støy eller 

begrensning av støy er en grunnleggende forutsetning for å sikre områdets verdi for friluftsliv 

og naturopplevelse. Rådmannen vurderer etter dette at tiltaket ikke vesentlig tilsidesetter 

lovens formål. 

 

For å gi dispensasjon må videre fordelene være klart større enn ulempene for friluftslivet, 

naturmiljøet eller allmenne interesser etter en samlet vurdering. Det skal 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. 

Samfunssmessige og allmenne hensyn veier generelt tyngre enn interessen og fordelen for 

private parter. Både direkte og samlede virkninger av tiltaket må vurderes i 

dispensasjonsvurderingen. 

 

Området Ringkollen/Øyangen er ca. 1 km inn i marka og svært mye brukt av allmennheten alle 

årstider. Det er i området blant annet etablert både skiøyper og sommermerkede stier, samtidig 

brukes vannet til rekreasjon. Det er også mange hytter i området hvor de fleste hyttene er 

konsentrert i området for strømfremføring, langs veien Ringkollen til Øyangen og Øyangens 

vestside.  

 

Rådmannen vurderer at planlagt strømfremføring vil medføre minimalt med terrenginngrep og 

ser positivt på at det vil ikke bli etablert luftspenn som vil virke sjenerende for 

naturopplevelsen. Tiltaket medfører at det vil bli etablert nettstasjoner, disse er relativt små og 

plasseres i trasé for strømfremføring vil dermed ikke medføre privatisering eller unødige 

naturinngrep. Strømfremføring vurderes å være positivt for allmennheten i et klimaperspektiv 

ved at energibruken dreies til en mer miljøskadelig energikilde og at klimautslipp og brannfare 

trolig reduseres. Samtidig vil strøm kunne bidra til at potensielt mer forurensende 

toalettløsninger skiftes ut med mer miljøvennlige løsninger. Strømfremføring vil videre gi 

private fordeler ved at det blir lettere og mer hensiktsmessig for hytteeiere å benytte hytten 

hele året. 

 

Strømfremføring vil potensielt kunne skape lysforurensning ved økt bruk av utelamper og økt 

bruk av belysning inne. Eksisterende energikilder gir også mulighet for å etablere tilsvarende 

lyskilder og bruk av belysning. Det er likevel en reell problemstilling at bruken av utebelysning 

øker ved tilgang til strøm. Det ses positivt på at strømselskapet vil regulere bruken av strøm 

med for eksempel utelys. Rådmannen viser videre også til at det i saker hvor det er gitt 

dispensasjon for strømfremføring til enkelthytter i marka er stilt vilkår om bruk av utebelysning 

for å begrense den negative virkningen av dette. I saker det er relevant å sammenligne med er 

det blant annet stilt vilkår om at bruk av utebelysning begrenses til hovedinngang og eventuelt 

inngang til utebod, at utendørs lyssetting for å begrense fjernvirkning skal ha skjult lyskilde og 

skal skje ved bruk av retningsbestemt lys som kun gir belysning av inngang. Rådmannen ser det 

som aktuelt å stille likelydende vilkår til begnensinger i bruk av utebelysning dersom 

hovedutvalget er positiv til strømfremføring i denne saken og Fylkesmannen gir en uttalelse 

som ikke går imot. Det vurderes i denne saken som særlig viktig at hytter ikke skal ha 

belysning på fasade mot vannet. 

 

Samlet vurderes det at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 

Rådmannen vurderer at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt etter markaloven § 15 og 



- 

anbefaler hovedutvalget å være positiv til søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

markaloven for strømfremføring til Ringkollen/Øyangen. 

 

Vedlegg 

Kartgrunnlag - oversikt, kommuneplan og turkart 

Kart: Forslag grøftetraséer Øyangen  

Kart: Hytter som ønsker strøm, Strøm-ja.pptx 

19/1103-1 Søknad om prinsippvedtak for dispensasjon fra Markaloven ifm. fremlegging av  

                  strøm til hytter 

                  E-post 

Nettstasjoner illustrasjon Flex_serien_2013.pdf 

 

 

 Ringerike kommune, 12.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















Grov skisse over de som har svart JA til strøm. En sterne kan være flere hytter
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Ringkollen/Øyang en
strømforening

Ringerike kommune
Att.: Ane Marie Rydland
Byggesaksavdelingen
Pb 123 Sentrum
3502 Hønefoss

postmottak@ringerike.kommune.no

Øyangen, 10 . mars 201 9

Søknad om prinsip p vedtak for dispensasjon fra Markaloven ifm. fremlegging av
strøm til hyttene i området Rin g kollen /Øyangen .

Kort bakgrunn
Ø yangen Vel (ØV) er e n velforening for hyttene på Krokskogen i område t rundt Øyangen og
Ringkollen . Velet har i dag 200 aktive medlemmer hvor hvert medlem representerer én hytte og
der ved langt fler e enn 200 personer. Området V elet dekker har flere hytter enn antall medlemmer,
og denne søknaden omhandler alle hyttene i området, ikke bare Velets medlemmer. Der for er
arbeidet med innlegging av strøm i området lagt ut i en egen arbeidsgruppe utenfor Velet i
Ringkollen/Øyangen strømforening (RØS) .

Området det søkes om dispensasjon for, strekker seg fra parkeringsplassen på Ringkollen langs
Ringkollveien mot Øyang en, Østerdamsveien, Jonsetangen og videre til sydenden av Øyangen samt
hyttene rundt Øyangen.

Pr. i dag har 80 hytteeiere bekreftet ønske om innl egging av strøm. Dersom prosjektet kan
gjennomføres og det er økonomisk forsvarlig, tror vi at interessen øker blant de resterende
hytteeierne i området. Hyttene det dreier seg om ligger som kartskissen nedenfor viser, relativt
konsentrert ved eller nær bilvei , større stier og traktorveier.

Søknaden
Ringkollen/Øyangen strømforening ( R ØS) søker med dette Ringerike kommune om et prinsipp vedtak
for dispensasjon fra Markaloven for fremlegging av strøm i området .

S øknaden baserer seg på :
1. Klima - og miljødepartementets vurdering av at innlagt strøm er fore nlig med enkelt hytteliv

på et tilfredsstillende nivå1 med henvisning til Damtjern saken , se vedlegg 2 og link til vedtak
nedenfor.

2. at i nnlagt strøm vil redusere CO2forurensingen i marka og utslipp fra og risiko knyttet til
oppbevaring og bruk av fossilt brensel samt lydstøy fra aggregater. Uten innlagt strøm ser vi
en klar tendens til at det installeres løsninger basert på fossilt brensel.

1 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/klage - pa - vedtak - om - innlegging - av - strom - i/id752055
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strømforening

V i b er om et prinsippvedtak før en kostbar deta ljert byggesøknad utarbeides . Denne søknaden er
følgelig også et ønske om å komme i dialog med kommunen slik at vi er mest mulig omforent i
muligheter og beskrankninger før vi går i dialog med grunneiere og andre interessenter og detaljert
p lan utarbeides . Detaljert plan for utbygging vil foretas av Ringerike Kraft Nett (RK Nett) som også
kan være total e ntrepenør for prosjektet.

Området og kort bakgrunn
Området vi søker for ligger innen for bestemmelsene til
Markaloven , men i randsonen med tett hyttebeb yggelse og
ikke ubetydelig biltrafikk fra nyttetrafikk så vel som
hytteeiere og dagsturister til området rundt Ringkollen og
Øyangen. Hyttene omfattes av Markalovens regulering av
hytteliv.

Det følger av M arkaloven § 5 at bygge - og anleggstiltak er
forbudt i Marka. El - tilknytning kan derfor bare skje ved en
dispensasjon etter § 15. Det følger av § 15 annet ledd første
punktum at dispensasjon bare kan gis dersom hensynene i
lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentl ig tilsidesatt, og
fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for å være klart større enn ulempene
for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser.

Markalovens formål er i henhold til §1 å fremme og tilrettelegge for friluft sliv, naturopplevelse og
idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur - og kulturmiljø
med kulturminner. Hyttene i marka er definert inn i markas kultur.

Innlegging av strøm gir etter vårt skjønn langt større f orde ler for miljøet og hyttene enn ulemper for
friluftslivet for øvrig . De aller fleste h yttene har allerede noe strøm gjennom sol celler og aggregater .
S olceller gir tilfredsstillende strøm til mange hytter i sommerhalvåret, men svært mange av hyttene
er avhen gig av strøm fra aggregater i vinterhalvåret. I tillegg kommer bruk av propan hele året og
fyringsolje/parafin stort sett i vinterhalvåret. Se vedlegg 1 for an slått bruk av fossilt brensel til
hytte ne i området .

Innlegging av strøm og Markaloven
Forarbeidene til M arkaloven for Odelstinget sier hva lovgiver ønsket med loven. I Innst illingen til
Odelstinget nr. 58 (2008 - 2009) understrek er komitéflertallet på s. 13 : ”D et må tas hensyn til
etablerte lokalsamfunn og tradisjonelt hytteliv i Marka. Loven skal ikke være til hinder for
vedlikehold, hensiktsmessig modernisering og andre bygge - og anleggstiltak som er nødvendig for å
opprettholde disse etablerte lokalsamfunnene e ller enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå” .

Det følger av O delstings prp. nr. 23 (2008 - 2009) s. 47 at det skal foretas en konkret vurdering etter
Markalovens §15 annet ledd. I vurderingen vil de samfunnsmessige og allmenne hensyn som ligger til
grunn for M arkaloven generelt veie tyngre enn den interessen og fordelen private måtte ha av å
gjennomføre tiltak i strid med loven .
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Damtjern saken
Ser vi til dispen sasjon en gitt ved Damtjern for åtte hytter , er Klima - og miljødepartementet (KLD)
enig med lovgiver : « Sett hen til normal hyttestandard ellers i samfunnet, mener departementet at
innlegging av strøm er forenelig med enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå. »2

Se vedlegg 2 og https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/klage - pa - vedtak - om - innlegging - av -
strom - i/id752055/

Om prosjekte t
Dersom et prinsipp vedtak for innlegging av str ø m fattes vil det opprettes et juridisk selskap,
Ringkollen/Øyangen strømforening ( R ØS ) , som alle hyttene vil eie i felleskap . S elskapet vil stå
ansvarlig ove r for myndigheter og entrep r enør en ( f . eks RK Nett ) . Se vedlegg 3 for utkast til vedtekter.

Vi har vært i kontakt med R K Nett , og deres overordnede trasevalg er vedlagt , se vedlegg 4. Alle
hytteeierne er inn forstått med at alle kabler skal gå i bakken . Strøm vil kun legges fram der hvor
eventuelle inngrep i naturen ikke vil bli varige og i strid med Markalovens bestemmelser . For å
minimere inngrepene er det ønskelig at kabel pri m ært legge s i vei, sti , vann o g sekundært i etablerte
skiløyper . Utbyggingen skal ikke etterlate varige spor i n aturen etter gjengroing.

Det er i dag strøm til Ringkollen - området, og seinest i sommer ble en hytte langs veien mot Øy angen
koblet til strømnettet av RK Nett . Vi antar derfor at det allerede er gitt dispensasjon fra Markaloven i
området.

RØS sine vedtekter vil regulere bruken av strøm men på gitte områder f. eks utelys med dertil
lysforurensing, se vedlegg 3 for utkast til vedtekter.

Energiforsyning en til hytter i Marka
Med dagens teknologi har hyttene i området alternativ energiforsyning for å oppnå det som i dag
anses som en akseptabel, men fortsatt enkel hyttestandard. Det inkluderer:

• Sol cellestrøm til lys, elektronisk utstyr, vifter , styring av gassforbrenningstoalett etc.
• Parafin, diesel, propan og v ed til oppvarming

• Propan til komfyr, kjøleskap, grill, forbrenningstoalett, varmtvann etc.

• Bensin og diesel til strømaggregater

Alle hytter er slik sett i dag sterkt avhengig av fossilt brensel.

S olcellestrøm kombinert med stor batterikapasitet kan gi de fleste hytter tilstrekkelig med s trøm i
sommerhalvåret til de vanligste formål. I vinterhalvåret er det mange hytter som ikke har
strømproduksjon fra solceller og d ette kompenseres med bruk av aggregater. Aggregater er også i
bruk i sommerhalvåret for å k unne benytte elektrisk verktøy etc. som trenger mer strøm enn
batteriene kan bidra med.

2 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/klage - pa - vedtak - om - innlegging - av - strom - i/id752055/
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Ved er klimagunstig, og vedfyring vil ikke forsvinne som oppvarmingskilde ved innlagt strøm .
Vedfyring representerer imidlertid en risiko for brann knyttet til fyring i til dels gamle ovner og
pipe løp. Dette er kommunen kjent med da brannettersyn og feiing er pålagt hytteeierne .

Propan er en relativt ren fossil energikilde, men som har en viss sikkerhets risiko knyttet til
eksplosjonsfare. Anleggene er stort sett egeninstallert og det er risiko knyttet til manglende ettersyn
og vedlikehold.

Parafin og diesel til oppvarming. Parafin er dagens foretrukne oppvarmingsløsning for mange. Hytter
er riktig no k fritatt fra forbudet om oppvarming med parafin fra 2020. Men, v i ser at det allerede er
vanskelig å få tak i parafin i nærområdet og parafin erstattes av mer forurensende diesel. Risik oen for
forurensning til det ytre miljø (jord, vann) er tilstede , både ved påfylling og lekkasjer fra gamle fat og
tanker. Se vedlegg 1.

Lydforurensing fra b ensin og diesel drevne aggregater . L ydstøy kan være betydelig avhengig av
aggregat type . Denne forurensing rammer definitivt flest personer og må begrense s for å bevare
opplevelsene i marka.

Ved å legge frem strøm til hyttene vil
1. bruken av fossilt brensel i området bli nesten eliminert . Vi mener både hytteeierne og

Ringerike kommune vil være tjent med det. Våre beregning er indikerer totale CO2- utslipp fra
de 80 hyttene med interesse for strøm er på minst 35 tonn per år konservativt beregnet . Se
vedlegg 1 for nærmere detaljer.

2. lydforurensingen i området vil bli sterkt reduser da behovet fo r aggregater elimineres.

Vi ser ved generasjonsskifte at hyttene oppgrader es til en mer tidsmessig standard som beskrevet
tidligere i søknaden. Uten el - tilknytning vil forbruket av fossilt brensel øke med tilsvarende økning i
CO2 - utslipp, NOx, partikler og aggregat støy i tillegg til stadig økende risiko for søl av fossilt brensel til
jord og vann.

Konklusjon
Vi søker herved om prinsippvedtak fra Markaloven for fremlegging av strøm til hyttene i området
Øyangen/Ringkollen. Subsidiært ber vi om dialog med kommunen for å diskutere hva som skal til for
å få en slik dispensasjon.

Øyangen , 10. mars 2019

For styret i Ringkollen/Øyangen strømforening ,

Epost: helge@bukkvold.no
Mob: 911 36 245
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Vedlegg 1 : Forurensningspotensialet fra fossilt brensel i Marka
Som utgangspunkt for et anslag har vi benyttet hytta til Helge Bukkvold . Dette er en nyere og godt
isolert hytte ved Jonsetangen oppført i 2012 som brukes mye. H er lagres og forbrennes relativt store
mengder fossilt brensel for å gi en tilfredsstillende komfort uten innlagt elektrisk strøm. H ytta har
ikke sol fra slut ten av oktober til uti mars.

Siden hytta brukes svært ofte , er forbruket av fossilt brensel over gjennomsnitt et i marka selv om
hytta er godt isolert. Kommunen og Fylkesmann en var på befaring i oktober 2017 og fikk
demonstrert moderne hytteteknologi uten innlagt st røm.

Årlig forbruk av fossilt brensel er:
• Parafin , 270 - 300 liter

o Oppvarming ved « Ring hytta varm » (fjernstyring av parafinovner)
o Grunnv arme under opphold på hytta og ved kortere fravær
o 2x 175 liters tanker parafin under hytta

• Propan, forbruk 120 - 140 kg per år
o Komfyr og kjøleskap
o Varmtvann til dusj/vask/oppvask

Vann bæres inn til innendørs tank.
o Grill
o Toalett (forbrenningstoalett)

• Bensin , forbruk 100 - 120 liter
o Aggregat for lading av batteri er sein høst, vinter og tidlig vår.

Starter automatisk basert på batterispenningen slik at batteriene alltid skal
være ladet.

• Solcelleanlegg med stor batteribank for hovedsakelig bruk til lys, TV, lading av PCer og
mobiler.

Ved bruk av utslippsfaktorer for CO2
3 gir dette et klimagassutslipp fra denne hytta alene på 1,6 tonn

per år . I tillegg kommer utslipp av blant annet NOx, partikler og støy.

Denne hytta ligger godt over gjennomsnittshytta , men den representerer situasjonen der gamle
hytter pusses opp og nye generasjoner tilkommer med tilsvarende behov for komfort.

Men, la oss nedjustere forbruket til hva vi antar er en gjennomsnittshytte innenfor Øyangen v el ;
o Parafin: 40 liter
o Propan: 60 kg
o Bensin /diesel : 20 l iter

Dette forbruk et gir et totalt utslipp av CO2 på rundt 35 - 40 tonn i året for de 80 hyttene som har meldt
interesse i innlegging av strøm.

I tillegg kommer relativt sett mer NOx, partikler og støy fordi gjennomsnittshytta har langt lavere
standard på aggregater etc. enn Bukkvolds hytte.

3 https://www.engineeringtoolb ox.com/co2 - emission - fuels - d_1085.html
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Innlagt strøm vil
• fjerne de mange lagrings - og påfyllingspunktene med risiko for utslipp av fossilt brensel

o For Øyangen vels 200 medlemmer alene vil det dersom vårt anslag om
gjennomsnittshytte følges lagres hvert år

8.000 liter parafin
12.000 kg propan
4.000 liter bensin

• f jerne st øy fra aggregater som trolig er det som griper mest inn i brukernes opplevelse av
marka der man forventer fred og ro.

Forbudet mot oppvarming med parafin som innføres i 2020 der hytter er fritatt, vil føre til at
hytteeierne går over til mer forurensende brensel som for eksempel diesel da parafin/fyringsolje blir
vanskelig å få tak i. Vi merker dette allerede nå da n ærmeste sted å få tilkjørt fyringsolje i større
volum er fra Tønsberg, diesel kan kjøpes over alt.
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Vedlegg 2 : Departementets dispensasjon for strøm til hytter på Damtjern
I februar 2014 ga K lima og miljødepartementet (KLD) dispensasjon4 etter markalovens §15 for
omsøkt el - til knytning av hytter ved Damtjern, Ringerike kommune. Vedtake t i KLD e r begrunnet med
at hensynene i M arkalovens formålsbestemmelse ikke blir nevneverdig tilsidesatt og at fordelene for
tiltakshaver er klart større enn u lempene for fril uftslivet, naturmiljøet eller a l l men n e interesser.

• Begge Fylkesmenn (Buskerud , Oslo og A kershus) mente at innlagt strøm ikke er omfattet av
begrepet «enkelt hytteliv» omtalt i Markaloven.

• KLD var uenig i det og sier følgende;
o Sett hen til normal hyttestandard ellers i samfunnet, mener departementet at innlegging

av strøm er forenelig med enkelt hytteliv på et tilfredsstillende nivå .
o Departementet viser til at man kan få lys fra og utenfor hy ttene også uten el - tilknytning.

Fylkesmannen nevner selv parafin og solcellepanel. I tillegg kan man bruke
dieselaggregat. De alternative lyskildene vil ha tilnærmet samme konsekvenser for
opplevelsesverdien. I tillegg kan disse ha andre negative konsekven ser, som estetisk
sjenanse (solcellepanel) og støy og lukt (dieselaggregat).

Lovgiver ønsker mer bruk av marka og er tydelig på at Markaloven ikke skal være til hinder for dette.

RØS mener at fordelene med innlagt strøm for hyttene i Øyangen området klart kompenserer for
mulige ulemper. Ikke minst fordi dagens teknologi kan gi hyttene langt på vei nok strøm uten å legge
inn strøm, men da vil miljøet belastes med store CO2 utslipp .

Alternative energikilder basert på fossilt brensel kan med rimelighet ikke forbys, det vil i alle fall være
umulig å følge opp et slikt vedtak.

4 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/klage - pa - vedtak - om - innlegging - av - strom - i/id752055/
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Vedlegg 3 : Utkast til vedtekter for Øyangen Strøm

Utkast

VEDTEKTE R F OR RI N GKOLLEN/ØYAN GEN STRØM FORE NI N G

§ 1 Organisasjon

Foreningen er en sammenslutning av hytteeiere i hytteområdet som ligger i området
Ringkollen/Øyangen i Ringerike kommune.

§ 2 Formål

Foreningens formål er å gjennomføre fremføring av strøm til medlemmenes hytter i prosjektet “Stille
Strøm” og styre tilbakebetalinger ved nye strømkunder i dette områd et, regulert av avtale mellom
Ringerikskraft Nett AS, foreningen og den enkelte hytteeier.

§ 3 Medlemskap

Enhver som har tegnet avtale med Ringerikskraft Nett AS om tilførsel av strøm til hyttene er
medlemmer av foreningen.

§ 4 Medlemmenes plikter og rettigheter

Medlemmene plikter å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og plikter å rette seg etter de
retningslinjer styret gir.

Medlemmene oppfordres til å bidra ved dugnader. Styret kan vedta å kreve betaling for manglende
deltakelse ved større dugnader. Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv. Styre - og andre
tillitsverv er ulønnet.

Medlemmene er forpliktet til å følge lover og kommunale regler som gjelder for eiendommene,
herunder regler og restriksjoner vedrørende vann og avløp. Medlemmene er også forpliktet til å følge
de retningslinjer som styret og årsmøtet til enhver tid fastset ter når det gjelder miljømessige
konsekvenser av fremføring og bruk av strøm. Eksempel på dette kan være forbud mot bruk av utelys
når hyttene ikke er i bruk.
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§ 5 Medlemmenes økonomiske plikter og rettigheter

Medlemmene i foreningen har ved sin delta kelse i foreningen rett til å motta sin andel av
innbetalinger fra Ringerikskraft Nett AS etter avtale ……

Medlemmene plikter å avstå 0,5% av sine andeler av innbetalinger fra Ringerikskraft Nett AS til drift
av foreningen.

§ 6 Overdragelse av eiendom

Medlemskapet følger eiendommen. Medlemskapet kan utelukkende overføres i forbindelse med
overdragelse av den tilknyttede eiendom. Det enkelte medlem er pliktig til å overføre medlemskapet
ved slik overdragelse. Medlemmets forpliktelser opphører tidligst nå r ny fester/hjemmelshaver har
overtatt medlemskapet.

Ny fester/hjemmelshaver ansees å ha akseptert disse vedtekter når denne overtar eiendommen.

§ 7 Utmelding

Medlem kan ikke melde seg ut av Ringkollen/Øyangen strømforening bortsett fra ved overdragel ser
etter pkt. 6.

§ 8 Styret

Styret har den daglige ledelse av foreningen. Styret består av leder, kasserer, sekretær, og to
styremedlemmer. Vara medlem har møterett. Kasserer er nestleder. Styremøte holdes når leder eller
et av medlemmene finner det påkrevd. Styret er beslutningsdyktig når minimum 3 – tre av
medlemmene i styret møter. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger og beslutninger og
denne underskrives av samtlige fremmøtte styremedlemmer. Styret kan ikke forplikte medlemmene
økono misk ut over de fullmakter som generalforsamlingen gir styret eller medlemmer av styret.

Styret i foreningen kan ha felles styremedlemmer med Øyangen vel.

§ 9 Årsmøte

Foreningens høyeste myndighet er årsmøte. Den innkalles av styret med minst 3 – tre ukers varsel og
bør være holdt innen utgangen av november måned. Forslag som ønskes behandlet må være styret
skriftlig i hende senest 2 – to uker før årsmøte. Senest 1 – en uke før årsmøte må styret ha sendt ut
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dagsorden vedlagt beretning, regnskap og innk omne forlag. Et lovlig innkalt årsmøte er
beslutningsdyktig med de fremmøtte medlemmer.

På ordinært årsmøte behandles:

1. Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter

2. Valg av møteleder og sekretær

3. Styrets årsberetning

4. Revidert regnskap

5. Innkomne forslag og saker

6. Budsjett

Styret og vara - medlem velges for 2 – to år av gangen, slik at henholdsvis 3 og 3 avtrer hver gang.
Revisor og valgkomité velges for 2 – to år av gangen. Valgkomité består av tre medlemmer, hvorav
leder vel ges særskilt.

Ved årsmøte er forslags - og stemmerett innskrenket til 1 – en person pr. medlem. Vedtak treffes ved
alminnelig flertall blant de avgitte stemmene.

Årsmøte kan avholdes i tilknytning til årsmøtet i Øyangen vel..

Medlem har rett til å møte med fullmektig. Fullmektigen skal i så fall legge fram skriftlig, datert og
signert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde for førstkommende møte, med mindre annet uttrykkelig
fremgår. Medlem kan bare møte med en fullmakt i tillegg til sin egen stemme.

§ 10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller 1/3 av medlemmene
skriftlig forlanger det. Denne innkalles av styret med minst 14 – fjorten dagers varsel og kan bare
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treffe beslutninger i de s aker som kravet om årsmøte omfatter, og som må være kunngjort i
innkallelsen.

§ 11 Medlemsmøte

Alminnelig medlemsmøte kan innkalles av styret når dette ønsker å komme i kontakt med
medlemmene for å gi viktige underretninger og/eller rådføre s eg med medlemmene når det gjelder
presserende arbeidsoppgaver. Innkallelsen skal inneholde opplysninger om hva som skal behandles.

§ 12 Vedtektsendringer

Forslag om forandringer av disse vedtektene kan kun behandles på ordinært årsmøte. Beslutning om
forandringer krever 2/3 flertall blant medlemmene. Er færre enn halvparten av medlemmene
representert (inkludert fullmakter), må saken forelegges en ny, d.v.s. ekstraordinært årsmøte, hvor
forslaget ansees vedtatt med 2/3 flertall.

§ 13 Inhabilitet

Ingen kan som medlem eller ved fullmakt delta i noen avstemming på møter om en rettshandel
overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar dersom vedkomm ende medlem eller fullmektig har
personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

§ 14 Oppløsning.

Forslag om oppløsning av foreningen kan kun behandles på ordinær generalforsamling. Oppløsning
av foreningen kan ikke skje så lenge mer enn 25 % av medlemmene stemmer i mot. Hvis det blir
vedtatt å oppløse foreningen skal de midler foreningen har benyttes til tiltak innen formålet for
foreningen.
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Vedlegg 4 : RK Nett



__________________________________________________________________________________
Ringkollen/Øyangen strømforening Side 13 av 14

Ringkollen/Øyang en
strømforening

Vedlegg 4 : RK Nett trasevalg

Trasevalg Ringkollen til krysset Østerdamsveien til Øyangen nord og Øyangen syd via Jonsetangen er
vei/veiskulder og evt. vann.
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Vedlegg 4 : RK Nett eksempel på nettstasjoner

Vi vedlegger kun forsiden av brosjyren fra RK Nett slik at man ser utseend e på en nettstasjon.



Fra: Helge Bukkvold [helge@bukkvold.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi: helge@bukkvold.no [helge@bukkvold.no] 

Sendt: 10.03.2019 16:16:47 

Emne: Ringkollen/øyangen - innlegging av strøm 

Vedlegg: 20190305-Øyangen-strømforening-søknad.pdf 

Hei, 
 
Oversender herved søknad om prinsippvedtak for dispensasjon fra Markaloven ifm. fremlegging av strøm til hyttene i området Ringkollen/Øyangen. 
Se vedlegg. 
 
I tillegg til at dette er en søknad er det sekundært et ønske om å komme i dialog med kommunen for å se på muligheter og beskrankninger et slikt prosjekt 
omfatter. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
For Ringkollen/Øyangen strømforening, 
 
Helge Bukkvold 
91136245 
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UTVENDIG BETJENTE NETTSTASJONER
FRITTSTÅENDE OG MASTEMONTERT

-SERIEN



F L E X2
• Liten nettstasjon med mange muligheter
• For montering i mastefot eller frittstående
• Lavspenttavle med maks 5 stk sikringslister
• Plass til kompaktanlegg med sikringer eller effektbryter
• Maks 315 kVA transformator
• Mulighet for AMS-skap med egen dør

PLASS AMS-SKAP
BxHxD = 400 x 500 x 300.

FORSKJELLIG UTSTYR Modem,
Polinode eller målerbrett.

AMS-SKAP
Plassert i dør inn mot trafo.

Ytterkledning i pulver -
lakkerte, galvaniserte
stålplater.

Tak i glass berarmert
polyester er lett og sterkt.
Gelcoat holder taket pent i
mange år.

For montering i A- eller H-mast kan FLEX 2 leveres komplett
med nedførings-kanaler for 3 eller 6 kabler.
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Tr ansformatorrom
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Maks 500 kV A

F L E X3
• Kompakt nettstasjon for frittstående montering
• Plasseringsvennlig kvadratisk design
• Plass til kompaktanlegg med maks 4 kurser
• Lavspenttavle med maks 8 stk sikringslister, delt tavle for to spenninger 4+4 lister
• Maks 500 kVA transformator, treviklingstransformator maks 200 kVA
• Stasjonen kan også leveres med eget rom for tilleggsutstyr, plassen til kompaktanlegget reduseres til maks 3 kurser

TRANSPORTFESTE
gir sikrere transport og mindre
skader.

Maks 500 kVA kan
leveres ferdig innmontert.

TAVLE FOR TO SPENNINGER
uten bortfall av sikringsplasser.

Eget AMS-rom ved siden av LS-døren. Innvendig plass
BxHxD = 600x1 440x450.

Uten AMS-rom er det plass til stort kompaktanlegg

Integrert fundament,
produsert i 3 mm
galvanisert stål

Utførelse med AMS-rom



Integrert fundament gir kort
montasjetid, hele stasjonen heises
på plass i en operasjon

F L E X1 0
• Stor utvendig betjent nettstasjon
• Plass til kompaktanlegg med maks 4 kurser
• Lavspenttavle med maks 1 5 sikringslister, delt tavle for to spenninger 7+8 lister
• Maks 1 000 kVA transformator, treviklingstransformator maks 800 kVA
• Stasjonen kan leveres med eget rom for tilleggsutstyr, lavspentrommet reduseres til maks 8 sikringslister
• Transformator plassert midt i stasjonen gir ryddig kabelføring uten kryssing og god balanse ved kraning,

med eller uten innmontert transformator

Maks 500 kVA kan leveres
ferdig innmontert.

Eget AMS-rom ved siden av
LS-døren. Innvendig plass:
BxHxD = 800x1 300x500
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Kledning i pulverlakkert, galvanisert stål: Grønn RAL 6009, Rød RAL 3005,

Blå RAL 501 1 eller Grå RAL 7021 .

FLEX1 0 kan også leveres med sidepanel i
STENI Nero eller trekledning.

FLEX-serien leveres med tak av glass berarmert polyester (GRP). Gelcoat på utsiden holder taket pent i mange år.

Leveringsalternativ

MØRE TRAFO AS
har vært produsent og leverandør av komponenter til kraftbransjen siden 1 951 . Vår lange erfaring benyttes
når vi sammen med kunden skal løse konkrete oppgaver.

FLEX-seriens store styrke ligger i de komplette ferdigmonterte løsningene. For FLEX2 og FLEX3 kan største
transformator leveres innmontert, for FLEX1 0 er begrensningen 500 kVA. Hele stasjonen kan dermed
plasseres i ett løft.

For ere detaljer kontakt Møre Trafo eller
besøk vår hjemmeside www.moretrafo.no

MØRE TRAFO AS, 6230 SYKKYLVEN
TLF. 70 24 61 00 • more.trafo@moretrafo.no

Stålplatefundamentet er en integrert del av nettstasjonen og har
utsparinger for kabelføring. Betongplatting under stasjonen anbefales
da det gir sikker montering uten fare for setninger i grunnen. Montering utføres
i hht. REN blad 6028 alt.2.

Løfteører M1 2 brukes når kun taket skal
løftes av og på. Løfteører M24 erstattes med
hettemutter når stasjonen er ferdig montert.
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/1842-131   Arkiv: GNR 1/42  

 

Klage på pålegg om stans Gnr/bnr 1/42 - Averøya 
 

Forslag til vedtak: 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtak om pålegg om stans, datert 

21.02.2019. 

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

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er tidligere gitt tillatelse til oppfylling av flere nærmere spesifiserte områder på Averøya. I 

forbindelse med tillatelsen ble det stilt flere vilkår, blant annet vilkår om at det skulle 

opparbeides tre møteplasser på øvre del av veien ned til Averøya. Det ble satt frist for å 

opparbeide og ta i bruk møteplassene til 01.09.2018. I januar 2019 ble miljø- og 

arealforvaltningen gjort oppmerksomme på at det foregikk tilkjøringer av masser til gnr/bnr 

1/42. Det ble derfor sendt ut forhåndsvarsel om pålegg om retting og pålegg om stans 

23.01.2019. Etter tilbakemeldinger på forhåndsvarselet, besluttet administrasjonen å gi pålegg 

om stans av oppfyllingsarbeidene. Vedtak ble fattet 21.02.2019. Grunneier har klaget på 

pålegget. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken sendes Fylkesmannen i 

Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Beskrivelse av saken 

Saken gjelder klage på pålegg om stans av oppfylling av område 1 og 2 på Averøya. Det ble 

15.01.2018 gitt tillatelse til oppfylling på nærmere vilkår. Vedtaket om oppfylling ble påklaget. 

Klagen ble behandlet av Ringerike kommune 28.06.2018 og ble stadfestet av Fylkesmannen i 

Buskerud 15.11.2018.  

 

Tillatelsen innebærer blant annet et vilkår om at det skal etableres minimum tre møteplasser på 

øvre del. Det er også gitt nærmere bestemmelser for hvordan møteplassene skal utformes og 

plasseres. «Møteplassene på øvre del skal anlegges med omtrent 250 meters avstand, men aldri 

lenger fra hverandre enn at det er sikt fra en møteplass til den neste. Gitt en vegbredde på 5 

meter, så bør møteplassene minimum utformes slik at kjørebanen utvides til 6 meter over en 

lengde på 20 meter med 15 meters overgangsstrekning til hver side, altså en anbefalt 

totallengde er 50 meter. Tiltakshaver må sikre de nødvendige tillatelser for gjennomføring av 

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



- 

etablert og tatt i bruk innen: 01.09.2018. Det skal innsendes dokumentasjon på dette til 

Ringerike kommune.» 

 

Ringerike kommune har ikke mottatt noen dokumentasjon på at møteplasser er opparbeidet i 

henhold til kravene i vilkåret, og vilkårene for oppfylling av masser var derfor ikke oppfylt fra 

overskridelsen av fristen 01.09.2018. Det betyr at etter dette tidspunktet var ikke tillatelsen til 

oppfylling gyldig før vilkåret om møteplasser blir oppfylt. 

 

I januar 2019 mottok miljø- og arealforvaltningen meldinger om at det foregikk tilkjøring av 

masser for oppfylling. Da det ikke er innsendt dokumentasjon på at møteplasser er opparbeidet 

i tråd med vilkåret, sendte kommunen ut forhåndsvarsel om pålegg om retting og pålegg om 

stans. Det ble satt tre ukers frist for uttalelse, dette er i tråd med kravet til forhåndsvarsel etter 

pbl. § 32-2. 

 

Det kom uttalelse til forhåndsvarselet fra ansvarlig søker Guni Consult AS og fra 

Advokatfirmaet Johnsrud & CO AS som representerer grunneier Henrik Basberg.  

 

Kommunen vurderte de innkomne kommentarene. Vilkåret med krav om å opparbeide 

møteplasser er begrunnet i behovet for å ivareta trafikksikkerheten på veien ned til Averøya i 

perioden tilkjøring av masser foregår. Det ble 21.02.2019 fattet vedtak om pålegg om å stoppe 

arbeidene med oppfylling av område 1 og 2 innen fredag 22. februar 2019 kl. 13.00. 

Kommunen fikk tilbakemelding av tiltakshaver Hagen transport, fredag 22. februar kl 0820, at 

arbeidene med innkjøring av masser var stanset. Etter det kommunen kjenner til så er det ikke 

kjørt inn masser etter dette.  

 

Advokatfirmaet Johnsrud & CO AS har klaget på vedtaket på vegne av hjemmelshaver Henrik 

Basberg.  

 

Klagen går i hovedsak ut på følgende: 

- Vilkåret om bygging av møteplasser burde vært omgjort som følge av at berørte naboer 

ikke vil inngå avtale med Basberg om vegutvidelsen. 

- Vilkåret om møteplasser gir i realiteten parter som blir negativt berørt av tillatelsen en 

vetorett for å forhindre aktivitet i tråd med tillatelsen. 

- Hjemmelshaver mener at veien allerede er 6 meter bred, og dette kan bekreftes ved 

oppmåling. Kommunen kan ikke pålegge stans i arbeidene, da informasjon om 

vegbredden ikke er kjent på nåværende tidspunkt. 

- Vedtaket mangler tilstrekkelig og forsvarlig grunnlag for avgjørelse. 

- Kommunen bør gi utsatt frist til etter oppmålingsforretningen med å oppfylle kravet til 

møteplasser/vegbredder. 

- Det finnes alternative måter å sikre trafikksikkerhet på. Klager er usikker på om 

kommunen har vurdert andre alternativer, men valgte løsning kommer hverken 

tiltakshaver eller formålet til gode. 

 

Per 26.03.2019 har det kommet kommentarer til klagen fra hjemmelshavere på seks av 

eiendommene langs veien. Kommentarene går i hovedsak ut på følgende: 

 

Beathe Heieren 

- Ingen av de berørte grunneierne har mottatt skriftlig eller muntlig forespørsel fra 

Basberg om å avstå grunn til møteplasser. 
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- Før transporten begynte i 2013 lå veiens bredde på mellom 4,5-5,0 meter. Veien har 

siden dette blitt skrapt og planert ned og ut i tidligere eksisterende grøfter. Nå har veien 

dårlig bæreevne og gjenfylte grøfter, uten evne til å drenere bort vann i vårløsningen. 

 

Kirsten og Morten Rotherud 

- I tillegg til Averøyveien gjelder aktuelle vei også øvre del av veien Røsholmstranda. 

- Beboere og grunneiere langs veien vil være skadelidende dersom vilkåret omgjøres. 

- Grunneiere har aldri blitt forespurt om møteplasser eller informert tilstrekkelig om 

pågående arbeid. Tiltakshaver har i stedet tatt seg til rette på privat grunn, som er brukt 

som møteplasser. 

- Transporten har ført til utvidelse av veiens opprinnelige bredde, noe som har ført til 

dårlig vei, nedkjøring og ødelegging av grøfter og rør. 

- Det er flere ganger observert høy fart og trang plass ved møting av kjøretøy. 

 

Gro og Stein Rotherud 

- I tillegg til Averøyveien går transportlinjen også på vegen Røsholmstranda.  

- Massetransporten foregår med store vogntog på ca. 50 tonn. Frekvens pr. dag er på 

inntil 100 lass, med returtransporten utgjør dette 200 passeringer daglig. 

- Tiltakshaver har ikke forespurt noen av veiens naboer om tillatelse til møteplasser etter 

politisk vedtak 15.01.2018. 

- Den aktuelle kommunale veg ble sist asfaltert i 1985 med en bredde på ca. 4,5-5 meter. 

Massekjøringen har ført til at vegen gradvis har blitt skjøvet utover på bekostning av 

grøfter og privat grunn. 

- Ferdselen langs vegen er forbundet med risiko. Det har vært flere farlige hendelser med 

blant annet sykkelvelt og skader på kjøretøy.  

 

Morten Vidar Hansen 

- Støy/støv og alt det kjøringen fører med seg av plager for oss som er beboere langs 

vegen er en helsemessig belastning. 

 

Tore Olsen 

- Den godkjente vegbredden er 4,5 meter over 40/2 og 40/10. 

- Videre snikutvidelse eller annen utvidelse utover 4,5 meter vil føre til en reduksjon av 

dyrket areal for eiendommene 40/2 og 40/10. 

- I januar/februar 2019 ble det kjørt inn opp til cirka 50 lass daglig. 

- Det tas ikke hensyn til berørte naboer, med brudd på kjøretidsbestemmelser og 

hastighet.  

 

Per Kr. Rotherud 

- Har aldri mottatt noen henvendelse fra Basberg om opparbeidelse av møteplasser langs 

Røsholmstranda/Averøyveien, og så langt han vet ehller ikke de øvrige naboer. 

- Basberg må ta initiativ til en slik avtale, og det har ikke skjedd. 

- Massetransporten har i perioder vært meget intens med opptil 200 trailerbevegelser pr. 

dag. Den normale trafikken som følge av landbruksdrift i området anslås å være 3-4 

transporter daglig. Den intense trailertrafikken overskrider langt det nåværende veg kan 

tåle både strukturelt og trafikkmessig. Det har vært mange trafikkfarlige situasjoner og 

flere mindre uhell. 
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Juridiske forhold  

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

rettslig klageinteresse i saken. Pålegget om stans i oppfyllingsarbeidene er et enkeltvedtak, og 

advokatfirmaet Johnsrud & CO AS representerer hjemmelshaver Henrik Basberg, som er part i 

saken. 

 

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

vedtaket er kommet fram til vedkommende part». Klagen er sendt kommunen innenfor 

klagefristen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saker har vært til behandling i HMA tre ganger. Første gang saken ble lagt fram for politisk 

behandling var i HMA 04.12.2017. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

Befaring ble gjennomført og saken ble igjen tatt opp til behandling i HMA 15.01.2018. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

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

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

bygningslovens § 19-2, på følgende vilkår: 

a.  Tillatelsen omfatter kun rene masser. 

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

et minimum skal: 

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

osv.), 

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

iii. Det skal tas regelmessige stikkprøvekontroller 

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

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

disse skal vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig. 

e. Kjøring skal kun skje innenfor følgende kjøretider: 

i. Mandag til torsdag kl 0700-1900 

ii. Fredag kl 0700-1300 

iii. Ingen kjøring lørdag, søndag eller helligdager 

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

på område 2 

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

med grunneiere. 

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

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

foreligge 30. januar 2018. 

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

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

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

og naturmangfoldloven. 

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

nydyrkingsforskriften (med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c), 
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da lovanvendelsen er feil. Dette vil bli varslet i eget brev til ansvarlig søker/grunneier 

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

på delegert myndighet. 

 

HMA sitt vedtak ble påklaget, og klagen ble lagt fram for forberedende behandling i HMA 

28.06.2018. Følgende vedtak ble fattet: 

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

opprinnelige vedtaket: 

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

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

Kommunen frafaller sitt gebyr grunnet fristoversittelse. Klagen på avslag på 

område 3 og 4 tas ikke til følge. 

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

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

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

som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres: 

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

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

tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler med 

grunneiere. 

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

møteplassene på nedre del, skal det også etableres minimum tre 

møteplasser på øvre del. Totalt minimum seks møteplasser fra krysset 

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

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

Møteplassene på øvre del skal anlegges med omtrent 250 meters 

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

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

møteplassene minimum utformes slik at kjørebanen utvides til 6 meter 

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

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

nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. Møteplassene skal 

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

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

dokumentasjon på dette til Ringerike kommune. Dersom møteplassene 

ikke er etablert innen fristen, så vil bygningsmyndigheten vurdere å 

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

oppfylt. 

c. Vedtaket for øvrig blir stående 

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

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

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

klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen. 

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

 

 

Økonomiske forhold 
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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. 

 

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 

1. Klagen tas til følge. Pålegget om stans av oppfylling oppheves. 

2. Fristen for oppfyllelse av vilkåret om å etablere møteplasser utsettes til 15. juni 2019.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kan ikke se at denne klagesaken reiser spørsmål av prinsipiell karakter.  

 

Rådmannens vurdering 

Omgjøring av vilkåret 

Klager mener at vilkåret om opparbeiding av møteplasser bør omgjøres som følge av at berørte 

naboer ikke ønsker å inngå avtale med Basberg om vegutvidelsen. Naboer som har kommet 

med kommentarer til klagen fra Basberg, sier også at de aldri har blitt kontaktet med 

forespørsel om noen form for avtale om grunnavståelse. 

 

Rådmannen presiserer at vilkåret om opparbeiding av møteplasser er endelig stadfestet av 

Fylkesmannen. Kommunen har begrensede muligheter til å omgjøre et vedtak Fylkesmannen 

har stadfestet, og hovedregelen er at kommunen ikke bør omgjøre vilkår eller vedtak stadfestet 

av Fylkesmannen. Uavhengig av dette kan ikke rådmannen se at vilkåret bør omgjøres.  

 

Møteplassene må bygges på grunn som Basberg ikke er grunneier for. Kommunen viser at å 

skaffe seg rett til å bygge på annen manns grunn er privatrettslige forhold, og at det ikke er 

kommunens oppgave å sørge for at tiltakshaver får sikret seg nødvendige privatrettslige avtaler 

for å gjennomføre et tiltak som han selv har søkt om og også iverksatt. Det er ikke utarbeidet 

noen reguleringsplan for veien som kommunen kan ekspropriere grunn etter, og kommunen 

har dermed ikke mulighet til å erverve grunnen på annen måte enn frivillige avtaler. 

Rådmannen viser til at det ikke er kommunens oppgave å forhandle frem avtaler mellom to 

private parter om forhold som er av privatrettslig karakter.  

 

Det er heller ikke uvanlig at det er andre privatrettslige forhold som setter begrensninger for 

mulighetene til å utføre tiltak i tråd med en gitt tillatelse. Kommunens oppgave er å vurdere 

tiltaket opp mot bestemmelsene i plan- og bygningsloven, herunder å sette relevante vilkår, 

ikke å sørge for at tiltaket kan gjennomføres i tråd med tillatelsen uten hinder av privatrettslige 

forhold. Hvorvidt naboene ønsker å inngå avtale med Basberg eller ikke, påvirker ikke 

kommunens behov for å sikre at trafikksikkerheten på vegen er god nok. Ut fra naboenes 

kommentarer kan det også virke som at Basberg ikke har gjort tilstrekkelige forsøk på å 

fremforhandle avtaler med grunneierne. 

 

En forutsetning for å gi tillatelsen var å minske de negative konsekvensene tiltaket ville ha. 

Vilkåret om tilstrekkelig antall møteplasser er satt for å sikre at trafikksikkerheten på veien blir 

ivaretatt i forbindelse med tilkjøring av masser. Rådmannen mener dette fortsatt er en viktig 

forutsetning for at oppfyllingen kan skje, og kan ikke se at vilkåret bør omgjøres. Klager har 
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heller ikke kommet med noen konkrete forslag til andre løsninger som kan sikre 

trafikksikkerhet på veien i samme grad som møteplasser. 

 

Da saken ble lagt fram til behandling i desember 2017, ble det lagt til grunn et volum på cirka 

230 000 kubikkmeter masse, og en estimert trafikkmengde på cirka 14 000 lastebiler for 

massene som var kjørt inn på det tidspunktet. Rådmannen kjenner ikke til hvor mye masser 

som er kjørt inn fram til arbeidene ble stanset i februar 2019. Den betydelige trafikkmengden 

tiltaket utløser, viser etter rådmannens syn at det er et stort behov for vilkår som ivaretar 

trafikksikkerheten. Dette taler også mot at vilkåret om møteplasser er uforholdsmessig 

tyngende, da rådmannen vurderer det som sannsynlig at søknaden ville blitt avslått i sin helhet 

dersom det ikke var mulig å sette vilkår for å sikre trafikksikkerheten. Rådmannen vurderer 

dermed at vilkåret om opparbeiding av møteplasser var en av forutsetningene for at det i det 

hele tatt ble gitt tillatelse til oppfyllingen. 

 

Rådmannen mener at vilkåret om opparbeiding av møteplasser ikke bør omgjøres. 

 

Veibredden 

Klager mener at veien allerede er 6 meter bred, og at kommunen ikke kan pålegge stans i 

arbeidene til dette er klargjort. Naboene som har kommet med merknader mener veien er 

mellom 4,5-5 meter brev. 

 

Rådmannen viser til saksframlegget for behandling av søknaden om oppfyllingen: «Det har 

vært snakk om hvilken veibredde den kommunale veien har, og vi har i saken fått opplyst fra 

vegeier at veibredden er 5,0 meter (kommunal standard). En veibredde på 5 meter 

vanskeliggjør at to store kjøretøyer kan møtes, og det medfører et behov for møteplasser.» 

 

Det er ikke foretatt nøyaktig oppmåling av vegbredden, og oppmålingsavdelingen foretar ikke 

oppmålinger på vinteren, på grunn av frost og snø i terrenget. 

 

Rådmannen påpeker også at det kan hende at den opparbeida vegen har sklidd ut noe som 

følge av store mengder tungtransport på vegen. Dette kan føre til at vegen oppleves som 

bredere enn den bredden som rent faktisk er opparbeidet til vegformål. En slik eventuell 

utglidning kan imidlertid ha ført til at grøfter og kummer tettes igjen, og en eventuell utglidning 

vil ikke godkjenne kravet til 6 meter veibredde. 

 

Vilkåret kommunen satt om møteplasser stiller en rekke krav til utformingen av møteplassene: 

1. Møteplassene skal anlegges med omtrent 250 meters avstand, men aldri lenger fra 

hverandre enn at det er sikt fra en møteplass til den neste. 

2. Kjørebanen bør utvides til minimum 6 meter over en lengde på 20 meter med 15 meters 

overgansstrekning til hver side, altså en anbefalt totallengde på 50 meter. 

3. Tiltakshaver må sikre de nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. 

4. Møteplassene skal skiltes med M for møteplass. 

5. Det skal innsendes dokumentasjon på at møteplassene er etablert og tatt i bruk til 

Ringerike kommune. 

 

Rådmannen legger til grunn at godkjent vegbredde ikke er minimum 6 meter. Uavhengig av 

vegbredden vil vilkåret uansett ikke være oppfylt før møteplassene er skiltet, og 

dokumentasjon på at møteplassene er etablert er sendt kommunen. Dette er ikke gjort. 

Rådmannen er heller ikke kjent med at tiltakshaver har forsøkt å dokumentere vegbredden på 
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andre måter enn at de i møte med kommunen 24.08.2018 bad om at kommunen som 

grunneier/veieier anmodet kommunens oppmålingsavdeling om at det ble foretatt en 

oppmåling, og ved å påstå at vegbredden er 6 meter. I kommunens arkivsystem er det 

registrert rekvisisjon på oppmålingsforretning 21.11.2018. 

 

Påstanden om at vegen er 6 meter ble første gang muntlig fremmet i møte med kommunen i 

møte 24.08.2018. Rådmannen kan ikke finne noe dokumentasjon på dette i tidligere 

korrespondanse i saken. 

 

Rådmannen er ikke enig i klagers vurdering av at man ikke kan gi pålegg om stans før 

vegbredden er oppmålt. Det er tiltakshavers ansvar å dokumentere at møteplasser er etablert i 

tråd med vilkåret. Vilkåret er satt for å sikre trafikksikkerheten på vegen i forbindelse med 

tilkjøring av masser, og kommunens ansvar er å sørge for at det er tilstrekkelig dokumentert at 

trafikksikkerheten er tilfredsstillende. Rådmannen mener derfor at kommunen har et ansvar for 

å sikre at det er dokumentert at trafikksikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt før det tillates tiltak 

som kan påvirke trafikksikkerheten negativt. Dette kravet til kommunen skjerpes etter 

rådmannens oppfatning av det store antallet kjøretøy som kjører til og fra oppfyllingsområdene.  

 

Rådmannen kan ikke se at kommunen har mottatt noen form for dokumentasjon på at 

vegbredden er minst 6 meter og at de øvrige kravene til møteplassene er oppfylt. Rådmannen 

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

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

opplysninger i saken. Det tas forbehold om at den opprinnelige opparbeidede vegbredde kan 

avvike fra rådmannens antatte ca. 5 meter. Rådmannen mener at det ikke er sannsynliggjort at 

veien har vært 6 meter bred før 2013, eller i 2019, selv om klager hevder at veien er 6 meter. 

 

Rådmannen mener derfor at det var riktig å pålegge stans i oppfyllingsarbeidene på dette 

tidspunktet. 

 

Grunnlag for avgjørelsen 

Klager mener at kommunen manglet tilstrekkelig og forsvarlig grunnlag for sin avgjørelse om å 

gi pålegg om stans.  

 

Rådmannen viser til at saksbehandlingsreglene for å gi pålegg er fulgt, ved at det først er sendt 

ut forhåndsvarsel med tilstrekkelig frist. Innkomne kommentarer til forhåndsvarselet ble 

vurdert, og administrasjon fant ut at det var grunnlag for å gi pålegg om stans i arbeidene med 

oppfylling. Kommunen har heller ikke mottatt noen dokumentasjon på at vilkåret om 

møteplasser er oppfylt, slik som det er satt vilkår om i tillatelsen.  

 

På bakgrunn av dette mener rådmannen at kommunen hadde tilstrekkelig og forsvarlig 

grunnlag for å gi pålegg om stans, og kan heller ikke se at det er nye opplysninger i klagen som 

endrer dette. 

 

Utsatt frist 

Klager har anført at kommunen bør gi utsatt frist til etter oppmålingsforretningen for å oppfylle 

vilkåret om møteplasser. 

 

Rådmannen viser til sin vurdering ovenfor, og kan ikke se at det er grunnlag for å utsette 

fristen. Vilkåret er satt for å sikre trafikksikkerheten, og lastebiler kan ha stort skadepotensial 
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ved en eventuell ulykke. Rådmannen kan ikke se at det bør tillates ytterligere oppfylling med 

tilhørende kjøring før det er dokumentert at nødvendige trafikksikkerhetstiltak er gjennomført.  

 

Rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for å gi utsatt frist for oppfylling av vilkåret om 

møteplasser. 

 

Alternative måter å sikre trafikksikkerheten på 

Klager skriver at det finnes andre måter å sikre trafikksikkerheten på, men at de er usikre på 

om kommunen har vurdert andre alternativer.  

 

Rådmannen viser til at kommunen har satt vilkår om møteplasser, fordi man mente at det var 

en god og hensiktsmessig måte å oppnå tilfredsstillende trafikksikkerhet på. Klager har ikke 

kommet med noen konkrete forslag til alternative måter å sikre trafikksikkerheten på, og det er 

uklart for rådmannen hvilke tiltak klager mener at kunne ha vært tilfredsstillende. Da klager 

ikke har kommet med noen konkrete alternativer til trafikksikkerhetstiltak, er det vanskelig for 

rådmannen å ta stilling til hva et alternativt vilkår eventuelt skulle gått ut på. For øvrig 

presiserer rådmannen at hovedregelen er at kommunen ikke skal omgjøre et vedtak som er 

stadfestet av Fylkesmannen. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at saken var tilstrekkelig opplyst for at kommunen kunne gi pålegg om 

stans av oppfyllingen, da vilkårene for tillatelsen til oppfylling ikke er oppfylt. Rådmannen kan 

ikke se at vilkåret er uforholdsmessig tyngende, og viser til at saksbehandlingsreglene for å gi 

pålegg er fulgt. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Klage over kommunens vedtak av 21.02.19 - pålegg om stans 

Averøya - pålegg om stans 

Vedtak pålegg om stans.pdf 

1. Brev fra ansvarlig søker, datert 12.02.2019.pdf 

2. Brev fra Adokatfirmaet Johnsrud og CO DA, datert 15.02.2019.pdf 

Vilkår i vedtak om vesentlig terrenginngrep/oppfylling - møteplasser 

1. Svar fra Fylkesmannen 

2. Saksprotokoll 

3. Saksframlegg 

Meldingstekst.html (kommentarer fra Per Kr. Rotherud) 

Ringerike kommune 24.03.2019.pdf (kommentarer fra Tore Olsen) 

Meldingstekst.html (kommentarer fra Morten Vidar Hansen) 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 8. april 2019.docx (kommentarer fra Gro og Stein 

Rotherud) 

Ringerike kommune.docx (kommentarer fra Kirsten og Morten Rotherud) 

Kjøring ned til deponi, Averøya gård.docx (Beathe Heieren) 

 

Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

Guni Consult AS, Nedre Grøndokkvei 14, 3531 KROKKLEIVA 

Henrik Carl B Basberg, Averøyveien 100, 3519 HØNEFOSS 
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Hagen Gjenvinning AS, Postboks 25, Mortensrud, 1215 OSLO 

Gro Bakke, Askenga 1, 3519 HØNEFOSS 

Stein Rotherud, Røsholmstranda 23, 3519 HØNEFOSS 

Per Kristian Rotherud, Røsholmstranda 26, 3519 HØNEFOSS 

Morten Vidar Hansen, Røsholmstranda 17, 3519 HØNEFOSS 

Arild Weisten, Røsholmstranda 22, 3519 HØNEFOSS 

Morten Rotherud, Averøyveien 6, 3519 HØNEFOSS 

Tore Olsen, Averøyveien 69, 3519 HØNEFOSS 

Sverre Bergli, Averøyveien 48, 3519 HØNEFOSS 

Lars Strand, Averøyveien 30, 3519 HØNEFOSS 

Thomas Palm, Averøyveien 34, 3519 HØNEFOSS 

Berit Leine, Averøyveien 56, 3519 HØNEFOSS 

Hans Martin Ødegård, Røsholmstranda 3, 3519 HØNEFOSS 

Lars Strand, Averøyveien 30, 3519 HØNEFOSS 

Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS, Postboks 194, 2302 HAMAR 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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ADVOKATFIRMAET

JOHNSRUD & CO AS
MNA

Ringerike kommune

M iljø- og arealforvaltning

Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

PålJohnsrud,advokat
Hans Bogsti, advokat

Stein Hervik, advokat

Marit Johnsrud, advokat
Trude Aspelund Strand, advokat

Knut Westrum, advokat

Lene Bergum Pettersson, advokat

Silje Aasvang, advokat
Inga Borud, adv.fkn.

I kontorfellesskap med:

Advokatfirmaet Tømmerdal Nordby

Advokat T. Madslangrud AS
Advokatfirma Holthe & Co AS

Ansvarlig advokat:

Påljohnsrud

Våttef.:

Sak nr.: 10440/6920
Deres ref.: Hamar, 12.03.2019

KLAGE OVER RINGERIKE KOMMUNENS VEDTAK AV 21.02.19 - PÅLEGG OM

STANS - GNR/BNR 1/42 - AVERØYA

Jeg viser til Ringerike kom m une sitt vedtak vedrørende overnevnte.

Vårt kontor bistår som kjent grunneier Henrik Basberg. Vedtaket

kan påklages innen 14.03.2019. Vedtaket påklages herved, og klagen

er rettidig inngitt.

I vår uttalelse til forhåndsvarselet ble kom m unen anm odet om å

om gjøre sitt tidligere vedtak av 28.06.2018, sak 53/18, hva

gjelder vedtakets punkt l b ii, som dreier seg om m øteplasser

langs Averøyveien, jf. f vi. § 35. Subsidiært ble kom m unen bedt om

å på annen m åte bistå Basberg ovenfor de grunneiere som har

m otsatt seg m edvirkning til gjennom føring av vilkåret, slik at

Basberg blir i stand til å overholde de krav som er stilt til han

fra de sam m e parter. Verken det prim æ re eller subsidiæ re ønsket

fra Basberg ble tatt til følge.

Kom m unen skriver i vedtaket at «vilkåret om opparbeidelse av

m øteplasser har vært kjent for tiltakshaver og ansvarlig søker

siden 15.01.2018, og presiseringen av hvordan m øteplassene skal

utform es har væ rt kjent siden 28.06.2018. Fristen for

opparbeidelse av m øteplassene ble satt til 01.09.2018. Kom m unen

m ener at fristen på over 2 m åneder for opparbeidelse av

m øteplassene er rim elig. Dette gir tiltakshaver tilstrekkelig tid

til å bygge m øteplasser.»

Postadresse:
POSTBOKS 194
2302 HAMAR

Besoksadresser:

HAMAR: Heidmannsgate 2

GJØVIK: Nedre Torvgate 18

Tlf.: 62550200 Klientkonto: 1800.07.24277

Fax. 62 55 02 02 FORETAKSREGISTERET N985223122IvfVA
E-post: advokat@advjohnsmd.no www.advjohnsrud.no
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Basberg ønsker å understreke at det ikke er m angel på tid som gjør

at han ikke har vært i stand til å bygge m øteplasser. Utfordringen

ligger som kjent i at berørte naboer ikke akter å inngå avtale m ed

Basberg om vegutvidelsen. Videre aksepteres ikke Basbergs

uttalelser om at vegen allerede er m inim um 6 m eter bred. Form ell

oppm åling av om rådet hvor vegbredde og eierforhold avklares vil

enkelt kunne bekrefte Basbergs opplysninger, og derm ed sette et

punktum for diskusjonen. Det stilles derm ed spørsm ål til hvordan

Ringerike kommune kan pålegge stans i arbeidet med den begrunnelse

at krav til m øteplasser/vegbredde ikke er oppfylt, all den tid

vesentlig informasjon om vegbredden ikke er kjent på nåværende

tidspunkt.

M an legger til grunn at kommunen er oppmerksomme på den risiko de

løper ved å treffe et slikt inngripende vedtak ovenfor Basberg

uten tilstrekkelig og forsvarlig grunnlag for sin avgjørelse. For

det tilfelle at oppm ålingsforretningen viser at Basberg hele tiden

har operert i overenstem m else m ed vilkårene, varsles det herved om

at det kan bli aktuelt å holde Ringerike kom m une

erstatningsansvarlige for det tap Basberg lider som følge av

kom m unens uriktige vedtak.

Det ble fra Basberg sin side tatt initiativ til oppm åling under

møte med kommunen den 24.08.2018. Dersom dette hadde blitt fulgt

opp fra kommunens side innenfor akseptable tidsrammer hadde

oppm åling alt vært utført, og pålegg om stans ville aldri vært et

tem a. Det m inste kom m unen nå kan gjøre for å reparere de feil som

så langt er begått er å gi Basberg utsatt frist til etter

oppm ålingsforretningen m ed å oppfylle kravet til

m øteplasser/vegbredder. Det er også først da kom m unen vil ha et

tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for å kunne treffe et vedtak om

stans.

Kom m unen avfeier videre vår anførsel om at vilkåret er

uforholdsm essig tyngende ved å vise til at det er grunneiers

ansvar å sikre seg de nødvendige privatrettslige avtaler, og at

dette er forhold som kom m unen ikke har ansvar for. D ette har

ingenting m ed saken å gjøre. Vilkåret er like fullt

uforholdsm essig tyngende i det m an i realiteten gir parter som

blir negativt berørt av tillatelsen en vetorett for å forhindre

aktivitet i tråd m ed tillatelsen. Om tiltaket skal kunne

gjennom føres er således utelukkende opp til naboene å bestem m e.

Denne side kan ikke se hvordan et slikt vilkår ivaretar Basberg

overhodet. D et er derm ed ikke bare uforholdsm essig tyngende, det

gir ikke Basberg noen reell m ulighet til å oppfylle vilkåret i det

hele tatt. M yndighetsutøvelsen ligger følgelig ikke hos kom m unen,

m en hos naboene.
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Form ålet m ed vilkåret om møteplasser/vegbredder er å sikre

trafikksikkerhet på vegen. D ette av hensyn til naboene, de som for

øvrig ferdes der, og også av hensyn til tiltakshaver og ansvarlig

søker selv. M an er ikke uenige i form ålet, m en den skisserte

løsningen for hvordan dette m ålet skal nås på.

Det finnes alternative m åter å sikre trafikksikkerhet på. M an er

usikker på om kom m unen har vurdert andre alternativer, m en

konstaterer at den valgte løsningen verken kom m er tiltakshaver

eller form ålet til gode, kun naboenes ønske om å avslå tiltaket i

sin helhet. H vis det var dette kom m unen ønsket å oppnå har de

lykkes. Dersom tanken derim ot var et vedtak som balanserer

hensynet til naboer og tiltakshaver, m ed utgangspunkt i trygg

ferdsel på Averøyveien, har m an bom m et.

På bakgrunn av ovenstående bes det om at fristen for å oppfylle

vilkåret om m øteplasser/vegbredde utsettes til etter avholdt

oppm ålingsforretning, alternativt at vilkåret om gjøres slik at

m ålet om trafikksikkerhet faktisk og juridisk lar seg realisere av

Basberg. Det er i den sam m enheng viktig å påse at et nytt vilkår

ikke kan brukes som virkem iddel for å forhindre aktivitet i tråd

m ed tillatelsen, slik situasjonen er nå. D ersom kom m unen ikke

om gjør sitt vedtak bes det om at klagen oversendes Fylkesm annen

for avgjørelse.

Vi ber om å bli holdt orientert om sakens utvikling.

M ed hilsen

//^ Æ^
Inga Borud
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Hei, 
 
Ringerike kommune har for tiden en teknisk feil i sak og arkiv systemet. Det viser seg at skriv som ble ferdigstilt i går ikke har gått ut via elektroniske 
forsendelser. Derfor oversendes dette skrivet til dere som ordinær epost. 
 
Til orientering kan det nevnes at Ringerike kommune i dag, ca. kl 0820, har mottatt en muntlig tilbakemelding om at arbeidene er stanset og at det ikke vil 
bli kjørt inn ytterligere masser.  

 
Med hilsen 
 
Heidi Skagnæs 
------------------------- 
enhetsleder, miljø- og arealforvaltning 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 409 17 841 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 

 
 



Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten 
og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post 
og vedlegg er ikke tillatt. 
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Guni Consult AS       

Nedre Grøndokkvei 14 

 

3531 KROKKLEIVA 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1842-112 8198/19 GNR 1/42  21.02.2019 

 

Pålegg om stans 

Gnr/bnr 1/42 - Averøya 

 

Ringerike kommune viser til varselet vi sendte 23.01.2019. Vi har vurdert de nye 

opplysningene som ble sendt til oss, men disse har ikke endret vårt syn på saken. Vi har ikke 

mottatt nye opplysninger i saken, og vi kan heller ikke se at det er opparbeidet møteplasser 

slik det er stilt krav om i vedtaket. 

 

Ringerike kommune pålegger dere derfor å stoppe arbeidene med oppfylling av område 

1 og 2 innen fredag 22. februar 2019 kl. 13.00. Dette er hjemlet i pbl. § 32-3. 

Begrunnelse for vedtaket  

Ringerike kommune har blitt gjort oppmerksomme på at det foregår tilkjøring av masser til 

gnr./bnr. 1/42. Dette er masser som brukes til oppfylling/vesentlig terrenginngrep i området 

som er omsøkt og det er gitt tillatelse til oppfylling på en rekke vilkår i vedtak 15.01.2018, 

med ytterligere presiseringer i klagebehandlingen. Fylkesmannen har stadfestet kommunens 

vedtak i brev datert 15.11.2018. 

 

I brev 23.01.2019 forhåndsvarslet Ringerike kommune pålegg om retting og pålegg om stans. 

Fristen for å uttale seg til forhåndsvarselet ble satt til 15. februar 2019. Det har kommet inn to 

uttalelser, fra ansvarlig søker og fra Advokatfirmaet Johnsrud & CO AS som representerer 

grunneier Henrik Basberg. 

 

Uttalelser til forhåndsvarselet 

 

I uttalelse fra ansvarlig søker Guni Consult AS datert 12.02.2019 vises det til at tiltakshaver 

ikke har gjennomført kravet om bygging av møteplasser innen fristen 01.09.2018, og at det ble 

gjennomført et møte med kommunen 24.08.2018, og at ansvarlig søker etter dette sendte en 

redegjørelse datert 30.08.2018. Ansvarlig søker viser til at det i møtet ble avtalt at Ringerike 

kommune v/teknisk forvaltning skulle rekvirere oppmåling for å sjekke ut eierforhold og 

veibredde på den kommunale veien. Etter ansvarlig søkers opplysninger skal det ha blitt sendt 

inn en rekvirering av oppmåling den 20.11.2018. Det vises videre til at det foreligger en avtale 

mellom tiltakshaver og vegeier, og at en ny veiavtale er under utarbeidelse, men at det ikke er 

kommet til enighet mellom avtalepartene. I følge ansvarlig søker skyldes dette bl.a. at avtalen 

ikke omhandler dette med møteplasser. Videre at tiltakshaver mener at det er kommunen 
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(teknisk forvaltning) som må stå for grunnerverv til møteplasser som ønskes etablert. 

Avslutningsvis peker ansvarlig søker på at det foreligger tillatelser til tiltaket fra 2006, 2012 

og 2018 og at tiltakshaver har tillatelse til å drive oppfylling av masser på Averøya, og at det 

ikke har kommet klager fra veieier på den transportvirksomheten som pågår. Det anslås at det 

som gjenstår av arbeider er et stipulert massebehov på ca. 15 000 – 20 000 m³, og at 20 daa er 

grovplanert og klar for avslutning og at det er ca. 10-15 dekar som gjenstår.  

 

I uttalelse datert 15.02.2019 fra Advokatfirmaet Johnsrud & CO AS som representerer 

grunneier Henrik Basberg, fremgår det at situasjonen man nå står i vil få alvorlige 

konsekvenser for grunneier, i det den aktivitet som står for alt vesentligste av grunneiers 

næringsgrunnlag vil måtte opphøre dersom kommunens varslede vedtak fullbyrdes. 

Advokatfirmaet Johnsrud & Co trekker frem alminnelig forvaltningsrettslig vilkårslære, og det 

hevdes at vilkåret satt av kommunen overstiger grensene for hva som lovlig kan stilles. Det 

fremgår videre at vilkåret i seg selv kan dempe ulempene for møtende trafikk. Det som det 

reageres mot er sakligheten ved fristen for gjennomføringen av tiltaket. Videre at vedtaket 

ikke kan være uforholdsmessige tyngende. Det påpekes at det foreligger manglende 

gjennomførbarhet for grunneier Basberg som en følge av forhold Basberg ikke rår over, og at 

kommunen gjennom sitt vilkår i praksis gir parter som blir negativt berørt, en vetorett for å 

forhindre aktivitet i tråd med tillatelsen. Det anmodes om at Ringerike kommune gjør om sitt 

vedtak som omhandler møteplasser. Subsidiært anmodes det om at kommunen bistår Basberg 

ovenfor de grunneierne som har motsatt seg medvirkning til gjennomføring av vilkåret. 

 

Kommunens vurdering 

 

Arbeidene ved Averøya startet opp sommer/høst 2013. Anleggsområdet ble målt opp og viste 

at ca. 70 dekar var berørt av arbeidene. I et møte med grunneier og tiltakshaver ble det opplyst 

om at det var kjørt inn ca. 20 000 m³, hvor store deler var igangsatt utenfor området hvor det 

tidligere var torvuttak. I møtet påpekte Ringerike kommune at igangsatte arbeider var 

søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Ringerike kommune mottok søknad om vesentlig 

terrenginngrep 12.05.2017.  

 

Fra det tidspunktet som arbeidene ble startet opp (sommer/høst 2013) og frem til det ble gitt en 

tillatelse etter plan- og bygningsloven i januar 2018 har det pågått oppfyllingsarbeider på 

Averøya gnr./bnr. 1/42. Da kommunen mottok søknad i mai 2017, var anslått volum for 

område 1 på 155 000 m³, hvorav 108 000 m³ allerede var kjørt inn. I oktober 2017 får vi 

opplyst at det er kjørt inn 114 580 kubikkmeter fra mai til oktober. Altså totalt ca. 222 580 m², 

bortimot 67 580 m³ mer og et avvik på nesten 44 %. Før saken ble fremmet til behandling i 

hovedutvalget for miljø og arealforvaltning i desember 2017 anslår ansvarlig søker at det kan 

være snakk om ytterligere 5-10 %. Etter kommunens beregninger p.t. var dette et volum som 

ligger et sted mellom 5 722 og 16 000 kubikkmeter. Da saken ble fremmet til behandling i 

desember 2017, ble det lagt til grunn en trafikkmengde på ca. 14 000 lastebiler for et volum på 

230 000 kubikkmeter. Per 12.02.2019 opplyser ansvarlig søker om at gjenstående arbeider 

utgjør 15 000 – 20 000 m³. Ringerike kommune har ikke per dd. ikke opplysning om hva som 

er totalvolum for massene som er fraktet inn. Det er rimelig å anta at volumanslaget for 

gjenværende arbeid er usikkert, tatt i betraktning tidligere volumanslag i saken.  

 

I 2007 og 2012 ble det gitt tillatelse til nydyrking av et område hvor det tidligere hadde vært 

torvuttak. Dette nydyrkingsområdet utgjør deler av det som senere har blitt omsøkt og gitt 

tillatelse til etter plan- og bygningsloven. Nydyrkingstillatelsene fra 2007 og 2012 er omgjort 
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og har blitt opphevet i sin helhet i vedtak 08.05.2018. Det vedtaket som gjelder for tiltaket er 

vedtak etter plan- og bygningsloven datert 15.01.2018, med ytterligere presiseringer. 

 

Opprinnelig vedtak i saken ble gjort 15.01.2018, og kommunen behandlet klagesaken 

28.06.2018. Fylkesmannen stadfestet kommunens vedtak 15.11.2018. Vilkåret om 

opparbeidelse av møteplasser har vært kjent for tiltakshaver og ansvarlig søker siden 

15.01.2018, og presiseringen av hvordan møteplassene skal utformes har vært kjent siden 

28.06.2018. Fristen for opparbeidelse av møteplassene ble satt til 01.09.2018. Kommunen 

mener at fristen på over 2 måneder for opparbeidelse av møteplassene er rimelig. Dette gir 

tiltakshaver tilstrekkelig tid til å bygge møteplasser. I tillegg viser kommunen til at 

tiltakshaver/ansvarlig søker har hatt tiden fra 01.09.2018 til dags dato til å sikre at det 

opparbeides møteplassene det er stilt vilkår om. 

 

Tiltakshavers advokat anfører også at vilkåret om at «tiltakshaver må sikre de nødvendige 

tillatelser for gjennomføring av tiltaket» er uforholdsmessig tyngende, fordi grunneiere ikke 

vil medvirke til opparbeidelse av møteplassene. Kommunen viser til at dette er privatrettslige 

forhold, og det er ikke kommunens oppgave å sørge for at tiltakshaver får sikret seg 

nødvendige privatrettslige avtaler. Til opplysning kan det nevnes at kommunen har ikke 

mulighet til å erverve grunnen på annen måte enn frivillige avtaler, og kan dermed ikke bidra 

på noen annen måte enn tiltakshaver selv har mulighet til. Dette siden det ikke foreligger noen 

reguleringsplan for området. 

 

En forutsetning for å gi tillatelsen var å minske de negative konsekvensene tiltaket ville ha. 

Dette innebærer blant annet å sikre at trafikksikkerheten på veien blir ivaretatt gjennom å 

opparbeide tilstrekkelig antall møteplasser. Kravet om møteplasser kan dermed ikke ses på 

som uforholdsmessig tyngende. 

 

Tiltakshavers advokat har også bedt om at vilkåret må omgjøres, jf. forvaltningsloven § 35. 

Utgangspunktet er at kommunen ikke uten videre kan omgjøre et vedtak fattet av et overordnet 

organ. Det er Fylkesmannen som har endelig vedtak i denne saken, og kommunen kan som 

hovedregel ikke omgjøre dette vedtaket. Uavhengig av dette kan ikke kommunen se at 

vedtaket bør omgjøres, da god nok trafikksikkerhet i forbindelse med innkjøringen av masser 

er en forutsetning for at oppfylling i det hele tatt kan skje. 

 

Forretningsmessige forhold hos tiltakshaver er ikke relevant for urimelighetsvurderingen. 

Kommunens vurdering må basere seg på kostnaden ved å oppfylle vilkåret, ikke en vurdering 

av hvordan vilkåret vil påvirke tiltakshavers forretningsmessige forhold. Tillatelsen dreier seg 

videre om en oppfylling for en økning i dyrka mark og bedre arrondering av jordbruksarealet. 

Tillatelsen er derfor gitt på bakgrunn av landbrukshensyn, og ikke forretningsmessige 

driftshensyn, noe som taler ytterligere for at de forretningsmessige konsekvensene ikke er 

relevant for kommunen. Dette pålegget er ikke et hinder for ordinær transport som følge av 

landbruksdriften.  

Hva kan skje hvis dere ikke retter forholdet? 

Dersom du ikke stanser arbeidene innen fristen, vil kommunen vurdere hvorvidt det skal 

ilegges tvangsmulkt/overtredelsesgebyr. Vi vil kunne vedta nye og høyere tvangsmulkter 

dersom det ulovlige forholdet vedvarer. 

 

Vi kan også gi dere et forelegg som kan få virkning som rettskraftig dom. Et forelegg 
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innebærer at vi kan tinglyse vårt krav som en heftelse på eiendommen din. 

 

Vi har også mulighet til å politianmelde forholdet, og kan be om hjelp fra politiet til å stanse 

arbeidet. 

 

 

Orientering om klage 

 

Klagefristen er 3 uker 

Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker 

fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider www.ringerike.kommune.no. 

 

Søksmålsadgang 

Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket kan ikke 

reises uten at dere har benyttet klageadgangen deres, og klagen er avgjort av den høyeste 

klageinstansen som står åpen. Dere kan likevel reise søksmål hvis det har gått 6 måneder fra 

første gang dere klaget, og det ikke er deres feil at saken ikke er avgjort, jf. forvaltningsloven 

§ 27 b. 

 

 

 

Med hilsen   

    

Arne Hellum   

avdelingsleder byggesak   

  Kristine Grønlund 

saksbehandler 

kristine.gronlund@ringerike.kommune.no  

 

Heidi Skagnæs 

  enhetsleder 

  heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no  

 

 

 

Kopi: 

Henrik Carl B Basberg, Averøyveien 100, 3519 HØNEFOSS 

Hagen Gjenvinning AS, Postboks 25, Mortensrud, 1215 OSLO 

Gro Bakke, Askenga 1, 3519 HØNEFOSS 

Stein Rotherud, Røsholmstranda 23, 3519 HØNEFOSS 

Per Kristian Rotherud, Røsholmstranda 26, 3519 HØNEFOSS 

Morten Vidar Hansen, Røsholmstranda 17, 3519 HØNEFOSS 

Arild Weisten, Røsholmstranda 22, 3519 HØNEFOSS 

Morten Rotherud, Averøyveien 6, 3519 HØNEFOSS 

Tore Olsen, Averøyveien 69, 3519 HØNEFOSS 

Sverre Bergli, Averøyveien 48, 3519 HØNEFOSS 
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Lars Strand, Averøyveien 30, 3519 HØNEFOSS 

Thomas Palm, Averøyveien 34, 3519 HØNEFOSS 

Berit Leine, Averøyveien 56, 3519 HØNEFOSS 

Hans Martin Ødegård, Røsholmstranda 3, 3519 HØNEFOSS 

Lars Strand, Averøyveien 30, 3519 HØNEFOSS 

Advokatfirmaet Johnsrud & Co AS, Postboks 194, 2302 HAMAR 

 

 

Vedlegg: 

1. Brev fra ansvarlig søker, datert 12.02.2019 

2. Brev fra Advokatfirmaet Johnsrud & CO AS, datert 15.02.2019, som representerer 

grunneier Henrik Basberg 







ADVOKATFIRMAET

JOHNSRUD & CO AS
MNA

Ringerike kommune

M iljø- og arealforvaltning

Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Pål Johnsrud, advokat
Hans Bogsri, advokat
Stein Hervik, advokat

Marit Johnsrud, advokat

Trude Aspelund Strand, advokat

Knut Westrum, advokat

Lene Bergum Pettersson, advokat

Silje Aasvang, advokat
Inga Borud, adv.fkn.

I kontorfeUesskap med:

Advokatfirmaet Tømmerdal Nordby
Advokat T. Madslangrud AS

Advokatfirma Holthe & Co AS

Ansvarlig advokat:

Påljohnsrud

Våt ref.:

Sak ar.: 10440/6920
Detes ref.: Hamat, 15.02.2019

UTTALELSE TIL FORHÅNDSVARSEL OM PÅLEGG OM RETTING OG PÅLEGG OM
STANS - GNR/BNR 1/42 - AVERØYA

Jeg viser til Ringerike kom m une sitt varsel vedrørende overnevnte

i brev av 23.01.2019. Vårt kontor bistår grunneier Henrik Basberg,

heretter benevnt «G runneier» eller «Basberg». D et er satt frist

til 15.02.2019 til å inngi uttalelse. U ttalelsen er således

rettidig inngitt. Saksgangen refereres ikke da det antas at denne

er godt kjent for partene.

Grunneier vil først og frem st påpeke at m an er positiv til og

innstilt på å få til en om forent løsning som er akseptabel for

alle parter.

Fra Grunneiers side er det videre viktig å påpeke at en tillatelse

til bruk av Averøyveien, m ed en vegstandard som tilfredsstiller

dagens krav, er avgjørende for Grunneiers næringsgrunnlag.

Den situasjon m an nå står ovenfor vil kunne få alvorlige

konsekvenser for G runneier, i det den aktivitet som står for det

alt vesentligste av Grunneiers næringsgrunnlag vil m åtte opphøre

dersom kom m unens varslede vedtak fullbyrdes.

Det er Grunneiers prim ære ønske å gjennom føre de tiltak som ble

stilt som vilkår for tillatelsen. Grunneier er im idlertid ikke i

stand til å gjennom føre disse tiltakene uten m edvirkning og

Postadresse:
POSTBOKS 194
2302 HAMAR

Besoksadresser:

HAMAR; Heidmannsgate 2

GJØVIK: Nedre Torvgate 18

Tlf.: 62 55 02 00 Klientkonto: 1800.07.24277

Fax. 62550202 FORETAKSREGISTERET N985223122MVA
E-post: advokat@advjohnsmd.no www.advjohnsrud.no
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sam tykke fra øvrige grunneiere langs Averøyveien. Dette er de

sam m e grunneierne som er og har væ rt negative til tiltaket.

Basberg er således stilt i en håpløs situasjon, hvor vilkåret som

er satt av kom m unen ikke er realiserbart ved Basbergs initiativ

alene.

På denne bakgrunn m ener vi vilkåret satt av kom m unen overstiger

grensene for hva som lovlig kan stilles. D et er uom tvistet at

rekkevidden av vilkårsadgangen i tilknytning til pbl. § 19-2

følger den alm innelig forvaltningsrettslige vilkårslæren. I

henhold til denne læren må vilkår ha saklig sammenheng med det

vedtaket går ut på, og ikke være uforholdsm essig tyngende i

forhold til vedtakets innhold.

Denne side m ener deler av vilkåret i seg selv har saklig

sam m enheng m ed det vedtaket går ut på, i det m an m ener krav om

m øteplass og krav til størrelser, avstand etc er fornuftige, og

kan dem pe ulem pene tillatelsen kan gi for m øtende trafikk.

D et som det reageres m ot er sakligheten ved fristen for

gjennom føringen av tiltaket, sett i lys av at det nå er rekvirert

oppm åling av om rådet. For å kunne stille vegen i vilkårsm essig

stand er det følgelig en forutsetning at resultatene av

oppm ålingsforretningen er kjent for den som skal utføre tiltaket,

m ed tanke på tiltakets om fang. Vegens bredde er sagt å allerede

tilfredsstille vilkårene fra kom m unen på flere punkter. Det

oppstår derm ed fare for at det gjennom føres unødvendige og

inngripende endringer på grunneiernes eiendom , som dersom

forholdene var kjent ikke ville ha skjedd.

Om kommunen skulle være at motsatt oppfatning hva gjelder saklig

sam m enheng er det uansett ikke tilstrekkelig til at vilkåret kan

ansees gyldig. Det m å i tillegg ikke være uforholdsm essig

tyngende, noe vi m ener det krav som er stilt til Basberg om at

«Tiltakshaver m å sikre de nødvendige tillatelser for gjennom føring

av tiltaket» er. Vilkåret gir i praksis de parter som blir

negativt berørt av tillatelsen en vetorett for å forhindre

aktivitet i tråd m ed tillatelsen. Dette er det ingen logikk i. Det

m å være et m inim um skrav at de vilkår som stilles fra kom m unens

side er gjennom førbare for tiltakshaver. Hvis ikke er poenget m ed

å gi en tillatelse borte.

Det er viktig å m erke seg at vi her snakker om faktisk m anglende

gjennom førbarhet som følge av forhold tiltakshaver ikke rår over.

Det er ikke økonom i eller andre aspekter ved tiltaket som i

praksis m edfører at det ikke er gjennom førbart. Tiltakshaver har i

herværende situasjon ingen påvirkningsmulighet. På denne bakgrunn

m ener vi vilkåret er klart uforholdsm essig tyngende.

Som følge av ovennevnte anm oder vi Ringerike kom m une om å om gjøre

sitt vedtak av 28.06.2018, sak 53/18, hva gjelder vedtakets punkt

l b ii, jf. fvl. § 35.
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Subsidiært bes kom m unen om å på annen m åte bistå Basberg ovenfor

de grunneiere som har m otsatt seg m edvirkning til gjennom føring av

vilkåret, slik at Basberg blir i stand til å overholde de krav som

er stilt til han fra de sam m e parter.

Vi ber om å bli holdt orientert om sakens utvikling.

.M ed hilsen

^i^U)^rL(ci
<y

Inga Borud
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3531 KROKKLEIVA 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1842-106 3838/19 GNR 1/42  23.01.2019 

 

Forhåndsvarsling om pålegg om retting og pålegg om stans 

Gnr/bnr 1/42 – Averøya - Vesentlig terrenginngrep/oppfylling 

 

Vi har blitt gjort oppmerksomme på at det foregår tilkjøring av masser til gnr./bnr. 1/42. 

Samtidig er ikke bygningsmyndigheten gjort kjent med hvorvidt det er etablert møteplasser, slik 

det er satt vilkår om i vårt vedtak. Klagen er nå endelig avgjort av Fylkesmannen, og vilkår satt 

i tillatelsen må oppfylles før tiltaket kan iverksettes og gjennomføres.  

 

Det forhåndsvarsles om pålegg om retting og pålegg om stans. Fristen for å uttale seg til 

forhåndsvarselet er 15. februar 2019. 

 

 

Om saken 

Denne saken har pågått i en årrekke, og har vist seg å bli mer omfattende enn det som ble 

forespeilet da arbeidene startet opp i 2013/2014. Det var i 2017 at det ble sendt inn søknad 

etter plan- og bygningsloven til kommunen, og det ble gitt tillatelse til oppfylling 15.01.2018. 

Vedtaket ble påklaget.  

 

Kommunen hadde et møte med ansvarlig søker, tiltakshaver og grunneier 24.08.2018 og har 

også mottatt tilbakemelding i epost 30.08.2018. Dette var før det forelå en endelig avklaring på 

klagebehandlingen. 

 

Fylkesmannen i Buskerud har i brev datert 15.11.2018 stadfestet Ringerike kommune sitt 

vedtak. Ansvarlig søker, tiltakshaver og berørte naboer har mottatt gjenpart av dette brevet. 

 

Som en følge av Ringerike kommune sin klagebehandling ble vilkåret i vedtakets punkt g, 

omformulert, og ny ordlyd er som følger:  

 

I tillegg til de tre etablerte møteplassene på nedre del, skal det også etableres minimum tre 

møteplasser på øvre del. Totalt minimum seks møteplasser fra krysset 

Busundveien/Røsholmstranda til eiendomsgrense på gnr. 1/42. Følgende skal legges til grunn for 

utforming og plassering av disse: Møteplassene på øvre del skal anlegges med omtrent 250 meters 

avstand, men aldri lenger fra hverandre enn at det er sikt fra en møteplass til den neste. Gitt en 

vegbredde på 5 meter, så bør møteplassene minimum utformes slik at kjørebanen utvides til 6 

meter over en lengde på 20 meter med 15 meters overgangsstrekning til hver side, altså en 
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anbefalt totallengde er 50 meter. Tiltakshaver må sikre de nødvendige tillatelser for gjennomføring 

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

etablert og tatt i bruk innen: 01.09.2018. Det skal innsendes dokumentasjon på dette til Ringerike 

kommune. Dersom møteplassene ikke er etablert innen fristen, så vil bygningsmyndigheten vurdere 

å ilegge stans i oppfyllingsarbeidet i påvente av at vilkår i tillatelsen blir oppfylt.  

 

Tilstrekkelig sikkerhet på veien er en forutsetning for at massene kan transporteres til fyllinga 

på Averøya. Dersom vilkåret om etablering av møteplasser ikke er oppfylt, anser kommunen at 

det ikke foreligger en gyldig tillatelse for å kunne gjennomføre tiltaket.  

 

 

Anledning til å uttale seg 

Før pålegg gis har de ansvarlige anledning til å uttale seg, jf. § 32-2. Vi setter frist for uttalelse 

til 15. februar 2019. Basert på deres eventuelle tilbakemelding, vil kommunen vurdere hvordan 

saken skal følges opp videre. Dersom vi mottar tilfredsstillende dokumentasjon på at vilkårene i 

vedtaket er oppfylt slik at det ikke lenger er fare for skade på eller vesentlig ulempe for person, 

eiendom eller miljø, vil ikke kommunen ha behov for å gi pålegg.  

 

 

Forhåndsvarsel om pålegg om retting/stans 

Vi varsler om at det vil bli vurdert gitt pålegg om retting/stans, jfr. §§ plan- og bygningsloven 

§§ 32-2 og 32-3, med mindre vi mottar tilfredsstillende dokumentasjon på at vilkårene er 

oppfylt, og at det er etablert møteplasser slik det er stilt vilkår om i punkt g, innen 15. februar 

2019. I et eventuelt pålegg vil kommunen sette en frist. 

 

 

 

  

 

 

Med hilsen 

  

    

Arne Hellum   

avdelingsleder byggesak   

  Heidi Skagnæs 

  saksbehandler 

  heidi.skagnaes@ringerike.kommune.no  

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

Gro Bakke, Askenga 1, 3519 HØNEFOSS 

Stein Rotherud, Røsholmstranda 23, 3519 HØNEFOSS 

Per Kristian Rotherud, Røsholmstranda 26, 3519 HØNEFOSS 
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Morten Vidar Hansen, Røsholmstranda 17, 3519 HØNEFOSS 

Arild Weisten, Røsholmstranda 22, 3519 HØNEFOSS 

Morten Rotherud, Averøyveien 6, 3519 HØNEFOSS 

Tore Olsen, Averøyveien 69, 3519 HØNEFOSS 

Sverre Bergli, Averøyveien 48, 3519 HØNEFOSS 

Lars Strand, Averøyveien 30, 3519 HØNEFOSS 

Thomas Palm, Averøyveien 34, 3519 HØNEFOSS 

Berit Leine, Averøyveien 56, 3519 HØNEFOSS 

Hans Martin Ødegård, Røsholmstranda 3, 3519 HØNEFOSS 

Henrik Carl Bjarne Basberg, Averøyveien 100, 3519 HØNEFOSS 

Lars Strand, Averøyveien 30, 3519 HØNEFOSS 

 

 

Vedlegg: 

1. Svar fra Fylkesmannen, datert 15.11.2018 

2. Saksprotokoll 

3. Saksframlegg 



Vår dato: 15.11.2018 
Vår referanse: 2018/4346 
Arkivnr.: 423.1 
Deres referanse: 05.07.2018 
 
Saksbehandler: Oda Charlotte 

Sebusæter 
 
Innvalgstelefon: 32266671

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Gnr 1/42 - klage på tillatelse til vesentlig 
terrenginngrep 
 

VEDTAK 
 
  
Klagene tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 15. 
januar 2018. 
  
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd. 
  
  
  
Det vises til oversendelse mottatt 5. juli 2018. Fylkesmannen beklager lang 
saksbehandlingstid.  
  
  
  
Sakens bakgrunn 
Saken gjelder tillatelse til oppfylling/heving av landbruksareal på Averøya gbnr. 1/42 i 
Ringerike kommune. Det er søkt om å fylle opp fire områder, der ett område gjelder en 
utvidelse av tidligere godkjent utfylling (område 1), og ett område allerede er utfylt (område 
2).  
  
Ringerike kommune godkjente oppfylling av område 1 og 2 på vilkår, og avslo oppfylling av 
områdene 3 og 4 i vedtak av 15. januar 2018.  
  
Vedtaket er påklaget av tiltakshaver og flere naboer: 
 
Klagen datert 9. mars 2018 fra advokatfirmaet Johnsrud & CO AS ved advokat Jens Helte 
Hermansen på vegne av tiltakshaver Henrik Basberg, dreier seg om to punkter: Avslaget på 
området 3 og 4 og ilagt byggesaksgebyr. Det anføres at avslagets begrunnelse ikke lenger er 
aktuell og at det derfor må gis tillatelse til tiltaket. Videre vises det til at kommunen har 
oversittet saksbehandlingstiden og at gebyret av den grunn må reduseres.  
 
Vedtaket er påklaget av en rekke naboer langs veiene Røsholmstranda og Averøyveien: 
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 Klage fra Hans Martin Ødegård datert 14. mars 2018 
 Klage fra Morten og Kirsten Rotherud datert 15. mars 2018 
 Klage fra Per Kristian og Anne Marit Rotherud datert 15. mars 2018 
 Klage fra Stein Rotherud datert 15. mars 2018 
 Klage fra Tore Olsen datert 15. mars 2018 
 Klage fra Arild Weisten 17. april 2018 

 
Klagene dreier seg i hovedsak om at det ikke er innhentet samtykke fra grunneierne for å 
opprette møteplasser, og videre at det ikke er opparbeidet tilstrekkelig med møteplasser. 
  
Klagen ble behandlet av hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i møte 28. juni 2018 
som tok klagene delvis til følge: 
 

 Klagen fra Henrik Basberg: Kommunen frafaller sitt gebyr grunnet fristoverskridelse. 
Klagen på avslag av område 3 og 4 tas ikke til følge.  

 Klagen fra Hans Martin og Phitayarat Ødegård, Morten og Kirsten Rotherud, Per 
Kristian og Anne Marit Rotherud, Tore og Laila Olsen og Arild Weisten: 

o Vedtakspunkt 1 g i det opprinnelige vedtaket fra 15 januar 2018 strykes og 
erstattes med følgende ordlyd:  
 
«I tillegg til de tre etablerte møteplassene på nedre del, skal det også etableres 
minimum tre møteplasser på øvre del. Totalt minimum seks møteplasser fra 
krysset Busundveien/Røsholmstranda. Til eiendomsgrense på gnr. 1/42. 
Følgende skal legges til grunn for utforming og plassering av disse: 
Møteplassene på øvre del skal anlegges med omtrent 250 meters avstand, men 
aldri lenger fra hverandre enn at det er sikt fra en møteplass til den neste. Gitt 
en vegbredde på 5 meter, så bør møteplassene minimum utformes slik at 
kjørebanen utvides til 6 meter over en lengde på 20 meter med 15 meters 
overgangsstrekning til hver side, altså en anbefalt totallengde er 50 meter. 
Tiltakshaver må sikre de nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. 
Møteplassene skal skiltes med M for møteplass. Nye møteplasser på øvre del 
skal være etablert og tatt i bruk innen: 1.09.2018. Det skal innsendes 
dokumentasjon på dette til Ringerike kommune. Dersom møteplassene ikke er 
etablert innen fristen, så vil bygningsmyndigheten vurdere å ilegge stans i 
oppfyllingsarbeidet i påvente av at vilkår i tillatelsen blir oppfylt.» 

 
Vedtaket for øvrig ble stående.  
  
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9, 
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av 
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene.  
   
Fylkesmannens merknader 
Vesentlig terrenginngrep er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2 jf. 20-
1 bokstav k. Det følger av pbl. § 30-4 at for vesentlig terrenginngrep gjelder bestemmelser gitt 
i eller i medhold av loven så langt de passer.  
 
Klagerett og klagefrist 
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Henrik Basberg er part i saken og har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. 
forvaltningsloven § 28. 
 
Øvrige klagere blir direkte berørt av vedtaket som følge av at tiltaket medfører trafikk med 
vogntog med de ulemper dette medfører. De har derfor rettslig klageinteresse i saken, og 
dermed adgang til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Klagen fra Arild Weisten datert 17. april 2018 er sendt inn etter klagefristen. Ringerike 
kommune har i brev av 30. april 2018 gitt oppreisning av klagefristen. De øvrige klagene er 
fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29. Klagen fra Weisten omhandler de 
samme forhold som i de øvrige klagene fra beboere langs veien. Fylkesmannen ser derfor 
ingen grunn til å avvise klagen.  
 
Planstatus  
Det foreligger ingen reguleringsplan for området. I kommuneplanen for Ringerike er området 
regulert til LNF-formål. Tiltaket er vurdert å være et ledd i stedbunden næring, og krever 
derfor ikke dispensasjon. En del av det omsøkte tiltaket ligger innenfor 100-metersbeltet til 
vann, og krever derfor dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 5 om byggeforbud 
mot vann og vassdrag.  
  
Fylkesmannens vurdering av klagene 
Klagen fra tiltakshaver ble av Ringerike kommune delvis tatt til følge. Byggesaksgebyret ble 
frafalt i sin helhet på grunn av fristoverskridelse. Videre ble vedtakets punkt 1 g omformulert. 
Fylkesmannen vurderer omformuleringen som en presisering av tidligere vilkår. 
Omformuleringen innebærer ikke at det er fattet et nytt enkeltvedtak. Det som gjenstår til 
vurdering er avslaget på område 3 og 4. Videre vil vi behandle klagene fra naboene.  
 
Avslaget på område 3 og 4 
Ringerike kommune har gitt avslag på søknaden om vesentlig terrenginngrep for område 3 og 
4. De finner ikke at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 
5 er oppfylt. 
 
Det fremgår av pbl. § 19-2 første og andre ledd at: 
 
«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon 
kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene 
i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 
 
Om det rettslig sett er anledning til å gi dispensasjon vil derfor være avhengig av: 
 

- om hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og  

- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering 

 
Sivilombudsmannen har uttrykt at det må foreligge spesifiserte, klare grunner av en slik 
karakter og en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de hensyn den aktuelle plan eller 
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bestemmelse skal ivareta. Kun de grunner som ligger innenfor de rammene plan- og 
bygningsloven angir, er relevante i vurderingen. 
 
Hensynene bak kommuneplanens bestemmelse § 5 om byggeforbud i 100-metersbeltet langs 
vann og vassdrag er å sikre allmennheten tilgang til rekreasjon og bademuligheter. Videre 
skal bestemmelsen sikre landskaps-, natur- og friluftsinteresser. At det skal tas særlig hensyn 
til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser langs vassdrag er 
også nedfelt i plan- og bygningsloven § 1-8.  
 
Avslaget på dispensasjon for område 3 og 4 er begrunnet i hensynet til naturmangfoldet. Det 
følger av pbl. § 19-2 tredje ledd at det i vurderingen av om det skal gis dispensasjonen, skal 
legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for blant annet miljø.  
  
Kommunen har vurdert temarapporten om naturmangfold utarbeidet av COWI på vegne av 
tiltakshaver og påpeker at denne er noe mangelfull. De skriver: 
 

I rapporten omtales område 3 og 4 som artsfattig og med liten verdi uten 
naturtypekvaliteter. I forbindelse med økologisk kompensasjon har det vært 
kartleggere på de omsøkte områdene, og det er laget en rapport, «Potensielle areal 
for økologisk kompensasjon» av 20.12.2016. i denne rapporten inngår område 3 og 4 i 
hva som blir kalt «Averøya» (lokalitet 24). Viktigste naturverdier som trekkes fram er 
nærhet til Averøya naturreservat og deltaområdet av Storelva. Åpne sandholdige 
beitearealer kan ha verdi for visse insekter. Det var planlagt en NiN-kartlegging 
(Naturtyper i Norge) av lokaliteten, men grunnet dyr på beite og tidsnød ble ikke dette 
foretatt. Kartleggeren mener likevel på bakgrunn av sine observasjoner at område 4 
trolig ville fått naturtypen naturbeitemark med verdi B eller C. Han omtaler område 3 
som en rest av deltaområdet utenfor verneområdet, og mener det har verdi for rastene 
og beitende fugl, og at det har landskapsmessige kvaliteter.» 

 
Kommunen påpeker at Averøya og Synneren naturreservat ligger nær omsøkte arealer, og at 
Storelva er foreslått vernet i Nordre Tyrifjorden naturreservat. Miljødirektoratet har vurdert 
og tilrår vern av dette området.  
 
Ringerike kommunen konkluderte med at det ikke bør innvilges dispensasjon for dette 
området på grunn av: «den samlede belastningen på naturverdiene på Averøya og Storelvas 
våtmarksområder.» Det ble lagt vekt på at det allerede er fylt ut et betydelig område på 
eiendommen, samt «at man i nær fremtid kan forvente en stor påvirkning på 
våtmarksområdene grunnet FRE16.»  
 
Fylkesmannen er enig i kommunens vurdering, og mener hensynene bak bestemmelsen vil bli 
vesentlig tilsidesatt dersom det tillates vesentlig terrenginngrep i område 3 og 4. I likhet med 
kommunen kan vi ikke se at det i avslaget utelukkende er lagt vekt på at områdene er vurdert 
som et fremtidig område for økologisk kompensasjon for utbyggingen av E16 og 
Ringeriksbanen. Til dette vil vi også bemerke at selv om denne forutsetningen ikke lenger er 
aktuell, så har ikke områdene mindre natur- og landskapsmessig verdi.  
 
Avslaget på område 3 og 4 opprettholdes. Klagers anførsler har ikke ført frem.  
 
Møteplasser 
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Naboene langs veien som benyttes for å frakte massene til gbnr. 1/42 har klaget på at det ikke 
er etablert tilstrekkelig med møteplasser og at det ikke foreligger avtale med dem om 
etableringen av disse.  
 
Som en følge av kommunens klagebehandling ble vilkåret i vedtakets bokstav g omformulert. 
Tidligere ordlyd var:  
 
«Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtale med 
grunneiere.» 
 
Ny ordlyd etter omformuleringen: 
 

«I tillegg til de tre etablerte møteplassene på nedre del, skal det også etableres 
minimum tre møteplasser på øvre del. Totalt minimum seks møteplasser fra 
krysset Busundveien/Røsholmstranda. Til eiendomsgrense på gnr. 1/42. 
Følgende skal legges til grunn for utforming og plassering av disse: 
Møteplassene på øvre del skal anlegges med omtrent 250 meters avstand, men 
aldri lenger fra hverandre enn at det er sikt fra en møteplass til den neste. Gitt 
en vegbredde på 5 meter, så bør møteplassene minimum utformes slik at 
kjørebanen utvides til 6 meter over en lengde på 20 meter med 15 meters 
overgangsstrekning til hver side, altså en anbefalt totallengde er 50 meter. 
Tiltakshaver må sikre de nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. 
Møteplassene skal skiltes med M for møteplass. Nye møteplasser på øvre del 
skal være etablert og tatt i bruk innen: 1.09.2018. Det skal innsendes 
dokumentasjon på dette til Ringerike kommune. Dersom møteplassene ikke er 
etablert innen fristen, så vil bygningsmyndigheten vurdere å ilegge stans i 
oppfyllingsarbeidet i påvente av at vilkår i tillatelsen blir oppfylt.» 

 
Fylkesmannen mener naboene med denne presiseringen er tilstrekkelig ivaretatt. Som 
kommunen viser til, er det tiltakshaver som er ansvarlig for å få nødvendige avtaler/ny 
plassering på plass. Tilstrekkelig sikkerhet på vegen er en forutsetning for at massene til 
fyllingene kan transporteres.  
 
Når det gjelder konsekvensene av kjøringen tiltrer vi kommunens vurdering som fremkommer 
av klagebehandlingen og viser til denne.  
 
Konklusjon 
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke 
merknader til det utviste skjønn. 
 
 
 
 
Etter fullmakt 
 
Ingebjørg Haug  
Fungerende fagsjef 
 

  Oda Charlotte Sebusæter 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Per Kristian Rotherud Røsholmstranda 26 3519 HØNEFOSS 
Hans Martin Ødegård Røsholmstranda 3 3519 HØNEFOSS 
Morten Vidar Hansen Røsholmstranda 17 3519 HØNEFOSS 
Henrik Basberg Averøyveien 100 3519 HØNEFOSS 
Advokatfirmaet Johnsrud og CO AS Postboks 194 2302 HAMAR 
Stein Rotherud Røsholmstranda 23 3519 HØNEFOSS 
Thomas Palm Averøyveien 34 3519 HØNEFOSS 
Guni Consult Nedre Grøndokkvei 14 3531 KROKKLEIVA 
Sverre Bergli Averøyveien 48 3519 HØNEFOSS 
Tore Olsen Averøyveien 69 3519 HØNEFOSS 
Lars Strand Averøyveien 30 3519 HØNEFOSS 
Berit Leine Averøyveien 56 3519 HØNEFOSS 
Gro Bakke Askenga 1 3519 HØNEFOSS 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1842-98  Arkiv: GNR 1/42  

 

Sak: 53/18 

 

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

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

opprinnelige vedtaket: 

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

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

Kommunen frafaller sitt gebyr grunnet fristoversittelse. Klagen på avslag på 

område 3 og 4 tas ikke til følge. 

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

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

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

som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres:  

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

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

tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler med 

grunneiere. 

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

møteplassene på nedre del, skal det også etableres minimum tre 

møteplasser på øvre del. Totalt minimum seks møteplasser fra krysset 

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

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

Møteplassene på øvre del skal anlegges med omtrent 250 meters 

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

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

møteplassene minimum utformes slik at kjørebanen utvides til 6 meter 

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

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

de nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. Møteplassene 

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

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

dokumentasjon på dette til Ringerike kommune. Dersom møteplassene 

ikke er etablert innen fristen, så vil bygningsmyndigheten vurdere å 

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

oppfylt.  

c. Vedtaket for øvrig blir stående 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

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

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

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

klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen. 

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

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

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

 

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

Forslag til vedtak: 

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

opprinnelige vedtaket: 

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

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

Kommunen frafaller sitt gebyr grunnet fristoversittelse. Klagen på avslag på 

område 3 og 4 tas ikke til følge. 

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

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

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

som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres:  

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

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

tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler med 

grunneiere. 

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

møteplassene på nedre del, skal det også etableres minimum tre 

møteplasser på øvre del. Totalt minimum seks møteplasser fra krysset 

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

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

Møteplassene på øvre del skal anlegges med omtrent 250 meters 

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

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

møteplassene minimum utformes slik at kjørebanen utvides til 6 meter 

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

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

nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. Møteplassene skal 

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

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

dokumentasjon på dette til Ringerike kommune. Dersom møteplassene 

ikke er etablert innen fristen, så vil bygningsmyndigheten vurdere å 



- 

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

oppfylt.  

c. Vedtaket for øvrig blir stående 

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

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

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

klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen. 

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

 

 

 

  

 

Sammendrag 

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

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

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

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

skader på drensrør, kummer, private innkjøringer mm.) 

 

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

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

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

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

møteplasser. 

 

 

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

(HMA)? 

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

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

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

vedtak: 

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

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

§ 19-2, på følgende vilkår: 
a. Tillatelsen omfatter kun rene masser. 

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

minimum skal:  

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

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

iii. Det skal tas regelmessige stikkprøvekontroller 

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

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

vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig. 

e. Kjøring skal kun skje innenfor følgende kjøretider: 

i. Mandag til torsdag kl 0700-1900 

ii. Fredag kl 0700-1300 

iii. Ingen kjøring lørdag, søndag eller helligdager 



- 

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

område 2 

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

grunneiere.  

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

arbeidene, istandsetting av vei og garantisum. En slik avtale skal senest foreligge 30. 

januar 2018. 

2. Det gis ikke tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5 for område 3 og 

4, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Derfor avlås søknaden om oppfylling av 

område 3 og 4, med henvisning til § 20-3 i plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven. 

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

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

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

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

myndighet. 

 

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

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

 

 

 

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

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

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

(hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning).   

 

 

Klage på tillatelsen som er gitt 

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

terreng/innkjøring av masser til Averøya på gnr. 1/42. 

 

Det er totalt kommet sju klager: 

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



- 

2) Hans Martin og Phithayarat Ødegård (nabo) 

3) Morten og Kirsten Rotherud (nabo) 

4) Per Kristian og Anne Marit Rotherud (nabo) 

5) Stein og Gro Rotherud (nabo) 

6) Tore og Laila Olsen (nabo) 

7) Arild Weisten (nabo) 

 

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

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

kommentarer i et eget brev,   
 

 

Hva er det som påklages? 
 

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

- avslag for område 3 og 4 

- byggesaksgebyr 

- møteplasser og manglende samtykke fra grunneiere til etablering av disse 

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

kummer, private innkjøringer mm.) 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

tiltaket sikrer Basberg sine jordbruksarealer mot flom.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

stor terrengendring med et stort antall kubikkmeter masse, så betyr ikke det at saksbehandlingen er 

tilsvarende mer omfattende enn en mindre terrengendring. Det fremstår for klager som om at denne 

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



- 

fremstår ilagte gebyr å være i strid med selvkostprinsippet.  

 

 

2. Hans Martin og Phitayarat Ødegård, datert 14.03.2018 

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

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

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

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

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

 

3. Morten og Kirsten Rotherud, datert 15.03.2018 

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

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

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

lenger ned i saksframlegget). 

 

4. Per Kristian og Anne Marit Rotherud, datert 15.03.2018 

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

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

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

grov saksbehandlingsfeil at kommunen ikke har krevd fremleggelse av tinglysingsdokumenter 

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

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

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

spørsmål om HMS.  

 

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

 

5. Stein og Gro Rotherud, datert 15.03.2018 

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

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

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

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

dersom denne planen har blitt lagt til grunn for tillatelsen.  

 

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

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

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

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

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

 

6. Tore og Laila Olsen, datert 15.03.2018 og 01.06.2018 

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

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

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

skriftlige avtaler med berørte grunneiere angående møteplasser.   

 

Tore Olsen har i brev datert 01.06.2018 kommet med ytterligere kommentarer. Dette etter at han 

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

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



- 

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

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

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

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

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

møteplassen vil bli fjernet så fort muligheten byr seg.  

 

7. Arild Weisten, datert 17.04.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Utfyllende kommentar fra naboer, datert 08.04.2018 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

delen av veien, fra Snyta-krysset til Røsholmen.  

 

 

Ansvarlig søkers kommentar på klagene 

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

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

etterkommet, og ny frist ble satt til 15.05.2018. 

 

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

 

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

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

vedlikeholdes iht. avtalen. Videre at de ikke har mottatt noen klager på dette fra veieier. 

Ansvarlig søker viser til at det har vært befaring og dialog underveis med vegeier, og at avtalen 

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

istandsettingstiltak. 



- 

 

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

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

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

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

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

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

drensrør ved behov og rettet opp gårdsplasser.  

 

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

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

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

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

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

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

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

avtale mellom partene vil foreligge. 

 

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

ansvarlig søker om at: 

 

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

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

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

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

overenskomst fra grunneier Roterud til Ringerike kommune i 1968.  

 

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

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

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

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

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

disponerer. 

 

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

fyllingen på dette arealet blir tilpasset eiendomsgrensen. 

 

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

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

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

 

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

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

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

godkjenningen av 15.01.2018 og profilkart med angitte høyder. 

 

Avslutningsvis påpeker ansvarlig søker at transporten på den kommunale veien skjer i henhold 

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

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



- 

vil bli løst i avtalen. 

 

 

 

Vurdering 
 

 

 

Avslag for område 3 og 4 

 

Naturverdier  

 

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

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

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

uttalelsen fra Fylkesmannen i Buskerud datert 13.06.2017.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

våtmarksområdene grunnet FRE16.  

 

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

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

område 3 og 4 ved behandling av denne søknaden. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

kompensasjon: 

 

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

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

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



- 

økologiske kompensasjonsarealer i forbindelse med planene om ny E16 og 

Ringeriksbanen. Områdene har verdier i forhold til naturmangfold og 

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

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

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

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

andre allmenne interesser i 100-metersbeltet langs vassdrag. 

 

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

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

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

og 4.  

 

Deler av område 4 ble trukket ut 

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

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

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

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

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

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

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

være trukket ut. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Flomsikring – ikke lagt vekt på hensynet 

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

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

 

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

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

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

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

oppbygging for å hindre erosjon og vanninntrenging, og en vanlig oppfylling i de angitte 
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områder (område 3 og 4) vil sannsynligvis ha liten effekt som vern mot flom. Når vi ser på 

nivået for 200-årsflom for Tyrifjorden så ligger dette omtrent på samme nivå som eksisterende 

jorde (det jordet som ligger innenfor område 3 og 4.) 

 

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

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

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

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

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

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

uttalelse fra NVE, før kommunen kan behandle søknaden. 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Byggesaksgebyr 

 

Tidsfrist 

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

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

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

begynner å telle antall saksbehandlingsdager. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

søknaden regnes som komplett, og saksbehandlingstiden begynner å løpe.  

 

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

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

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

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

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

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

gjennomføres sammen. HMA er på befaring 15.01.2018, og behandler saken i det etterfølgende 
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møtet som avholdes på rådhuset. Under denne behandlinga er grunneier tilstede og blir også 

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

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

grunn, og her fastsettes også gebyr.  

 

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

fra 11.07.2017 til vår utsendelse 22.02.2018 eller om det foreligger årsaker som gir 

tidsavbrudd. Rådmannen mener at ikke alle dagene fra juli til februar skal telles med. I løpet av 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forlenge saken.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

Etter dette blir saksbehandlingstiden å regne fra: 

 

Fra 11.07.2017 til 24.10.2017       Antall dager:  105 

(perioden fra 25.10.2017 til 04.12.2017 skal ikke regnes med) 

 

Deretter fra 05.12.2017 til 14.12.2017.      Antall dager:  9 

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

 

Tillatelsen anses som gitt fra 15.01.2018     Antall dager:  1 
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Sum dager:  115 

Sum uker:  

16,5    (7d/u) 

 

 

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

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

sin helhet nedskrevet. Vi har beregnet at saksbehandlingstiden er på 16,5 uker, altså en 

fristoversittelse på mer enn fire uker. Dermed har ikke kommunen anledning til å ta gebyr. 

 

 

 

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

 

Beregning gebyr     

Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Dispensasjon  6 000  1   Kr 6 000,- 

Volum per påbegynt 1000 m3, fra 0 – 

50 000 

 1 600  50   Kr. 80 000,- 

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

For mengder over dette, dvs. fra 100 

000 

 200 122  Kr. 24 400 

Totalt gebyr å betale    Kr 160 400,- 

 

 

 

Da er det ikke tatt gebyr for: 

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

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

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

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

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

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

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

25 000 am3. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

og vil følge opp dette på delegert myndighet.  
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Selvkost 

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

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

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

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

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

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

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

og det har vært betydelig arbeid med koordinering av andre myndigheter, særlig forurensning. 

Kommunen har bistått med oppmåling, og har lagt ned en stor innsats for å legge til rette for at 

søknad kan sendes til oss.  

 

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

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

legges til grunn for selvkost. 

 

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

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

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

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

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

til journalpostene.     

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

rådmannen anbefaler at saksbehandlingsgebyret frafalles i sin helhet. 

 

 

Møteplasser og manglende samtykke fra grunneiere til etablering av disse møteplassene 

 

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

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

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

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

avkjøringen ned til Røsholmstranda).  

 

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

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

 

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

møteplassen), at en møteplass er en kommunal snuplass, og at den tredje møteplassen er en 
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beskjeden breddeutvidelse av vegen, og at det etter ansvarlig søkers vurderinger er innenfor 

det som omfattes av overenskomsten fra 60-tallet. 

 

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

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

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

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

 

Det er ikke etablert/det finnes ikke møteplasser på den øvre delen av Averøyveien, den delen 

som går fra krysset Busundveien/Røsholmstranda og ned til krysset 

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

et tilstrekkelig antall møteplasser? 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

møteplassen.  

 

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

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

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

rådmannens antatte ca. 5 meter. 
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Konsekvenser av kjøringen til Averøya (breddeutvidelse av vei, støv, skader på 

drensrør, kummer, private innkjøringer mm.) 

 

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

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

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

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

fastslår at bygningsmyndigheten, som hovedregel, ikke skal ta stilling til privatrettslige forhold 

ved behandling av byggesøknad. 

 

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

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

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

 

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

- vil være nødvendig for bygningsmyndigheten å undersøke privatrettslige forhold?  

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

betingelsene som er satt i denne saken? 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

 

 

 

Alternativ løsning 
 

Område 3 og 4 

Dersom HMA ønsker å vurdere område 3 og 4 på ny, må saken sendes i retur til 

administrasjonen, og rådmannen må anmode ansvarlig søker om å sende inn en revidert søknad 

for området 4. Et forslag til vedtak kan se slik ut: 

1. Det fremkommer nye forhold som tilsier at rådmannen bør se på dette området på ny. 

Saken sendes i retur til rådmannen. Det bes om at søker anmodes om å sende inn 

revidert søknad for område 3 og 4, og at rådmannen deretter fremmer saken for ny 

politisk behandling.  

 



- 

 

 

Konklusjon 

 

Basberg klager på avslaget for område 3 og 4, og begrunner dette med at området ikke lenger 

er aktuelt for økologisk kompensasjon og at det ikke er lagt tilstrekkelig vekt på flomsikring. 

Rådmannen har redegjort for at områdene for økologisk kompensasjon bare er ett av flere 

momenter og kan ikke se at det fremkommer nye opplysninger som tilsier at vårt opprinnelige 

vedtak bør endres. I tillegg ville det måtte blitt utarbeidet en ny søknad for område 4, siden 

deler av området har blitt trukket ut av søknaden.  

 

Rådmannen er enig i at det har gått lang tid siden søknaden ble sendt inn til det foreligger et 

vedtak i saken. Denne saken har vært kompleks, Ringerike har få sammenlignbare saker, og det 

har vært nødvendig med politisk behandling. Det har vært årsaken til at saken har trukket ut i 

tid. Etter å ha regnet på medgått tid i saken så har rådmannen kommet frem til at kommunen 

har oversittet saksbehandlingsfristen. Saksbehandlingsgebyret frafalles i sin helhet. 

 

Naboer langs veien har klaget på at det ikke foreligger tilstrekkelig møteplasser og at det ikke 

foreligger nødvendige tillatelser fra grunneiere. De tar også opp at kjøringen medfører skade 

og ulempe på privat eiendom. Som bygningsmyndighet kan ikke kommunen gå langt inn i 

privatrettslige forhold.  

 

Tiltaket som er å heve jordbruksarealene er i stor grad gjennomført, man har langt på vei kjørt 

inn de massene som skal kjøres inn. Det at søknaden sendes inn etter at tiltaket er påbegynt gir 

etter rådmannen sitt syn ikke grunnlag for å sette færre eller mildere krav til vilkår for 

tillatelsen. Kommunen skal behandle søknaden som om tiltaket ikke var gjennomført. Følgelig 

må det også iverksettes tiltak om etablering av flere møteplasser på Averøyveien, selv om det 

er opplyst at tiltaket trolig er i sluttfasen. Rådmannen ser at volumanslaget gjentatte ganger har 

økt, og kan hende vil det også kunne gå noe lenger tid før anlegget blir ferdigstilt. 

 

Rådmannen vil anbefale at det opparbeides møteplasser også på den øvre delen av 

Averøyveien. Totalt bør det minimum etableres 6 møteplasser. På den øvre delen bør det 

minimum etableres tre slike møteplasser, og det bør angis en frist for når disse skal være 

etablert. Dersom vilkåret ikke overholdes, må rådmannen vurdere hvorvidt det skal pålegges 

stans i arbeidet frem til vilkåret om møteplasser er oppfylt.  

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart 

2. Kommentar fra Tore Olsen, datert 01.06.2018 

3. Tilleggsinformasjon fra ansvarlig søker, datert 30.05.2018 

4. Ansvarlig søkers kommentar på klagene, datert 15.05.2018 

5. Brev fra Ringerike kommune om oversendelse av klager, datert 13.04.2018 

6. Henrik Basberg (grunneier og tiltakshaver), representert ved advokatfirmaet Johnsrud 

og Co, datert 09.03.2018 

7. Hans Martin og Phithayarat Ødegård (nabo), datert 14.03.2018 

8. Morten og Kirsten Rotherud (nabo), datert 15.03.108 



- 

9. Per Kristian og Anne Marit Rotherud (nabo), datert 15.03.2018 

10. Stein og Gro Rotherud (nabo), datert 15.03.2018 

11. Tore og Laila Olsen (nabo), datert 15.03.2018 

12. Arild Weisten (nabo), datert 17.04.2018 

13. Tilleggsskriv fra naboene, datert 08.04.2018 

14. Omgjøring av nydyrkingsvedtak, datert 08.05.2018 

15. Saksprotokoll fra HMA 15.01.2018 

16. Saksprotokoll fra HMA, 05.12.2017 

17. Saksframlegg, datert 22.11.2017 

18. Fullstendig journal – viser oversikt over all korrespondanse i saken. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.06.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder byggesak: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Heidi Skagnæs 

saksbehandler: Lisa Helgesson (naturmangfold) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fra: prrkr [prrkr@yahoo.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Heidi Skagnæs [Heidi.Skagnaes@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 25.03.2019 11:53:42 

Emne: Kommentar til klage fra Henrik Basberg , fremsatt av advokatene Johnsrud og Co i 

brev av 12.03.2019 

Vedlegg:  

 Ser med forundring på at advokaten fremsetter uriktige påstander i sin klage knyttet 
til  bl.a møteplasser.  
 Undertegnede har  aldri mottatt noen henvendelse fra Basberg om opparbeidelse av rasteplasser 
langs Røsholmstranda/Averøyveien og så  langt jeg vet heller ingen av de øvrige naboer. Etter mitt 
syn er  det Basberg som må ta initiativ til kontakt med private grunneiere for eventuelt å kunne 
forhandle frem avtale om midlertidig eller permanent grunnavståelse for opparbeidelse av pålagte 
møteplasser, dette har ikke skjedd.  
GENERELT 
Massetransporten har i  perioder vært meget intens med opptil 200 trailerbevegelser pr dag, i tillegg til 
den normale trafikk som følger av landbruksdrift, anslått til i gjennomsnitt 3-4 transporter daglig. Den 
intense trailertrafikken overskrider langt det som nåværende veg kan tåle både strukturelt og 
trafikkmessig ,og det kan vises både til framkommelighetsproblemer,mange trafikkfarlige situasjoner 
og flere mindre uhell. Undertegnede støtter derfor Ringerikes kommunes vedtak om stans og anmoder 
som nabo at dette vedtaket blir opprettholdt inntil videre. 
Mvh 
Per Kr. Rotherud  . 



24.03.2019

Ringerike Kommune
Postboks 123
3502 Hønefoss

Kommentarer til brev fra Advokat Johnsrud & Co As - Sak ref 10440/6920

Vedlegg til saksnr. 14/1842-130

Heving av landbruksareal gnr./bnr. 1/42

I klage datert 13.03.2019 fra advokat Johnsrud & Co ved Inga Borud er dette ikke basert på fakta,
men kun basert på feilaktige opplysninger fra sin k lient, sitat "vegen er allerede minimum 6 meter
bred….."
Vi må igjen opplyse om at Averøyveiens nedre del gå r over privat grunn i en strekning på ca 720
meter.
Som tidligere nevnt i brev av 01.06.2018 skal veibr edden etter forlik over 40/2 og 40/10 være 4,5
meter, økning av veibredden utover 4,5 meter er for etatt ved stadig "snikutvidelser" og som har
eskalert den seneste tiden uten grunneiers samtykke .
Videre "snikutvidelse" eller annen utvidelse utover 4,5 meter vil føre til en reduksjon av dyrket area l
for eiendommene 40/2 og 40/10.
Vi kan ikke under noen omstendighet akseptere at pr ivate aktører tar seg til rette på vår grunn for et
prosjekt som ikke lengre har noen økt samfunnsnytti g verdi.
Det er kjørt inn langt mer masse en det er søkt om, samt et tidsaspekt som informert om på
nabomøte 05/03-14 skulle ha en varighet på 2-3 år, vi skriver nå 2019

Vi vil igjen påpeke følgende til transporten inn ti l anlegg foretatt i jan/feb 2019 til tross for påle gg om
stans i innkjøring av masse, ble det kjørt inn opp til ca 50 lass daglig
Det tas overhode ikke hensyn til berørte naboer.
Brudd på kjøretidsbestemmelser.
Brudd på hastighet, målt til ca 55 km/t på vinterfø re med full last Ca 50 tonn (anbefalt 20 km/t forbi
bolig)
Markerings stolper langs jorde kanter 40/10 som gje ntatte ganger blir kjørt ned.

Vi forventer at Ringerike Kommunes vedtak av 21.02. 19 om stans i arbeide med oppfylling på 1/42
blir opprettholdt.

Tore Olsen
Averøyveien 69
3519 Hønefoss



Fra: morten vidar hansen [movihan@hotmail.com] 

Til: postmottak@ringerike.kommune [postmottak@ringerike.kommune] 

Kopi:  
Sendt: 25.03.2019 10:02:20 

Emne: Massekjøring til Averøya/Heidi Skagnæs 

Vedlegg:  

Hei. 

Ser at saken om stans i massekjøringen til Averøya skal opp til politisk behandling 8/4-2019. 

Jeg har rett før kjøringen stanset vært i kontakt med Kommuneoverlegens kontor på Ringerike ved Unni Suther. 

Jeg mener at støy/støv og alt det kjøringen fører med seg av plager for oss som er beboere langs Røsholmstranda 

veien går på helsen løs. 

Avtalen med Fagansvarlig for miljørettet helsevern er at de ønsker en tilbakemelding fra oss beboere dersom 

pålagt stans i arbeidet ikke har ført til at forholdene ved boligene har blitt bedre. 

De vil da bli satt på saken om beslutningen pålagt stans i arbeidet blir omgjort og kjøringen starter opp igjen. 

Mvh. 

Morten Vidar Hansen 

Røsholmstranda 17. 

3519 Hønefoss 

91887274 



Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltning 

 

Gro og Stein Rotherud 

Røsholmstranda 23 

3519 Hønefoss                                                                                         22.03.2019 

 

Vi viser til melding fra Ringerike kommune saksnr.14/1842 – 130                    

Svar – Klage over kommunens vedtak av 21.02.19 – pålegg om stans Gnr/bnr 

1/42 – Averøya 

I forbindelse med at kommunen fremmer klagen til politisk behandling 8. april 

2019, tillater vi oss å komme med noen bemerkninger, korrigeringer og 

presiseringer. 

Transportlinjen 

 I brev fra Advokatfirmaet Johnsrud & Co As av 12.03.19 avsnitt 2 og 8 

anvendes navnet Averøyveien. Her glemmer advokatfirmaet at transportlinjen i 

tillegg til Averøyvegen også går på vegen Røsholmstranda. Det presiseres at 

transportlinjen for de tilkjørte masser på kommunal veg starter ved Snyta, 

krysset Fv 162 Busundveien – Røsholmstranda. Vegen følges i 900 m før man 

når Averøyveien som er en sideveg/forgrening fra veien Røsholmstranda. Den 

kommunale delen av Averøyveien er 500 m lang og avslutter ved Engabekken. 

Deretter går transportlinjen videre på nordvestre gren av den private del av 

Averøyvegen. Det er 9 husstander som er direkte naboer til den kommunale 

vegen. Totalt er det ferdsel fra 19 boliger og 20 hytter langs transportlinjen. I 

tillegg kommer all ferdsel til kommunens eget friluftsområde Røsholmstranda, 

som er betydelig, spesielt i sommerhalvåret. 

Massetransporten foregår med store vogntog på ca. 50 tonn. Frekvens pr. dag 

er på inntil 100 lass, med returtransporten utgjør dette 200 passeringer daglig. 

 



Naboer 

Ifølge advokatfirmaets brev synes det å være gjennomgående at veiens naboer 

forhindrer gjennomføring av vilkåret.                                                                          

Vi tar med noen utdrag av påstander i brevet: 

Avsnitt 2– grunneiere har motsatt seg medvirkning til gjennomføring av vilkåret 

Avsnitt 3 – berørte naboer akter ikke å inngå avtale 

Avsnitt 6 – vetorett for å forhindre aktivitet 

       -myndighetsutøvelsen ligger hos naboene          

Avsnitt 8 - naboenes ønske om å avslå      

Det faktiske forholdet er at tiltakshaver ikke har forespurt noen av veiens 

naboer om tillatelse til møteplasser etter politisk vedtak 15.01.2018. Denne 

unnlatelsen må vel kunne sies å være avgjørende for å kunne oppfylle kravet 

fra Ringerike kommune, noe som også Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning og Fylkesmannen i Buskerud har satt som vilkår. Således kan 

tiltakshaver selv, ved denne unnlatelsen, ha ført til at vilkåret ikke har blitt 

oppfylt, og av den grunn har kommunen gitt pålegg om stans, brev av 21.02.19. 

  

Vegen  

Ringerike kommune er vegeier av det som i denne sammenheng benevnes som 

den kommunale veg Snyta – Engabekken.  Kommunen eier selve veglegemet, 

men veigrunnen ligger fremdeles på den eiendom som har avgitt grunn for 

bygging av vegen. Grunneier er altså eier av grunnen. Vegen er ikke 

matrikulert.                                                                                                                          

I brevets avsnitt 3 vises det til tiltakshavers uttalelse om at vegens bredde 

allerede er 6 meter. Standard bredde på bygdeveger har vært 3,75 meter. Med 

årene har det gradvis blitt ervervet arealer til opparbeidelse av bl.a. grøfter, 

kummer o.l. Bredde fremkommer ikke etter vegloven av 1963. Den aktuelle 

kommunale veg ble sist asfaltert i 1985 med en bredde på ca. 4,5 - 5 meter. 

Etter den intensive massetransporten med tusenvis av passeringer, som har 

pågått siden 2013, har vegen blitt påført stor skade og hvor asfalten er borte, 



kummer og rør har blitt skadd. Når de store vogntogene møter hverandre blir 

vegen for smal og kjøretøyene manøvrerer seg utenfor veglegemet. Gradvis blir 

vegen skjøvet utover «bredda ut» på bekostning av grøfter og privat grunn. Det 

er ulovlig å ta seg til rette ved å gå utenfor grensene for det areal som er 

ervervet til veg. Da må man ha en avtale med grunneier. For å rette opp igjen 

slike skader kan det ikke uten videre tas i bruk nye arealer til f.eks. grøfter o.l. 

Uberettiget bruk gir rett på erstatning. I denne sammenheng kan det også 

nevnes at det heller ikke har kommet tilbud om noen form for kompensasjon 

for den unormale ulempe naboene har blitt påført i alle disse årene siden 2013. 

 

Ferdselen 

Ferdselen langs vegen er forbundet med risiko. Det har vært flere farlige 

hendelser med bl. a. sykkelvelt og skader på kjøretøy. Seneste i vinter skled et 

fullastet vogntog av vegen og ble stående i over 6 timer. Beboerne har også 

småbarn og skolebarn som ferdes langs vegen. Regionen har flere 

våtmarksområder som benyttes av fuglekikkere, turfolk og hundeeiere. 

Syklende og gående i alle aldre er flittig besøkende til den kommunale 

badeplassen. Beboere som er avhengig av rullestol er engstelige for å ferdes 

langs vegen p.g.a. den dårlige vegstandarden og den hyppige trafikken av 

vogntog. På friluftsområdet arrangeres forskjellige aktiviteter og treff for 

barnehagebarn, skolebarn, ungdom og voksne. Røsholmstranda kafe har blitt 

et populært mål etter kommunens renovering, noe som fører til økende trafikk. 

Dette er momenter man må ta på alvor før det skjer en alvorlig ulykke. 

Senest når massetransporten opphører forventer vi at veien blir reparert og 

gjenopprettet med asfalt slik den opprinnelig var før 2013. 

Til slutt vil vi gi full støtte til kommunens avgjørelse om pålegg om stans.    

 

Med vennlig hilsen 

Gro og Stein Rotherud 



Ringerike kommune  

Miljø- og arealforvaltning 

 

 

Deres ref: 

Saksnr. 14/1842       Røsholmen gård 22.03.2019  

 

Innspill til møte 08.04.2019 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedrørende klage 

på pålegg om stans – gnr /bnr 1/42 – Averøya i Ringerike kommune. 

Viser til brev fra Advokatfirmaet Johsrud & co AS v/ Inga Borud ( heretter kalt Advokatfirma) av 

12.03.2019, samt brev fra Ringerike kommune svar 14.03.2019 saksnr. 14/1842-130. Svar – Klage 

over kommunens vedtak over 21.02.2019. Om å Fremme klagen for Politisk behandling. 

Vi må først påpeke feil i brev fra Advokatfirma, hvor det kun opereres med Averøyveien. Aktuelle vei 

gjelder også øvre del av veien Røsholmstranda.  

Viser til annet avsnitt i brev fra Advokatfirma, hvor det vises til fvl § 35 «omgjøring av vedtak uten 

klage» Vi påpeker atfvl §35a ikke er oppfylt «endringer ikke er til skade for noen som vedtaket retter 

seg mot eller tilgodeser..»  

Skadelidende er beboere og grunneiere. Tilgodeser Henrik Basberg 

og  fvl§35c «vedtaket må anses som ugyldig» 

Brev fra kommunen av 14.03.2019 gir en god og faktabasert fremstilling av saken, og vi mener 

vedtaket må anses som gyldig. 

I samme avsnitt fra Advokatfirma påpekes det «Grunneier som har  motsatt seg medvirkning til 

gjennomføring av vilkår»  

Vi stiller spørsmål til hvilke vilkår det her vises til. Avtalen om oppfylling ut fra vi forstår er betydelig 

overskredet. Pr 01.10.2017 er avvik på 44% ( ca 225 000 m3 )på mer enn det Basberg i 

utgangspunktet hadde søkt om.  og vi er kjent med at betydelige masser er tilkjørt etter denne 

datoen. 

I tredje avsnitt fra Advokatfirma «vilkår om opparbeidelse av møteplasser har vært kjent for 

tiltakshaver og ansvarlig søker siden 15.01.2018» Transporten har pågått siden mai 2013, grunneiere 

har aldri blitt forspurt om møteplasser eller informert tilstrekkelig om pågående arbeid. 

Grunneiere er ikke forespurt om møteplasser, derimot har tiltakshaver tatt seg til rette på privat 

grunn, som er brukt som møteplasser.  

I denne perioden har transporten og påfylling av masse forårsaket utvidelse av vei som går utover 

veiens opprinnelige bredde, medført til dårlig vei, nedkjøring og ødelegging av grøfter og rør.  

I avsnitt fem hevder Advokatfirma at om hvis oppmålingen var blitt gjennomført ville pålegg om 

stans aldri vært et tema.  



Dette betviler vi sterkt da vi innehar dokumentasjon på at grunneier ga fri grunn over sin eiendom 

for den opparbeidede vei Snyta – Engabekken, overenskomst mellom grunneier og Ringerike 

kommunen datert 02.07.1968. Opparbeidet vei var smalere enn dagen frem til kjøring begynte i mai 

2013. 

Kommunen eier veilegemet og grunneier eier grunn under veien. 

I avsnitt 6 "vetorett for nå forhindre aktivitet i tråd med tillatelsen" Hva menes om dette – vi har ikke 

hatt noen påvirkningskraft, hvorfor tas det det hensyn til dette nå. Ingen er blitt forespurt tidligere.  

Trafikksikkerheten:. Ferdsel i daglig bruk og fritidsområde. 

Veien beferdes av 19 boliger og 20 hytter samt all ferdsel til Røsholmstranda friluftsområde og 

festlokaler.  

Herav er det til sammen 9 gårdsbruk. Det er flere ganger observert høy fart og trang plass ved 

møting av kjøretøy. 

Minner om kommuneloven§ 23 og ber om at vårt brev legges ved sakspapirer når saken skal opp til 

politisk behandling 08.04.2019. 

Med hilsen 

Kirsten og Morten Rotherud 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike kommune 

Miljø- og arealforvaltning 

Postboks 123 Sentrum 

3502 Hønefoss 

 

                                             Deres ref.: 14/1842                    Snyta 21.03.2019 

 

Beathe Heieren                                                                        

Averøyveien 30 

3519 Hønefoss 

 

 

Viser til brev fra advokat Inga Borud, på vegne av sin klient Henrik 

Basberg, datert 12.03 2019 sendt Ringerike kommune angående klage på 

pålegg om stans – vedtak av 21.02.2019 

I dette brevet sendt Ringerike kommune påstår advokat Borud ifølge Basberg 

at naboene dvs. grunneierne langs veien ned til deponiet ikke akter å inngå 

avtaler med Basberg om å avstå grunn til møteplasser. Etter en ringerunde til 

alle berørte grunneiere langs veien ned til deponiet, har ingen av de berørte 

grunneierne mottatt skriftlig eller muntlig forespørsel fra Basberg angående 

denne saken. Jeg synes det er svært urimelig av Basberg å komme med slike 

grunnløse påstander, når han ikke en gang har prøvd å komme i dialog.  

Jeg leser videre i brevet fra advokat Borud at Henrik Basberg mener veien i sin 

helhet er minimum 6 meter bred, fra Snyta og ned til Engabekken. Her påstår 

han at veiens bredde i denne perioden fra 2013 til 2019, har økt med ca. 1,5 

meter kun fordi han har med jevne mellomrom etterfylt på veiens slitelag med 

oppharvet asfalt.  

Før transporten begynte i 2013 lå veiens bredde på mellom 4,5 og 5,0 meter. 

Dette kan bekreftes gjennom tidligere gitte dokumenter til saken, sendt inn av 

Kirsten og Morten Rotherud 

Gjennom hele transportperioden til deponiet og frem til februar 2019 har det 

kun blitt skrapt og etterfylt topp- og slitelag bestående av oppharvet asfalt. 

Selve veikroppen og veiskulder har ikke blitt utbedret eller endret, men skrapt 

og planert ned og ut i tidligere eksisterende grøfter. Nå har vi en vei med 

dårlig bæreevne og gjenfylte grøfter, uten evne til å drenere bort vann i 

vårløsningen.  

Det syntes godt at veien har tatt imot mye massekjøring. Tall fra kommunen i 

oktober 2017, viste det seg at det var blitt kjørt inn ca. 225 000 m3 masse til 



deponiet. Noe som viste seg allerede da å være 44 % mer masse enn hva 

Basberg i utgangspunktet hadde søkte om. Etter oktober 2017 og frem til nå 

har det blitt kjørt inn betydelige mer masse til deponiet på Averøya gård.  

Håper at dette brevet kommer i betraktning når saken skal opp til politisk 

behandling i april, og at all tidligere dokumentasjon fra naboer og berørte blir 

fremlagt og lest av de folkevalgte, jf. kommunelovens §23. 

 

Vennlig hilsen Beathe Heieren  

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/7430-34   Arkiv: GNR 278/165  

 

 

Klage på pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt 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 opprettholder vedtaket i delegasjonssak nr. 96/19. 

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 

Det er tidligere gitt avslag på dispensasjonssøknad for å beholde husvogn og utebod på 

eiendommen. HMA tok ikke klagen til følge, og klagesaken ligger hos Fylkesmannen for 

endelig avgjørelse. Kommunen ga pålegg om fjerning av husvogn og utebod med tilhørende 

fundamenter innen 1. juli 2019. Pålegget er påklaget. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas 

til følge, og oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

HMA ga avslag på søknad om å beholde husvogn og utebod på eiendom med gnr/bnr 278/165 

i møte 03.12.2018. I etterkant av dette møtet sendte administrasjonen ut forhåndsvarsel om 

pålegg om retting og tvangsmulkt 05.12.2018. Vedtaket om avslag på dispensasjon ble 

påklaget, og klagen ble fremmet for HMA i møte 04.02.2019. Klagen ble ikke tatt til følge, og 

den ble sendt over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Administrasjonen 

ga pålegg om fjerning av husvogna og uteboden 21.02.2019 med frist for fjerning 1. juli 2019. 

 

Beskrivelse av saken 



- 

Byggesaksavdelingen ga pålegg om fjerning av husvognen og uteboden 21.02.2019, da 

avslagsvedtaket ikke ble gitt oppsittende virkning. På grunn av at vedtaket var påklaget, ble 

det satt en lang frist for retting, slik at klagen kan avgjøres endelig før fristen for fjerning.  

 

Advokatselskapet Angell AS klaget på vedtaket på vegne av hjemmelshaver. Klagen går ut på 

at klager mener at kommunen ikke burde gitt pålegg før klagen var endelig avgjort av 

Fylkesmannen. I tillegg anfører klager at det kan tenkes at Fylkesmannen ikke har 

ferdigbehandlet klagen før fristen for rettingen utløper, for eksempel dersom Fylkesmannen 

skulle komme til at det trengs befaring i saken.  

 

 

Juridiske forhold  

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

rettslig klageinteresse i saken. Pålegget om fjerning av husvogna og uteboden er et 

enkeltvedtak, og advokatselskapet Angell AS 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». Klagen er sendt kommunen innenfor 

klagefristen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken om husvogn og utebod har vært oppe for HMA to ganger tidligere. Søknaden om å 

beholde husvogn og utebod ble avslått, og klagen ligger til avgjørelse hos Fylkesmannen i Oslo 

og Viken. 

 

Ringerike kommune har, på delegert myndighet, gitt følgende pålegg om retting og vedtak om 

tvangsmulkt, datert 21.02.2019: 

 

Ringerike kommune gir pålegg om retting, jf. plan- og bygningsloven § 32-3. 

1. Husvognen og uteboden med tilhørende fundamenter må fjernes innen 1. juli 2019. 

2. Hvis fristen i punkt 1 i dette pålegget ikke overholdes, vil det bli ilagt tvangsmulkt, jf. 

pbl. § 32-5. Tvangsmulktens størrelse settes til kr 500,- per virkedag som går uten at 

pålegget etterkommes. 

3. Dette pålegget kan følges opp med forelegg som kan få samme virkning som 

rettskraftig dom, jf. pbl. § 32-6. 

 

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. 

 

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 
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Dersom HMA ønsker at kommunen ikke skal vurdere pålegg og tvangsmulkt før klagen er 

endelig avgjort, kan følgende vedtak fattes: 

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

21.02.2019 omgjøres, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd. 

2. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinsipiell karakter. Vedtaket i denne saken vil danne 

presedens for hvilken prosess kommunen velger for ulovlighetsoppfølging ved påklagede 

vedtak i framtiden. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen viser til at klagen ikke er gitt utsettende virkning. Det betyr at kommunens vedtak 

om å gi avslag på dispensasjonssøknaden er gjeldende, selv om saken er til klagebehandling hos 

Fylkesmannen.  

 

At det mangler godkjenning for plassering av husvogn og utebod på eiendommen, betyr at det 

er et brudd på plan- og bygningslovgivningen, og det er grunnlag for å gi pålegg og 

tvangsmulkt i saken. Hverken plan- og bygningsloven eller forvaltningsloven inneholder en 

begrensning av denne muligheten i saker der et vedtak er påklaget. Rådmannen presiserer også 

at det aldri har vært noen tillatelse for denne husvogna og uteboden, og plasseringen var 

ulovlig også før det ble gitt avslag på dispensasjonen. 

 

Rådmannen viser også til at det er satt en relativt lang frist for retting, slik at Fylkesmannens 

vedtak sannsynligvis vil foreligge i god tid før fristen for retting. Dersom Fylkesmannens 

vedtak likevel ikke foreligger innen 1. juli, har hjemmelshaver mulighet til å be kommunen om 

utvidet frist for retting. Alternativt har kommunen også mulighet til å nedsette eller frafalle 

ilagt tvangsmulkt etter at det ulovlige forholdet er rettet. Dette vil være naturlig å vurdere 

dersom fristen for retting overskrides uten at Fylkesmannen har fattet endelig vedtak i saken. 

 

Videre peker rådmannen på at det er ønskelig å sikre framdriften i saker med ulovlige tiltak på 

eiendommer. Dette er den avgjørende grunnen til at pålegget om retting er fattet samtidig som 

klagesaken er til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. Det er mulig å klage på et pålegg, og 

dersom man skal vente til etter at endelig avgjørelse er fattet av Fylkesmannen før man gir 

pålegg, og det deretter kommer en klage på pålegget, kan saken ta svært lang tid å avslutte. 

Rådmannen mener derfor at dette kan bli en uheldig trenering av slike saker. Rådmannen 

anbefaler derfor at man fortsetter praksisen med å starte prosessen med eventuelle pålegg om 

retting eller lignende samtidig som saken sendes over til Fylkesmannen, og heller setter lange 

nok frister til at sakene kan avgjøres endelig av Fylkesmannen før fristtidspunktet. 

 

Rådmannen anbefaler at HMA ikke tar klagen til følge, og at saken oversendes Fylkesmannen i 

Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 

Oversiktskart  

Klage på vedtak om retting og vedtak om tvangsmulkt 

Pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt 

Melding om politisk vedtak - Husvogn og terrengendring 

Saksprotokoll - Klage på avslag - husvogn og utebod 
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Forhåndsvarsel - pålegg om retting 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Ringerike kommune
Byggesakskontoret
Postboks 123

3502 Hønefoss
Tromsø, den 04. mars 2019

Vår ref: JA/l119
Deres ref. : Saksnummer I 5 17 430-32.

VESTRE ÅUAr, ,278n65
KLAGE PÅ VEDTAK OM RETTIN G OG VEDTAK OM TVANGSMULKT.

Det vises til vedtak, datert 21.02.2019 hvor Ringerike kommune gir pålegg om retting, samt
vedtar tvangsmulkt dersom retting ikke er foretatt innen en fastsatt frist til 01. juli 2019.03.05

På vegne av tiltakshaver påklages vedtaket.

Denne klage er rettidig fremsatt, jf treukersfristen fra mottaksdato.

Som Ringerike kommune er vel kjent med er vedtak om å avslå søknad om dispensasjon
påklaget, Klagefristen her var satt til 06. januar 2019.

Frist for uttalelse til forhandsvarsel var også satt til 06. januar 2019. Siden avslag på
dispensasjonssøknaden ble påklaget synes derfor Ringerike kommune sin handtering av saken
i ettertid å være i strid med rekkefølgebestemmelsene.

Vedtak om retting og ileggelse av tvangsmulkt anføres å være gitt uten hensyn til den
pågående saksbehandlingen av klagen ho s Fylkesmannsembetet.

Selv om det er satt en relativt lang frist for retting kan det tenkes at Fylkesmannen ikke har
ferdigbehandlet klagen før fristen for rettingen utløper. Dersom Fylkesmannen skulle komme
til at det trengs befaring vil saksbehandlingen ta tid.

Denne side krever at Ringerike kommune tilbakekaller vedtaket og innretter seg sin
saksb ehandling etter Fylkesmannens avgj ørelse.
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Advokatselskapet Angell AS
Strandtorget 3 - Postboks 488 - 9255 Tromsø

telefon (+47) 48 20 74 lO ' faks 77 68 01 40 'i@jonnyangell.no ' Org.nr. NO 914 775 Og4



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Ellen Margrethe Biribakken          

Tennesveien 284 

 

9050 STORSTEINNES 

 

Delegasjonssak nr: 96/19 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/7430-32 8720/19 GNR 278/165  21.02.2019 

 

Pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt 

Gnr/bnr 278/165 - Vestre Ådal 

 

Vedtak: 
Ringerike kommune gir pålegg om retting, jf. plan- og bygningsloven § 32-3. 

1. Husvognen og uteboden med tilhørende fundamenter må fjernes innen 1. juli 

2019. 

2. Hvis fristen i punkt 1 i dette pålegget ikke overholdes, vil det bli ilagt 

tvangsmulkt, jf. pbl. § 32-5. Tvangsmulktens størrelse settes til kr 500,- per 

virkedag som går uten at pålegget etterkommes. 

3. Dette pålegget kan følges opp med forelegg som kan få samme virkning som 

rettskraftig dom, jf. pbl. § 32-6. 

 

 

Om saken: 

Vi viser til vårt brev 04.12.2018 med forhåndsvarsel om pålegg om retting og 

forhåndsvarsel om tvangsmulkt. Frist for uttalelse til forhåndsvarselet var 6. januar 

2019. Vi har ikke mottatt noen uttalelse spesielt knyttet til forhåndsvarselet, men 

vedtaket er påklaget. Kommunen velger derfor å sette en relativt lang frist for retting, 

slik at klagen kan avgjøres endelig. 

 

Pålegget anses gjennomført når husvogn og utebod med tilførende fundamenter er 

fjernet, og dokumentasjon på dette er sendt kommunen. 

 

Med virkedag i vedtakets punkt 2, menes alle dager som ikke er lørdag, søndag eller 

offentlig helligdag. 

 

 

 
 

Orientering om klage: 
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Klagefristen er 3 uker: 

Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen 

innen 3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 

www.ringerike.kommune.no. 

 

Søksmålsadgang: 

Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 

kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av 

den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har 

gått 6 måneder fra første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er 

avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b. 

 

 

 

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: 

Advokatselskapet Angell AS, Postboks 488, 9255 TROMSØ 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

 

Advokatselskapet Angell AS  

Postboks 488 

 

9255 TROMSØ 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
15/7430-28 5859/19 GNR 278/165  06.02.2019 

 

Melding om politisk vedtak - Husvogn og terrengendring 

Gnr/bnr 278/165 - Vestre Ådal 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  behandlet  i møte 04.02.2019 sak 12/19. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

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

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

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

 

 

Dette til orientering. 

 

 

 

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: 

Ellen Margrethe Biribakken, Tennesveien 284, 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 

 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll - Klage på avslag - husvogn og utebod 

Klage på avslag - husvogn og utebod 
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Oversiktskart 

SKM_C284e19010416310.pdf 

Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn og bod 

Tilbakemelding angående dispensasjon 

Bilag nr. 1 - skisse 

Bilag nr. 2 - infobrev 

Søknad om dispensasjon 

Kopi av møtebok 

Søknad om dispensasjon 

Nabomerknader 

Bilder 

Saksprotokoll – søknad om dispensasjon for plassering av husvogn og bod 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7430-27  Arkiv: GNR 278/165  

 

Sak: 12/19 

 

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

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

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. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.02.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Advokatselskapet Angell AS       

Postboks 488 

 

9255 TROMSØ 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/7430-21 45828/18 GNR 278/165  04.12.2018 

 
Forhåndsvarsel - pålegg om retting 

Gnr/bnr 278/165 - Vestre Ådal 

 

Vi viser til eget brev med melding om politisk vedtak. Her fremgår det om at det ble fattet 

vedtak om å gi avslag på dispensasjonssøknaden for husvognen og uteboden. Det vil si at 

bygningene, samt eventuelle tilhørende fundamenter og lignende, må fjernes. 

 

Anledning til å uttale seg: 

Før pålegg gis, tvangsmulkt vedtas eller forelegg utferdiges, har de ansvarlige anledning til å 

uttale seg, jf. pbl. § 32-2. Vi setter frist for uttalelse til 6. januar 2019. Basert på deres 

eventuelle tilbakemelding, vil kommunen vurdere hvordan saken skal følges opp videre. 

 

Forhåndsvarsel om pålegg: 

Vi varsler om at det vil bli vurdert å gi pålegg om fjerning av husvognen og uteboden dersom 

tiltakene ikke er fjernet innen 6. januar 2019, jf. plan- og bygningsloven §§ 32-2 første ledd og 

32-3 første ledd. 

 

Forhåndsvarsel om tvangsmulkt: 

Vi varsler om at det vil bli vurdert å ilegge tvangsmulkt samtidig som vedtak om pålegg. 

Tvangsmulkten vil i dette tilfellet løpe fra det tidspunkt som blir satt som frist for fjerning av 

tiltakene i pålegget, jf. pbl. §§ 32-2 og 32-5 første ledd. 

 

Forhåndsvarsel om forelegg: 

Hvis ikke pålegget etterkommes, kan dette følges opp med forelegg (tvungen gjennomføring), 

jfr. plan- og bygningsloven § 32-2 andre ledd. Dette kan få samme virkning som rettskraftig 

dom jfr. plan- og bygningsloven §§ 32-6 og § 32-7. Et pålegg kan også tinglyses som heftelse 

på eiendommen hvis ikke pålegget gjennomføres, jfr. plan- og bygningsloven § 32-3 fjerde ledd. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/86-35   Arkiv: GNR 32/8  

 
 

Søknad om dispensasjon og fradeling av boligtomt Gnr/bnr 32/8 – 
Gullerud – ny behandling 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1 for fradeling 

av boligtomt avslås, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

2. Søknad om fradeling av boligtomt avslås. 

 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
 

  

Utskrift sendes 

Knut Vold, Gullerud 19, 3511 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

Sammendrag 

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

landbrukseiendommen Gullerud gnr/bnr 32/8. Tomten er planlagt delvis på dyrkbar 

mark. Saken behandles etter kommuneplan 2007. Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning behandlet søknaden 13.08.18 i sak 56/18. Tiltaket ble av 

rådmannen vurdert til å ikke være i samsvar med kommuneplanen, og rådmannen 

anbefalte å avslå søknaden. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning foretok 

befaring og mente det forelå grunnlag for å godkjenne søknaden, og ba rådmannen 

innhente uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud. Dersom uttalelse ikke gikk i mot 

søknaden, ble myndighet delegert til rådmannen for å godkjenne søknad om 

dispensasjon og fradeling. Fylkesmannens uttalelse var negativ og saken legges 

derfor fram for hovedutvalget igjen.  

 

Rådmannen anbefaler å avslå søknaden. 

 

Innledning / bakgrunn 

Saken har vært behandlet i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning tidligere, sak 

56/18. Tiltakshaver, Knut Vold, søker om å få fradelt en boligtomt, ca. 3000 m², fra 
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landbrukseiendommen Gullerud gnr/bnr 32/8. Tomten er planlagt delvis på dyrkbar 

mark. Saken behandles etter kommuneplan 2007.  

 

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

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

stedbunden næring. Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. 

Forbudet gjelder også fradeling til slikt formål. Fradeling av kårbolig tillates ikke.  

 

I Ringerike kommunes retningslinjer for behandling av bygging og fradeling av 

kårboliger er det angitt at det kan tillates å oppføre kårbolig på eiendommer med 

over 25 dekar fulldyrka jord. Landbrukskontoret viste, ved forrige behandling, til 

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

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

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

tillatt å oppføre kårbolig. Tiltakshaver ble bedt om å vurdere den muligheten, men 

han ønsket å opprettholde søknaden om fradeling av boligtomt.  

 

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

anbefalte ved forrige behandling å avslå søknaden.  

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mente det forelå grunnlag for å 

godkjenne søknaden, og ba rådmannen innhente uttalelse fra Fylkesmannen i 

Buskerud. Dersom uttalelse ikke gikk i mot søknaden, ble myndighet delegert til 

rådmannen for å godkjenne søknad om dispensasjon og fradeling.  

 

Beskrivelse av saken 

Saken ble, 30.08.18, oversendt Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Saken ble 

også, samme dag, sendt til Statens vegvesen for behandling av utvidet 

avkjøringstillatelse etter vegloven. Videre behandling av fradelingen var helt 

avhengig av et positivt vedtak etter vegloven.  

 

Uttalelsen fra Fylkesmannen ble mottatt 26.09.18, og inneholdt følgende 

hovedpunkter: 

- Boligutvikling må være i tråd med kommuneplanen 

- Det skal være klare grenser mellom bebygde områder og LNF-områder. 

- Den aktuelle tomta ligger ikke i et tettsted eller i forbindelse med et etablert 

boligområde og Fylkesmannen anbefaler at kommunen ikke gir dispensasjon 

for spredt boligbygging, da dette vil kunne svekke videre utbygging og 

styrking av tettstedene.  

- Fylkesmannen anbefaler at lokalisering av nye boliger primært skjer i tråd 

med fastsatte utbyggingsmønstre i overordna plan der kommunen kan 

vurdere behovet for boliger i en større sammenheng. 

- En utstrakt dispensasjonspraksis for nye boliger vil være uheldig for 

overordnede strategier for utvikling av tettsteder og bosettingsmønster i 

kommunen. Flere dispensasjoner vil gradvis kunne undergrave den bolig- og 

tettstedsutvikling som er fastsatt i overordnet plan. 

 

Statens vegvesen sitt vedtak etter vegloven ble først mottatt 11.02.19 etter gjentatte 

purringer. Utvidet avkjøringstillatelse ble innvilget. Statens vegvesen har tidligere 
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uttalte seg i brev datert 25.05.18 og vist til kommuneplanbestemmelsene og at deres 

holdning er at bestemmelsene bør overholdes.   

 

Forholdet til overordnede planer 

Forrige kommuneplan var gjeldende på det tidspunktet da søknad om dispensasjon 

var komplett. Saken behandles derfor etter forrige kommuneplan. 

 

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

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

stedbunden næring. Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. 

Forbudet gjelder også fradeling til slikt formål. Fradeling av kårbolig tillates ikke.  

 

I Ringerike kommunes retningslinjer for behandling av bygging og fradeling av 

kårboliger er det angitt at det kan tillates å oppføre kårbolig på eiendommer med 

over 25 dekar fulldyrka jord. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1. Plan- og 

bygningsloven § 19-2 andre ledd angir vurderingskriteriene for 

dispensasjonsvedtaket. For å gi dispensasjon kreves det at hensynene bak 

bestemmelsen det dispenseres fra «ikke blir vesentlig tilsidesatt». Videre - at 

«fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering».  

 

Søknader om fradeling av landbrukseiendom skal behandles etter både plan- og 

bygningsloven og jordloven. Jordloven åpner likevel ikke for å godkjenne søknad om 

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

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

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

skal kunne godkjennes, må det foreligge spesifiserte og klare grunner av slik 

karakter og tyngde at de kan slå igjennom ovenfor de hensyn jordloven skal ivareta, 

jfr. jordloven § 12. 

 

Forrige kommuneplan var gjeldende på det tidspunktet første vedtak ble fattet 

13.08.18 og for øvrig da søknad om dispensasjon var komplett. Saken behandles 

derfor etter forrige kommuneplan. Det er plangrunnlaget som gjaldt ved utløpet av 

fristen, som skal legges til grunn for avgjørelse ved overskridelse av fristen, jf. plan- 

og bygningsloven § 21-7 femte ledd. Da saksbehandlingsfristen for søknaden var 

utløpt, var det kommuneplanen 2007 som var gjeldende. Det er derfor denne planen 

som skal legges til grunn for behandlingen av søknaden. 

 

Som hovedregel bør kommunen ikke innvilge dispensasjon når en statlig myndighet 

har gitt en negativ uttalelse, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd. Dersom 

tillatelse gis i strid med uttalelsen til Fylkesmannen, kan Fylkesmannen velge å 

klage på kommunens vedtak.  

 

Søksmålsadgang:  

Søksmål om gyldigheten av Ringerike kommunes vedtak eller krav om erstatning 

som følge av vedtaket kan ikke reises uten at vedkommende part har nyttet sin 
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adgang til å klage over vedtaket, og at klagen er avgjort av den høyeste 

klageinstans som står åpen. Søksmål kan likevel i alle tilfelle kunne reises når det er 

gått 6 måneder fra klage første gang ble framsatt, og det ikke skyldes forsømmelse 

fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger, i henhold til 

forvaltningsloven § 27 b. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 13.08.18 sak 56/18. 

Følgende vedtak ble fattet:  

 

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

fradeling av boligtomt på eiendom gnr/bnr 32/8, til tilleggsinformasjon mottatt 

23.01.18, til uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding 

fra landbrukskontoret 22.02.18, uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til 

rådmannens saksframlegg.  

 

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

dispensasjon og fradeling. Rådmannen bes innhente generell uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden, 

delegeres myndighet til rådmannen for å godkjenne søknad om dispensasjon 

og fradeling.  

2. Se orientering om klageadgang  

 

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, 

jf. forvaltningsloven § 36 første ledd.  

 

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

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

til kommunen (etter selvkostprinsippet). 

 

Behov for informasjon og høringer 

Både Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen har uttalt seg til saken.  

 

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

eller uttalelse fra andre enn de som er nevnt over.   

 

Alternative løsninger 

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1 for fradeling 

av boligtomt godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Søknad om fradeling av boligtomt godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse:  

Hovedutvalget mener at hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § 2.1 ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, og at fordelene er klart større enn ulempene. Det er flere eldre 

boliger i området, og det er planlagt gang- og sykkelveg fra Norderhov til Putten. 
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Hovedutvalget mener at tiltaket ikke forringer landbrukshensynet. Området vil 

fortsatt være et landbruksområde, da det ikke er snakk om vesentlig fortetting av 

området, men etablering av en eiendom til boligtomt.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan berøre spørsmål av prinsipiell betydning og 

muligens vil kunne danne grunnlag for fremtidig praksis når det gjelder fradeling av 

boligtomter fra landbrukseiendommer.  

 

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

saken ut fra likebehandlingsprinsippet.  Men rådmannen viser til at for framtidige 

saker vil kommuneplanen fra 31.1.19 bli gjeldende og at det vil danne seg ny praksis 

for behandling av søknader etter denne.  

 

Rådmannens vurdering 

Som hovedregel bør kommunen ikke innvilge dispensasjon når en statlig myndighet 

har gitt en negativ uttalelse jf. plan- og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd. Dersom 

tillatelse gis i strid med uttalelsen til Fylkesmannen, kan Fylkesmannen velge å 

klage på kommunens vedtak. 

 

Rådmannen viser til hovedpunktene i uttalelsen fra Fylkesmannen. Boligutvikling i 

Ringerike kommune må være i tråd med kommuneplanen. Hverken gjeldende 

kommuneplan eller kommuneplanen fra 2007 legger opp til utbygging i området som 

tomten ligger i. Den aktuelle tomta ligger ikke i et tettsted eller i forbindelse med et 

etablert boligområde. Rådmannen anbefaler ikke å gi dispensasjon for spredt 

boligbygging, da dette vil kunne svekke videre utbygging og styrking av tettstedene. 

Lokalisering av nye boliger bør primært skje i tråd med fastsatte utbyggingsmønstre i 

overordna plan der kommunen kan vurdere behovet for boliger i en større 

sammenheng. En utstrakt dispensasjonspraksis for nye boliger vil være uheldig for 

slike overordnede strategier for utvikling av tettsteder og bosettingsmønster i 

kommunen. Flere dispensasjoner vil gradvis kunne undergrave den bolig- og 

tettstedsutvikling som er fastsatt i kommuneplanen. 

 

Rådmannen viser til vurderingen gjort i saksframlegget for sak 56/18. I rådmannens 

vurdering står det blant annet: 

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

landbruksformål og til bruk for allmennhetens ferdsel og opphold. Man ønsker 

dermed å unngå nye tiltak som fører til oppstykking av landbrukseiendommer og økt 

privatisering av LNF-områdene.  

 

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.  
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I kommuneplanbestemmelsene § 2.1 kommer det tydelig fram at fradeling til 

boligformål ikke er tillatt. Det er ikke ønskelig med boligbygging i LNF-områder. En 

eventuell boligeiendom vil være fritt omsettelig og ikke nødvendigvis ha tilknytning til 

landbrukseiendommen.» 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak kommuneplanbestemmelsen § 2.1 blir 

vesentlig tilsidesatt, og mener fordelene med en eventuell dispensasjon ikke er klart 

større enn ulempene. På dette grunnlaget finner rådmannen at vilkårene for 

dispensasjon i pbl. § 19-2 ikke er oppfylt. Rådmannen anbefaler hovedutvalget å 

ikke godkjenne søknaden om dispensasjon. 

 

Videre vurderer rådmannen det omsøkte tiltaket å være i strid med de hensyn 

jordloven og kommuneplanbestemmelser skal ivareta. 

 

Rådmannen vurderer at dersom saken skulle behandles etter gjeldende 

kommuneplan ville rådmannens konklusjon, avslag, blitt det samme. Det er de 

samme momentene som ville blitt lagt til grunn for vurderingen av å ikke innvilge 

dispensasjon etter gjeldende, som for forrige kommuneplan. I likhet med forrige 

kommuneplan, angir heller ikke den gjeldende kommuneplanen Gullerud som 

utbyggingsområde/boligområde, og eiendommen inngår dermed ikke i en helhetlig 

strategi for utbygging i kommunen. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart Målestokk 1:300000 

Oversiktskart Målestokk 1:70000 

Oversiktskart Målestokk 1:50000 

Oversiktskart Målestokk 1:30000 

Oversiktskart Målestokk 1:15000 

Situasjonskart ny tomt Målestokk 1:7000 

Situasjonskart ny tomt Målestokk 1:2000 

Utvidet avkjøringstillatelse fra Statens Vegvesen 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 

Saksprotokoll sak: 56/18 - Søknad om fradeling av boligtomt og dispensasjon 

Saksframlegg sak: 56/18 med vedlegg  

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 
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Fv 241 - U tvidet bruk av avkjørsel for fradeling av tomt til bolig fra gnr. 32

bnr. 8 i Ringerike kommune

Vi viser til oversendelse fra Ringerike kommune datert 01 .1 1 .201 8 .

Vedtak

Med hjemmel i vegloven § 40 og §43 gir vi tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra

fylkesvegen for fradeling av tomt til en bolig fra gnr. 32 bnr. 8 i Ringerike kommune.

Vilkår for tillatelsen

Tillatelsen gis i henhol d til forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av

avkjørsler fra offentlig veg gitt av Vegdirektoratet 16.7.1964 og forskrift om retningslinjer

for behandling av avkjørselssaker for riksveg gitt av Samferdselsdepartementet 26.2.1 982.

1 . Avkj ørselen skal være plassert i tråd med situasjonsplan . I tillegg skal Krav til

utforming av avkjørsel være fulgt. Dette ligger vedlagt.

2. Tillatelsen gjelder følgende tiltak og planlagt bruk/formål: Fradeling av tom t til en

enebolig .

3. Det må være snuplass eller etableres en snuplass inne på egen eiendom, slik at det

ikke blir nødvendig å rygge ut på offentlig veg.

4. Tillatelsen gjelder bare tilknytningspunktet til riks - /fylkesvegen. Søker må selv avklare

eiendomsforhold og innhente nødv endige rettigheter som gjelder bruk og

opparbeiding av avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg. Slike rettigheter bør tinglyses.
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5. Hvis avkjørselen går over en veggrøft, må det legges et rør i tilstrekkelig lengde. Røret

må legges slik at grøften ikke blir sk adet, og slik at grøftevannet får fritt avløp. Se Krav

til utforming av avkjørsel .

6. Så snart avkjørselen er ferdig bygd må vedlagte skjema Bekreftelse på

opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel skrives under og returneres. Opparbeidet

avkjørsel skal være godk jent av Statens vegvesen før øvrige byggearbeider settes i

gang.

7. Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år etter at tillatelsen er gitt, ellers faller

tillatelsen bort.

Eier eller bruker av avkjørselen har selv ansvaret for at Krav til utforming av a vkjørsel til

enhver tid er oppfylt, herunder krav til frisikt (jf. vegloven § 43). Hvis kravene ikke er oppfylt,

kan Statens vegvesen trekke tilbake tillatelsen.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidene med avkjørselen kan kreve arbeidsvarsling. For mer

informasjon om dette: http://www.vegvesen.no/fag/ Veg+og+gate/ Arbeidsvarsling

Begrunnelse for vedta ket

Statens vegvesen skal i vurderingen legge vekt på framkommelighet og trafikksikkerhet på

vegen det er søkt om avkjørsel fra. Det vises ellers til informasjon i søknad.

Rett til å klage

Det kan klages på dette vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28. Mer informasjon om hvordan

det klages finnes i skjema «klage på forvaltningsvedtak» . Fristen for å klage er tre uker fra

vedtaket er mottatt. Klageinstans er Buskerud Fylkeskommune . Klage sendes til Stat ens

vegvesen Region sør , firmapost - sor@vegvesen.no , som vil videresende klagen til

klageinstansen.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvalt ning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder

Truls A. Fyrand

Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering .
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Vedlegg

Vegloven § 40 og §43

Situasjonsplan

Krav til utforming av avkjørsel

Bekreftelse på opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel

Klage på forvaltningsvedtak

Kopi

Karine Kjellberg Granli
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Statens vegvesens saksnummer 1 8/52890

Melding om opparbeidet/nybygd/endret avkjørsel

Jeg/vi melder om at avkjørsel fra fylkesveg er ferdig opparbeidet i henhold til krav i tillatelse

datert 08.02.201 9 .

…………………………………………………………………………………………………………..

Sted/dato underskrift søker/grunneier

…………………………………………………….

Underskrift utførende entreprenør

Bekreftelsen sendes til: firmapost - sor@vegvesen.no
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(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel)

(3) Mottaker (navn og adresse)

Knut Vold

Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

(2) Dato

08.02.2019

(4) Klageinstans

Buskerud Fylkeskommune

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De onsker å klage over vedtak De har fått underretning om.

Klageren

Hvem kan De klage lil?

Klagefrist

Rett til å kreve begrunnelse

Innhaldet i klagen

Ulsening av gjennomføringen av

vedtaket

Rett til å se saksdokumentene 0g til

å kreve veiledning

Kostnader ved klagesaken

Klage til

Sivilombudsmannen

Særlige opplysninger

De har rett til å klage over xedtukel.

Klanen sender De til a». d»: det organet som er fon opp i rubrikk ( l). Hus \i ikke lar klagen Iil
folge. sender Vl den nl kl instansen. Jf. rubnkk (4).

fristen er m: uker fra den du" De monar dene brexet. Det er nlstrekkclig at klagen er
for frlglen .u'ul Dersom De klager så ment at det kan vaere uklart for 0>5 om De har klaget

i rett tid. har De oppg" dulocn for når De mottok dene brevet.
Dersom Dc klager fur >em. kan Vl se bon Fra klagen. Dc kan søke om å tå forlenge! Fristen. og da
må Dc oppgi anuken lil al De ønsker det.

Dersom De mener \i ikke har begrunnet xedlakct \ än. kan De krcx »: en sllk begrunnelse for fristen
går m. Ny klagefrist blir du regnet fra den dagen De momr begrunnelsen.

De må presisere

— lnilket xedmk De klager mer

— årsaken til at De klager

, den eller de endringer som De ønsker

—— eventuell andre opplpningcr 50m kan ha betydning for Vurderingen m klagen
Klagen må undertegnes.

Selx om De har klagerett. kun \cdmket xanllgxis gjennomføres straks. De kan midlenld sake omå
få utsatt gjennomfori gen u\ \edmkcl lil klagefnsten er ute eller [1] klagen er avgjort

Med xi>se begrensninger har De ren til å se dokumentene i saken. Reglene om dene finnesi
fon"allning>loxcn ; 18 ogå 19. De må i tilfelle ta kontakt med (: lt. rubrikk (1). De xll da fa
nærmere veiledning 0m adgangen til å klage. om framgangsmåten 0g om reglene for
saksbehandlingen.

Dc kan søke om å Fa dekket umifier til nodvendig advokathjelp ener reglene om fritt remråd.
Vunli is gjelder \ * mmckls- Og f0n11lle>grenser, Fylkesmannen eller Dar d\okat kan gi
nærmere oppbsninger om dene. Hus vedtaket er blitt endret til Deres fordel. kun De ener
Fon almingslox en ha krav på å Fa dekket \esemligc kostnader som har Vært nødvendig for å fa
endret \ cdmkel. Klugemslnnsen Uf, rubrikk (4)] \il orientere Dem om renen [ll £1 kreve slik
dekning.

Hvis De mener m De har \cen umu for uren fn den offentlige løn allnings side. kan De klage til
Stoningcts ombmhmnnn for Y‘onalmingen (Si ilombudsmannen). Sixilombudsmannen kan ikke
sch endre xedlakel, men kan gi sin wrdering av hvordan den offentlige forxalming har behandlet
.»ukerr og om det er gjort exemuelle Feil eller forsømmelser. Dette gjelder Ilkexcl ikke 1 saker som
er uxgon ax Kongen i smsrid. Dersom De nå får Deres klage avgjort "l statsråd fordi Kongen er
klageinsmm. kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sh llombudsmnnnen.
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Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av 
areal til boligtomt fra en landbrukseiendom ved Gullerud 
 
Ringerike kommune har i brev av 28. august 2018 oversendt en søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens LNF-formål for fradeling av en boligtomt fra en eiendom ved Gullerud, 
gnr. 32/8. Parsellen som ønskes fradelt har et areal på ca 3 daa. 
 
I følge kommunens overordnede plan er fradeling til annet enn tradisjonelt landbruk i dette 
området forbudt. Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak forbudet eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene 
ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven kapittel 19. 
Fordelene ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal 
ivareta og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. 
 
Videre må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i denne saken. Vi 
viser til Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19. juni 2009. 
 
Vi ber om at søknaden blir vurdert ut fra tilgangen til offentlig og privat service, 
kollektivtrafikk og trygg skoleveg. Videre må kommunen legge vekt på en boligutvikling i 
tråd med kommuneplanen. Vi viser til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging, fastsatt ved kgl. res. av 26. september 2014. Her står det blant annet at 
man skal finne løsninger som kan gi korte avstander til daglige gjøremål og effektiv 
samordning mellom ulike transportmåter. Kommunen skal også legge vekt på klare grenser 
mellom bebygde områder og LNF-områder. 
 
Den aktuelle tomta ligger ikke i et tettsted eller i forbindelse med et etablert boligområde. 
Fylkesmannen vil på generelt grunnlag anbefale at kommunen ikke gir dispensasjon for spredt 
boligbygging, da dette vil kunne svekke videre utbygging og styrking av tettstedene. Vi 
anbefaler at lokalisering av nye boliger primært skjer i tråd med fastsatt utbyggingsmønster i 
overordna plan der kommunen kan vurdere behovet for boliger i en større sammenheng. 
 
En utstrakt dispensasjonspraksis for nye boliger vil være uheldig i forhold til overordna 
strategier for utvikling av tettsteder og bosettingsmønster i kommunen. Flere dispensasjoner 
vil gradvis kunne undergrave den bolig- og tettstedsutviklinga som er fastsett i overordna 
plan. Fylkesmannen ber derfor om at kommunen legger spesielt vekt på presedensvirkningen 
av å gi dispensasjon i denne saken. En eventuell dispensasjon må begrunnes nøye ut fra 
konkrete forhold i den aktuelle saken for å unngå at det skapes uheldig presedens sett i 
forhold til tilsvarende saker i samme området eller i andre områder i kommunen. 
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Fylkesmannen kjenner ikke til spesielle natur- eller friluftsinteresser som blir berørt av tiltaket 
og har følgelig ingen spesielle merknader ut fra nasjonale eller viktige regionale 
miljøinteresser. 
 
Fradelingen kommer ikke i direkte konflikt med dyrka mark, men deler av arealet har tidligere 
vært en del av jordet som grenser til den omsøkte parsellen. Området er nå i bruk som 
lagerplass/vedproduksjon. Fylkesmannen kan ikke se at en eventuell fradeling av tomten vil 
få vesentlige negative konsekvenser for landbruksdriften. 
 
Kommunen må videre vurdere om saken kan ha negative virkninger for lokale miljøverdier 
eller lokale interesser og ut fra dette foreta en konkret vurdering av saken. En eventuell 
dispensasjon må begrunnes nøye ut fra konkrete forhold i den aktuelle saken for å unngå at 
det skapes en uheldig presedens i forhold til tilsvarende saker. 
 
Vi har tillit til at kommunen vurderer alle relevante forhold i saken og at lokale miljøverdier 
og lokale interesser i tilstrekkelig grad blir ivaretatt. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/86-23  Arkiv: GNR 32/8  

 

Sak: 56/18 

 

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

Gullerud 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

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

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

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg.  

 

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

fradeling. Rådmannen bes innhente generell uttalelse fra Fylkesmannen  

i Buskerud. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden, delegeres myndighet til rådmannen for 

å godkjenne søknad om dispensasjon og fradeling.  

2. Se orientering om klageadgang 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.08.2018: 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet spørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 56/18, da han er 

nabo. Tor Bøhn ble enstemmig kjent inhabil i behandling av saken, jf. kommuneloven § 40 nr. 

3, jf. forvaltningsloven § 6 tredje ledd. 

 

Arne Broberg (H) fremmet Rådmannens forslag alternativ 2 p.v.a H, KrF og AP.: 

«Alternativ 2:  

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

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

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg.  

 

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

fradeling. Rådmannen bes innhente generell uttalelse fra Fylkesmannen  

i Buskerud. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden, delegeres myndighet til rådmannen for 

å godkjenne søknad om dispensasjon og fradeling.  

2. Se orientering om klageadgang.» 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til Rådmannens alt. 2 med 

nytt pkt. 3: 

«3. Området har eksisterende boligbebyggelse og det er tydelig at matjord ikke blir berørt.» 

 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes. Presisering av retningslinjer for oppføring av kårboliger, før behandling av 

saken» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Braatens (SP) forslag til utsettelse oppnådde 3 stemmer (MDG, SP og V) og falt. 

 

Steinhovdens (MDG) forslag oppnådde 2 stemme (MDG og SP) og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Brobergs (H) forslag p.v.a H, KrF 

og AP, ble Brobergs forslag vedtatt mot 1 stemme (MDG). 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

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

 

 

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

Forslag til vedtak: 

 

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

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

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg. 

 

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

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. 

 

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

dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

 

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

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

 

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

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

godkjennes, avslås søknad om deling. 

 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

  

 

Utskrift sendes 

Knut Vold, Gullerud 19, 3511 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

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

landbrukseiendommen Gullerud gnr/bnr 32/8. Tomten er planlagt delvis på dyrket mark. 

 

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



- 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

opprettholde søknaden om fradeling av boligtomt.  

 

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

 

Rådmannen anbefaler å avslå søknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

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

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

23.01.18.  

 

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

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

naturreservatet ikke blir berørt av byggetiltaket. 

 

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

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

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

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

mottatt. 

 

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

at deres holdning er at bestemmelsene bør overholdes. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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

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

fradeling til slikt formål. Fradeling av kårbolig tillates ikke.  

 

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

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

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1.  

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

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



- 

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

ulempene etter en samlet vurdering». 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i denne saken. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

36 første ledd.  

 

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

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

selvkostprinsippet). 

 
Behov for informasjon og høringer 

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

uttalt seg til saken.   

 

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

uttalelse fra andre enn de som er nevnt over. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

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

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

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2: 

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

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

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg. 

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

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

rådmannen for å godkjenne søknad om dispensasjon og fradeling.  

2. Se orientering om klageadgang 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

landbrukseiendommer.  

 

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

likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Vurdering etter plan- og bygningsloven 

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

friluftsområder. 

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

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

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

områdene. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 

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

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

være fritt omsettelig og ikke nødvendigvis ha tilknytning til landbrukseiendommen. 

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

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

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

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

bolig. Tiltakshaver har ikke ønsket denne løsningen.  

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

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

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

Det er gjeldene regelverk som må følges.  

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

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

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

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

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

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

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

likebehandlingsprinsippet. 

Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt og mener 

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

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

anbefaler Hovedutvalget om å ikke godkjenne søknaden om dispensasjon. 

Vurdering etter jordloven 

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

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

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

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

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

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

matproduserende areal. Den strider også imot godkjent kommuneplan. 

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

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

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

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

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

kommuneplanbestemmelsene.  

 

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

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

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

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

forslaget og opprettholder søknad om fradeling av tomt til boligbygging.   

 

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

kommuneplanbestemmelser skal ivareta.  

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Oversiktskart Gullerudtjern naturreservat 

Uttalelse Statens Vegvesen Journalpost 18/86 - 17 

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

 Meldingstekst.html 

Søknad om fradeling.pdf Journalpost 18/86 – 16 



- 

 Meldingstekst.html 

Tilbakemelding fra landbrukskontoret Journalpost 18/86 - 9 

 Meldingstekst.html 

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

Uttalelse Fylkesmannen i Buskerud Journalpost 18/86 - 3 

 Meldingstekst.html 

E-post Journalpost 18/86 - 2 

Søknad om dispensasjon Journalpost 18/86 - 1 

 Situasjonsplan 

 Bilder 

 Nabovarsel 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.07.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Oda Aulstad Kvisberg 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no [noreply.saksbehandling@vegvesen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.05.2018 12:45:23 

Emne: Dokument 18/52890-2 Dispensasjon - fradeling av boligtomt - gnr. 32 bnr. 8 - 

Gullerud sendt fra Statens vegvesen 

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

Til Ringerike kommune 

Vedlagt oversendes dokument 18/52890-2 Dispensasjon - fradeling av boligtomt - gnr. 32 

bnr. 8 - Gullerud i sak Gnr. 32 bnr. 8 - Gullerud - Ringerike kommune - dispensasjon fra 

Statens vegvesen. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.  

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i 

vårt kontaktskjema.  

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. 

 

Til Ringerike kommune 

Vedlagt sender vi dokument 18/52890-2 Dispensasjon - fradeling av boligtomt - gnr. 32 bnr. 

8 - Gullerud i sak Gnr. 32 bnr. 8 - Gullerud - Ringerike kommune - dispensasjon frå Statens 

vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga.  

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i 

kontaktskjemaet vårt.  

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på. 

 

Attn. Ringerike kommune 

Enclosed you will find the document 18/52890-2 Dispensasjon - fradeling av boligtomt - gnr. 

32 bnr. 8 - Gullerud from the Norwegian Public Roads Administration.  

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.  

This is an automatically generated email – please do not reply. 
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Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Wenche Bjertnes / 97073803 1 8/52890 - 2 25.05.201 8

Dispensasjon - fradeling av boligtomt - gnr. 32 bnr. 8 - Gullerud

Statens vegvesen viser til kommuneplanens bestemmelser om kårboliger. Vår holdning er at

disse bestemmelsene bør overholdes.

Eventuelle søknader om dispensasjon fra byggegrense mot riks - eller fylkesveg, samt

søknad om ny, eller endret bruk av eksisterende avkjørsel, skal behandles etter vegloven av

Statens vegvesen om tiltaket er utenfor regulert område.

Vegavdeling Buskerud, Seksjon for Plan og Forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

seksjonsleder Bjertnes Wenche

sjefsingeniør

Dokumentet er godkjent elekt ronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1 604, 3007 DRAMMEN



SITU ASJON SKART

Eiendom:
Gnr: 32 Bnr: 8 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Gullerud 19, 3511 HØNEFOSS

Hj.haver/Fester: VOLD KNUT, GULLERUD 19, 3511 HØNEF OSS

RIN GERIKE
KOMMUN E

Dato: 23/7-2018 Sign: Målestokk
1:6000

Tegnforklaring

Teiggrense god nøyaktighet Teiggrense dårlig nøyaktighet

Bolig Garasje og uthus

Annen næring Veg

Elv og bekk Innsjø

Naturvernområder

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle fe il eller mangler i kart og matrikkeldata.
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Fra: Knut Vold [knutvold@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 18.03.2018 13:26:07 

Emne: Søknad om fradeling gnr 32/8 Gullerud 

Vedlegg: Søknad om fradeling.pdf 

Se vedlegg 
Med vennlig hilsen 
Knut Vold 







Fra: Lisa Grenlund Helgesson [Lisa.Grenlund.Helgesson@ringerike.kommune.no] 

Til: Knut Vold [knutvold@online.no] 

Kopi: Karine Kjellberg Granli []; Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 22.02.2018 10:39:02 

Emne: Dispensasjonssøknad Gullerud 32/8 - jordlovsbehandling 

Vedlegg:  
Hei, 
Vi har fra byggesaksavdelingen fått denne saken til vurdering på landbrukskontoret. Etter en vurdering ser vi at denne delingssaken ikke kan behandles 
administrativt, men må legges fram for Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. I slike saker er det vanlig at byggesak og landbrukskontoret 
samarbeider om et saksfremlegg, og at begge lovverk (jordlov og plan- og bygningslov) vurderes i samme dokument, og med en felles innstilling. Av din mail 
under ser jeg du skriver at du ikke har levert en konkret delingssøknad sammen med søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene, som er det 
vanlige. Likevel anser vi at det i innlevert søknad bes om en godkjennelse etter jordloven § 12. En godkjenning etter jordlov er nødvendig for evt. å kunne 
dele fra eiendommen senere. 
 
Ser at Arne Hellum mener det bør avklares med Vegvesenet angående avkjøring. Jeg stiller meg bak hans argumentasjon. Landbrukskontoret avventer 
videre framgang i saken til byggesaksavdelingen har fått de avklaringer de mener er nødvendige. 
 
Med vennlig hilsen 
  
Lisa Grenlund Helgesson 
Rådgiver 
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 
Postboks 123, Sentrum 
3502 Hønefoss 
Tlf: 40917817 

 
  
www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Landbruk 
  
 
 
 

Fra: Arne Lange Hellum  

Sendt: 22. februar 2018 09:07 
Til: Knut Vold 



Kopi: Lisa Grenlund Helgesson; Karine Kjellberg Granli 

Emne: SV: Dispensasjonssøknad Gullerud 32/8, Avkjøring Vegvesenet 

 

Hei! 
 
Du kan kontakte Kari Hefre, tlf. 46921695, eller e-post: kari.hefre@vegvesen.no.   Jeg har fortsått det slik at hun for tiden behandler tilnærmet 
alle saker i Ringerike.  Tror at hun jobber deltid for tida. 
 
Lykke til med avklaringen! 
 
Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 

 

 
Fra: Knut Vold <knutvold@online.no> 
Sendt: 22. februar 2018 08:43 
Til: Arne Lange Hellum 
Kopi: Lisa Grenlund Helgesson; Karine Kjellberg Granli 
Emne: SV: Dispensasjonssøknad Gullerud 32/8, Avkjøring Vegvesenet  
  
Hei! 
Takk for kjapt svar. Jeg kjenner jo ikke så godt til rutiner og begrep i slike saker. Skal også nevnes at jeg snakket med ei dame i Vegvesenet i Vestfold (har 
ikke navn), da alle i Buskerud var borte på kurs i flere dager.  
Det jeg har søkt om nå er dispensasjon fra byggeforbud. Jeg har forstått det som at søknad om deling og byggesøknad kommer i neste omgang, hvis positivt 
svar på dispensasjon. Uten dispensasjon så må vel saken sannsynligvis legges død, og da trengs jo heller ikke avkjøringstillatelse. 
Det vegvesenet sa, var at først behandles dispensasjonssøknaden, så søkes det om avkjøring før søknad om deling. 
Men hvis dere mener noe annet, så kan jeg selvsagt søke vegvesenet nå, og se hvordan de reagerer… 
Avventer deres svar på dette. 



Med vennlig hilsen  
Knut Vold 
  

Fra: Arne Lange Hellum [mailto:Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 22. februar 2018 08:05 
Til: knutvold@online.no 
Kopi: Lisa Grenlund Helgesson <Lisa.Grenlund.Helgesson@ringerike.kommune.no>; Karine Kjellberg Granli 
<Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: Dispensasjonssøknad Gullerud 32/8, Avkjøring Vegvesenet 
  

Hei! 

Jeg har nå ikke tatt meg ordentlig tid til å sette meg inn i saken din, men ønsker å sende en kommentar.   

Vi har ikke lov til å godkjenne deling m.m. uten at atkomst er sikret.  I § 27-4 i plan- og bygningsloven står det: "Avkjørsel fra offentlig veg må 
være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 til 43."  
  
Jeg kan ikke se at tilbakemeldingen du har fått fra Statens vegvesen harmonerer med dette, eller har vært praktisert slik de siste 20 årene.   Har 
du noen navn i vegvesenet å vise til, så kan vi kontakte vegvesenet og sjekke dette opp.  Eller du kan sende denne e-posten til vegvesenet.    
  
I praksis tenker jeg også f. eks. slik:  Tenk om vi etter flere dagsverk med utarbeiding av politisk sak, opplever at søknaden godkjennes, det 
sendes ut faktura for gebyr både fra byggesaksavdelingen og landbrukskontoret, og kanskje vegvesenet så glemmes og oppmålingskontoret 
fradeler eiendommen som så blir solgt.  Først ved byggesaksbehandlingen oppdages det at vegvesenet ikke har gitt utvidet avkjøringstillatelse, 
kanskje gir ikke vegvesenet avkjøringstillatelse.......... 
  
Med hilsen 
  
Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 
Tlf: 409 00 156 
www.ringerike.kommune.no/byggesak 



Byggesak - Ringerike kommune 

www.ringerike.kommune.no 

Ringerike - nærmest det meste 

 
  

 
Fra: Karine Kjellberg Granli 
Sendt: 21. februar 2018 14:16 
Til: Lisa Grenlund Helgesson 
Kopi: Arne Lange Hellum 
Emne: VS: Dispensasjonssøknad Gullerud 32/8, Avkjøring Vegvesenet  
  
Til info. Gjelder sak 18/86. 
  
  
Karine 
  

Fra: Knut Vold [mailto:knutvold@online.no]  
Sendt: 21. februar 2018 11:56 
Til: Karine Kjellberg Granli 
Kopi: knutvold@online.no 
Emne: Dispensasjonssøknad Gullerud 32/8, Avkjøring Vegvesenet 
  
Jeg viser til telf samtale i dag. Jeg har vært i kontakt med Statens Vegvesen, og de sier på generelt grunnlag at riktig saksbehandling er at 
kommunen først behandler dispensasjonssøknaden. Hvis den blir godkjent, søker man vegvesenet etterpå. 
Jeg foretar meg derfor ikke noe overfor vegvesenet nå.  



Men jeg fikk klart inntrykk av at slik forholdene er på stedet, med lav fartsgrense (60km/t), få eksisterende hus og rett oversiktlig veistrekning, 
så vil utvidet avkjøringstillatelse kunne gå i orden. Men altså fortsatt på generelt grunnlag, det var ingen forhåndsuttalelse vedr min sak. 
Jeg ber derfor om at min søknad blir behandlet uten at man venter på tillatelse fra vegvesenet nå.  
  
Med vennlig hilsen 
Knut Vold 
Tlf 97046385 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

Knut Vold  
Gullerud 19 
 
3511 HØNEFOSS 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/86-4 4322/18 GNR 32/8  06.02.2018 

 

Søknad om dispensasjon for utskilling av boligtomt – Oversendelse til 

landbrukskontoret 

 Gnr/bnr 32/8 - Gullerud 
 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 
Vi bekrefter at vi 04.01.18 har registrert søknaden din. 
 
Eiendommen ligger i et område som omfattes av kommuneplanbestemmelsens § 2.1 Landbruk-, 
natur- og friluftsområde (LNF) og er en landbrukseiendom. Søknaden om dispensasjon vil bli 
behandlet etter både plan- og bygningsloven og etter jordloven.  
 
Saken oversendes til landbrukskontoret for vurdering etter jordloven. På bakgrunn av 
framtidig vurdering av landbrukskontoret, vil vi vurdere hvorledes saken videre skal 
håndteres.  Slike saker avgjøres normalt av Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, 
ved at det samtidig behandles etter både jordloven og plan- og bygningsloven.  
 
Regning for gebyr blir sendt til den som vil ha arbeidet gjennomført (tiltakshaver).  
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig 
søker. 
 
Vi forutsetter at det vil kreves utvidet avkjøringstillatelse fra vegvesenet for en bolig til.  Det 
er du selv som må sørge for at vegvesenet får en søknad etter veglovens § 40.   
 

Tidsfrister  
 
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Giroblankett for behandlingsgebyr blir sendt i forbindelse med vedtaket. Størrelsen på 
gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det tas også gebyr 
dersom saken avslås. Dersom det må dispenseres fra arealplan, kommuneplan, 
reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter, veglov 
eller andre aktuelle lover, påløper det ekstra gebyr. Betalingsreglementet finner du på 
kommunens hjemmesider. 
 
Dersom det er spørsmål til saken, kan henvendelsen rettes til saksbehandler. (Se under). 
Ved eventuell henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på den aktuelle 



 

 

 

2 

eiendom. Du kan sende epost til postmottak@ringerike.kommune.no dersom du ikke får kontakt. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt. 

 
Med hilsen 

 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder for byggesak 

 
 
Saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
E-post: Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no 
Telefon: 901 75 263 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 

 
Kopi: 
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole v/ Lisa Helgesson 



Fra: Eskerud, Lina Sannes [fmbulse@fylkesmannen.no] 

Til: Karine Kjellberg Granli [] 

Kopi:  

Sendt: 26.01.2018 13:53:45 

Emne: VS: Ny bolig ved Gullerudtjern naturreservat 

Vedlegg:  

 

Fra: Eskerud, Lina Sannes  
Sendt: 26. januar 2018 13:51 
Til: 'karina.kjellberg.granli@ringerike.kommune.no' <karina.kjellberg.granli@ringerike.kommune.no> 
Emne: Ny bolig ved Gullerudtjern naturreservat 
 
Hei! 
 
Jeg viser til tlf.samtale i dag angående ny bolig ved Gullerudtjern naturreservat. Jeg viser til § 49, utenforliggende virksomhet som kan medføre skade inn i et 
verneområde, i naturmangfoldloven. Når et tiltak vil ligge nært opptil et vernet område kan det være aktuelt å vurdere om tiltaket kan få konsekvenser for 
verneområdet. Området som jeg nevnte er aktuelt for frivillig vern blir ikke berørt av byggetiltaket.  
 
Vennlig hilsen 
 
Lina Sannes Eskerud 
 

Fylkesmannen i Buskerud 
Lina Sannes Eskerud, rådgiver 
fmbulse@fylkesmannen.no 
Tlf: 32266818 
Landbruks- og miljøvernavdelingen 
 
 



Fra: Knut Vold [knutvold@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 23.01.2018 12:13:56 

Emne: Søknad om dispensasjon fra byggeforbud, tilleggsopplysninger 

Vedlegg:  

 

 

Fra: Knut Vold <knutvold@online.no> 

Dato: 20. januar 2018 kl. 12.33.58 GMT+7 

Til: SØLVI <solvivol@online.no> 

Emne: Søknad om dispensasjon fra byggeforbud, tilleggsopplysninger 

Jeg viser til min søknad i mail av 4. januar, og vil få komme med noen 

utfyllende opplysninger til saken. 

Den planlagte nye tomta vil komme i tilknytning til eksisterende boliger i den 

lille grenda på Gullerud. Når det gjelder våre naboer på gnr. 32/12-29 og 30, så 

er historien slik: 

Eiendommen Kjernebakken (32/12) er tidligere utskilt fra Gullerud, og ble i 

1918 solgt til bakermester Ludvig Kvernberg fra Hønefoss. De første årene ble 

det brukt som feriested, før familien flyttet dit permanent. Senere overtok 

sønnen Johan Kvernberg eiendommen og bodde der med sin kone og tre døtre. 

Gnr 32/12 eies nå av døtrene Inger Halvorsen,  Elsa Kvernberg Bøhn og Åse 

Kvernberg Sætre i fellesskap, og huset er restaurert etter at deres foreldre har 

gått bort. I 1979 ble det søkt om fradeling av to tomter fra gnr. 32/12. Først var 

kommunen negativ til dette, eiendommen var visstnok definert som 

landbrukseiendom. Men etter befaring så man at det lå til rette for å utnytte 

arealet til boliger, og søknaden ble innvilget. Boligene til Elsa (32/29) og Åse 

(32/30) ble ferdigstilt og tilflyttet i henholdsvis 1980 og 1981. 

Selv er jeg oppvokst på gnr 31/62, som min far kjøpte ca 1960. Jeg overtok 

Gullerud i 1976, og flyttet dit etter å ha giftet meg i 1979. Etter at begge mine 

foreldre døde, ble gnr 31/62 leid ut i noen år. I 1987 ble huset med tomt skilt ut 

og solgt (31/87), mens ca 8 dekar jord ble beholdt og drives sammen med 32/8. 

I ettertid kan man jo si at dette salget ikke var så fornuftig, siden behovet for en 

boligeiendom nå har gjenoppstått. Men slik er altså situasjonen, og vi ønsker å 

få en bolig på Gullerud på egen tomt, som vi faktisk har hatt tidligere.  

Det kan også nevnes at det nylig har blitt godkjent utskilling av en 

boligeiendom fra landbrukseiendom hos vår nabo i Hadelandsveien 127.  Dette 

var også i forbindelse med generasjonsskifte. Selv om sakene ikke er helt like, 

synes jeg dette bør tale for at også min søknad blir godkjent. Jeg kjenner også 

til minst en annen sak i kommunen i nyere tid hvor det er godkjent fradeling og 

salg av tomt fra landbrukseiendom.  

 

Alt i alt mener jeg det slett ikke vil være noen ulempe av landbruksmesse 

hensyn å godkjenne min søknad. Å skille ut ei tomt i utkanten av skogen på 

ikke dyrkbar mark har praktisk talt ingen innvirkning på gårdens framtidige 

inntektsgrunnlag. Tvert imot må det være en fordel å få styrket bosetting i ei 

lita eksisterende grend. Jeg tror dette ville komme klart fram på en befaring, og 

jeg stiller gjerne opp på dette når som helst etter at jeg er hjemme igjen fra 



ferie den 3. februar. 

Med vennlig hilsen 

Knut Vold 

Tlf 97046386 min kone Sølvi, i ferien 

 

 

Sendt fra min iPad 



Knut Vold

Gullerud L9

3511 Hønefoss

Ttf. 970 46385

Hønefoss, 4. januar 2OL8

Ringerike kom rn u ne, M iljø- og a rea lforva ltningen
Postboks 123 sentrum
3502 Hønefoss

SøKNAD OM DISPENSASJON VEDR. EI EN DOMMEN GUTTERUD, GNR 32 BNR E

Det søkes med dette om dispensasjon fra Kommuneplanens bestemmelser S 2.1, byggeforbud i LNF_
område.

Det søkes om dispensasjon for å bygge en bolig til oss selv på egen utskilt tomt,

Begrunnelsen for dette er at m¡n kone ogjeg begge er over 60 år, og at vi snart Ønsker å overdra
gården til vår eneste sønn (nå 33 år). Det er nå bare ett bolighus på eiendommen, og vi Ønsker å
fortsette å bo på Gullerud. vår sønn er ufør og har dermed lav inntekt. Vi Ønsker derfor å bygge på
egen utskilt tomt, i tilfelle han skulle få problemer med å behotde eiendommen en gang i framtida.

Jeg mener at dispensas jonbør kunne innvilges, da dette tiltaket íkke kan sies å vesentlig forringe
eiendommens landbruksmessige betydning. Som det framgår av situasjonsplanen, så tenker vi oss å
bygge huset í nær tilknytning tif annen bebyggelse. Det er vei praktisk talt helt fram til tomta. Dyrka
mark blir ikke berørt. Det er en liten flekk på under ett dekar i framkant av der vi tenker å bygge.
Denne flekken er adskilt fra resten av jorda pga en traktorvei som går til skogen. Her er det skrinn
jord, og jegharaldridyrka noe her. Plassen harblitt brukttil lagerplassforved ogdiverse redskap.

Allmenhetens adgang til skogen og Gullerudtjern naturreservat vil heller ikke påvirkes. Den nevnte
traktorvei vil bli liggende utenfor den nye tomta, og vil kunne benyttes til gang- og sykkeltrafikk som
før' leg har varslet de av naboene som kan sies å bli berørt av tiltaket, det vil si de som har
eiendommer langs samme adkornstvei fra Hadelandsveien. Alle disse er positive, og har gítt
sitt samtykke.

Det foreligger ikke detaljerte planer om hustype eller beliggenhet på tomta, utover det som en
antydet på situasjonsplanen. Men det vil nok bliet relativt lite hus på ett plan, og antakelig en
garasje i tillegg. Når det gjelder løsninger for vann og avl6p, så er heller ikke dette planlagt i

detalj. Vi har kommunalt vann der vi bor nå i Gullerud L9. Det kan være aktuelt å fortenge
denne ledningen til det nye huset, men dette forutsetter at jeg får tillatelse fra andre eiere
av den sideledningen. Ellers kan detvære aktuelt å borre egen brønn. Viog de andre i

grenda har septiktanker med infiltrasjon i grunnen, og jeg mener det ligger godt t¡l rette for
det også her, med jordtype som skulle være godt egnet. Jeg er heller ikke fremmed for å
bygge et minirenseanlegg, noe jeg vet fungerer bra.

Dokid;
18001 136
(1 8t86_1 )
Søknad om d¡spensasjon

I



Vi Ønsker å få søknaden om dispensasjon behandiet før vi går videre med detaljplaner og
byggesøknad.

Med vennlig hilsen

+ i)/T
K\
Tiltakshaver

Vedlege: Situasjonsplan

Kartutsnitt
Bilder

Gjenpart av nabovarsel



Camilla Lødøen Myroldhaug

Fra:

Sendt:
Tit:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Knut Vold < knutvold@online.no>
4. januar 2018I2:L8
postmottak
knutvold @online.no
Søknad om dispensasjon fra byggeforbud
20180104L21610331.pdf; Byggesak bilde 2jpg; Byggesak bilde Ljpg

Se søknad med vedlegg ivedlagte PDF. Har itillegg lagt til bilder som egne vedlegg, da kvaliteten blir bedre enn etter
scanning.

Vennligst bekreft at søknaden er mottatt, og gi gjerne en tilbakemelding om hvordan og når den kan påregnes å bli
behandlet.
Jeg har vært i kontakt med Knut lvar Kollstrøm om saken.

Det kunne sikkert vært nyttig med en befaring. Jeg stiller gjerne på dette, men er bortreist på ferie i perioden 17/1
til3/2-t8.

Med vennlig hilsen

Knut Vold

Tlf 97046385

1
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SI TU ASJONSPLAN
FOR RINGERIKE KOIIMUNE

Dato t8/L2-2017 Målestokk 1:1000

Eier VOLD KNW GUUERUD 19, 3511 HØNEFOSSGnrlbnr/fnr 32iB-O
Adresse Gullerud 19,3511 HøNEFOSS
Areal, beregnet 596047.s
Formål Ingen planinfo funnet
Utnyttelse
Regplan nr. Ingen planinfo funnetPlannavn Ingen planinfo funnetGodgent Ingen planinfo funnet
Kommuneplanformål [NF-område
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Vedlegg nr.

c-

opplysninger g¡ tt ! nabovarsêN sendes kommunen sarnmeh med søknaden
(Gienpart av nabovarsel)
Pbl s 21 -s

plãn

Navn

Arealdel av kommuneplan f-l Reguteringsplan l-l Bebyggetsesptan

Kommuneplan bestemmelsene

Beskriv nEÐrmere hva nabovarslet

Spørs¡nål vêdrârende nebovarscl rettes tíl

Knut Vold

Nu!lstil!

søknad orn dispensasjon fra-Kommunepranens bestemmelser $ 2.1 , byggeforbud i L N F_område.
Det søkes om dispensasjon for å byggein bolig til oss selv pa egen utsfîrt tomr.

Dokid:
1 8001 1 39
(1 8/86-1 )
Nabovarsel

/¡ 1 ¡
0rPE{rots^rEf
ÊoR BYGCkVALttËl

Merknader sendes til

for ev.

Eventuelle merknader væte skal mottatt tnnen uker2 etetter varsel dette er sendt.
skalsøker/tiltakshaver sammsn med søknad sende innkomne rnerknader

Knr¡t Vold
Navn

Gullerud I9
Postnr.

351 1 Hønefoss
E-post

Kontaktperson, navn

Knut Vold
E-post

knuwold@online.no
TelêÍon Mob

97046385
Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke oblígatorisk):

X

Tiltak eiendommen:
Gnr.

J! I
Elendommens adresse

Gullerud l9 Høneloss

Postnr.

351 I

Ituut Vold
Eier/fester

Ringerike

Det varsles herved om

Midlertidig bygning, konstruksjon eller aniegg l_l Antennesystem Annetl--1 Opprett¡ng/endring av matrikkelenhet T-lI I leiendomsdellng) eller bortfeste l-J

Fìiving

Bruksendring

Nybygs

Påbysg/tilbygg

Anlegg

SkilVreklame

Endring av fasade

lnnhegníng mot veg

19etter

Vedlegg nr.

B-
Plan- og bygningsloven ¡---¡
med forskrifter L-| Kommunale vedtekter J_l Arealplaner l-l vegtoven

er sendt med nabovarselet
geskrivelse av'!€dlegg Gruppe Nr. fra - til

Dispensasjonssøknad/vedtak
B t-

Situasjonsplan

snitt, fasade

D

E

Andro vedlegg o 4-5
Underskrift

Tif svarende opplysninger
Mottagere av nabovarsel

med vedlegg er sendt i nabovarsel lil
fremgår av kvittering for nabovarsel.

berørte naboer og gjanboere.

29.t2.201 7Gullerud

Knut Void
med

Blânkett 5155 Bokmål O Lngltt åv Oirektoratet for byggkvalitet 0 j.07.20.1s
SidB 1 av 1



Vedlegg Side AV

N ullstill
Kvittering for nabovarsêå sendes kommunen sarnmen med søknaden

l l ¡ 1 r
0tcEKfou{El

'OR
SYGCXV{ITâI

Tiltaket Ejelder
Festenr.

32

Bnr.

ö

Bygningsnr.

Ringerike
Eiendom/
byggested

Gullerud l9 351 I Hønefoss

Poststsd

32 1

Eíerlfester av
navn ef ost

Hans Engebret Hurum
Adresse

Gullerud 1 5
Adresse

Gullerud 1 5
KvittarÌng vedlegges

Postnr. I Poststed

F{ønefoss35i I
Postnr.

351 1

I Poststed

Hønefoss
Poststedêts ¡eg.nr

Personlìg Dato lor Dato-l 4u ¡mottatt varsel til tiltaket

Eier/fester av boereiendom

3¿ 29
Sekslonsnr, navn Ðato e-post

Elsa Bøhn
Adresse

Kvitiering vedleggesGullerud 28 Gullerud 28

351 1 Hønefoss 351 I Hønefoss
PostsÌedets rsg.nr.

mottaft vatsel
t¡l tiltaket

Eier/fester av
Gnr Bnr. navn

lz 30 Sætre
sendt e-post

Adfssse

Guìlerud 24
Adressê

Gullerud 24
Kvitlering vedlegges

Postnn I Poststed

Hønefoss351 I
Postnr, I Poststed

Flønefoss351 r
Poslstedets reg.nr.

Personlig kvíttering fur I
L

Xlmottattvarsel I r?ii ?
Fersonlig ]üiltering lor I O^"!0,

lsamtykketittittarer I Lþlrl t\
,labo-/gjen boereie ndom Eierlfester av boereiendom

Gnr- I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr. Eiers/fest€rs navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittar¡ng vedlegges

Postnr. Poststed Postsledets reg.n¡.

Personltg kvlttering for

-l mottattvarsel

Oato Sign. Personl¡g kvitt€ring fo¡'

-l samtykkê til t¡ltaket

Oato Slgn.

Følgende naboer har rnottatt eller fått rek sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Det er per dags dato innlevert rekommanderl
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.

Gnr. Seksjonsnr.

Eier/fester av
navn sendl e-post

Adresse Adressê Kvittaring vedlegges

Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr

Personlig kvittering for
--l mottatt varset

Dato s¡gn. Personl¡g kvittêring for

I sarntykke til tiltaket

Dalo Slgn.

Blankett 51 56 Bokmål @ utgitt av D¡rektoratêt for byggkvrl¡ tet 01.07.2015 Side I av I



Vedlegg

U-
Síd€ AV

f{¡ . ¡ llstill
Kvittering for nabova'sêr sendes kommunen sâmmen med søknaden

Følgende naboer har mottatt eller fått rek sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Det er per dags dato innlevert rekornmandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antail sendinger; Sign

l l ¡ 1 r
olR€toÞàrEl
FO( SYGCKVÀ[fEr

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres
Med kvittering for mottatt e-pos{

personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
overlevering

mêneE en e-Post lranabo/gjenboer som bek¡efter å ha motlatt nabovarselet. Ved ligvil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt Det kan også
person

signeres på at man g f samtykke r¡t tiltaker.
Tiltaket

Bnr.

I
Gnr. Festenr.

3Z
Kommun6

Ringerike
Eiendom./
byggested

Gullerud l9
Adresse

351 1 Flønefoss

Poststád

avEier/fester nabo-/gjenboere¡endom

32
Bnr.

t2 J. K. Halvorsen
navn sendt

Gullerud 26
Adresse

r0
Kvittering vedlegges

3_511

Postnr. Poststed

Itrønefoss 1 443
Poststed

Drøbak
reg. nr

rnottatt varsel

for

til tihaket +,
Dato

Eier/fester av

32
Bnr.

t2
navn

BøhnElsa
Dato €-posl

Gullerud 26 Gullerud 28
Kvittering vedlegges

351 i Hønefoss 351 l Hønefoss
reg.nr.

mottatt varsel -/r
til tiitaket

lor

Eierlfester av

t2
Seksjonsnr.

32 navn

K Sætre
sendt e-posl

Gullenud 26 Gullerud 24
Adresse

Kvittering vedlegges

351 1

Poslnr,

Hønefoss 351 1

Poststêd

Hønefoss
reg.nr.

mottatt varssl
, , {

til tiltaket

Eierllester av
Seþonsnr. navn sendt +.post

Adresse
Kvittering vedlegges

Poslnr.
reg,nr.

mottatt varsel

Dato Sign.

til tiltaket

lor Dalo

Eier/fester av
Gnr Bnr. I Fe6tenr. I Seksjonsnr. navn Oato sêndl s-pogt

Adressê
Adresse

Kvittering vedlegges

Postnr, Poststed Postnr,
Poststedets reg.nr.

mottatt varsel

S¡gn. Pêrsonlig kvittâring for
-l samtykke t¡t riitaker

Dato Sign.

Blankatt 5 1 56 BokmÉt @ Utgilt âv D¡rektoratet lor byggkvalit€t 01 .07.2015
Síde 1 âv 1







 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3252-27   Arkiv: L32  

 

Adressenavn til utbyggingsområdet "Sagtomta" på Tyristrand  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

 

1. Hallingfløtt 

 

 

 

Sammendrag 

Det skal tildeles adressenavn til vei som går fra Vikersundveien og inn til og i 

utbyggingsområdet «Sagtomta» på Tyristrand (markert med rød strek).  

 

 



 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger brukt eller planlagt brukt til 

boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet 

skal tildeles adressenummer. 

 

Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for 

veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til 

bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For 

å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, 

er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut 

fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man 

kan ikke bruke navn på nålevende personer.  

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 

I brev datert 12.08.2016 (14/3252-22) til naboer, grunneiere, utbygger og foreninger ba 

Oppmålingsavdelingen mottagerne komme med begrunnede forslag til adressenavn. 

Oppmålingsavdelingen foreslo «Sagtomta» som adressenavn. Frist for tilbakemelding ble satt 

til 12. september 2016. I brevet ble det forklart at et annet alternativ enn å tildele 

utbyggingsområdet et eget adressenavn er å adressere alle boenhetene til Vikersundveien. 

Som en konsekvens måtte en da omadressere en del adresser. Alternativet ble i brevet ikke 

anbefalt av Oppmålingsavdelingen. 

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold 

til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten 

kan også gi råd om valg av adressenavn. 

 

 

De ulike innspillene til adressenavn 



 

Snippen Tyristrand Sameie v/styreleder Sverre Danielsen opplyser i e-post datert 06.09.2016 

(saksnr. 14/3252-23) at «Sagtomta» er det området som Coop Extra og den nyeste delen av 

kirkegården ligger på. Styret mener derfor at utbyggingsområdet må ha navn som har med 

«Snippen», siden hele utbyggingsområdet foregår på jordet som har tilhørt gården Snippen.   

Nakkerud og Tyristrand historielag v/leder Raymond Sørstrøm skriver i brev datert 

09.09.2016 (saksnr. 16/1626-3) at de primært ønsker Snippen eller Snippebråtan eller 

alternativet Hallingfløtt. I tilbakemeldingen gis en historisk begrunnelse for navneforslagene. 

Det nevnes at området det nå skal bygges på, er jordet til gården Solberg. Området ble også 

brukt av Hallingdølene som overnattingsplass når de kom med dyrene sine som skulle til 

Drammen og slaktes. I denne forbindelsen ble området på folkemunne også kalt Hallingfløtt. 

Til daglig ble hele området på 1900-tallet kalt Snippen/Snippebråtan. Han som hadde gården 

her, den forrige eieren Hansen, ble kalt Snippen/Snipper'n på folkemunne. Dette navnet er et 

naturlig navn fordi gården ligger ut mot kanten/snippen, med et bratt jorde ned mot 

Skjærdalselva. På denne gården var det fra gammelt av også skysstasjon. Saga kom først ut 

på 1900-tallet. 
Tyristrand menighetsråd v/Øystein Frivold skriver i e-post datert 16.09.2016 (saksnr. 

14/3252-25) at Hallingfløt er et høvelig navn på boligfeltet. I tilbakemeldingen gir de en 

utfyllende historisk begrunnelse for navneforslaget. De skriver at  

«… Hele området er gammelt og tilhørte gården Skjærdalen. Det ble stykket opp, og en del 

ble kjøpt av lærer Ivar Roe, som var klokker på Tyristrand, og brukte det som tillegg til 

skolejorda (i Klokkerdalen). Området grenset til kirkegården og hadde fra 1860- årene navnet 

Hallingfløt, fordi det ble brukt av driftebønder fra Hallingdal som vår og høst kom med 

bølinger av kyr som skulle selges. Det passet godt å hvile her og la dyra beite, like ved veien, 

før de flyttet videre. Kommunen ble enig med læreren om å dele på utgiftene for gjerdeholdet 

på Hallingfløtt (Hønefoss og Opland Socialdemokrat 22.6. 1920). Her fikk Tyristubben 

anlegge idrettsplass, som stod ferdig i juli 1928 (Kveseth,P. IF Tyristubben 1892-1992). 

Hallingfløtt fungerte som stadion helt fram til 1949. Da hadde Ole Hollerud kjøpt 

eiendommen ”Hallingfløt”, Gårdsnr. 66, bruksnr. 62 (Matrikkelutkastet 1950). Han tok deler 

av den i bruk som velteplass for tømmer, og senere som sag.  

 
Ut fra tilbakemeldingene er Oppmålingsavdelingen enig i at det foreslåtte navnet «sagtomta» 

blir feil å bruke på dette utbyggingsområdet. Som nevnt av Tyristrand menighet hadde gnr. 

66 bnr. 62 bruksnavnet Hallingfløt (matrikkelutkastet 1950). Snippen/Snippebråtan var i 

henhold til historielaget navn som ble brukt om området på folkemunne. Ingen av navnene er 

brukt som adressenavn i dag. Det nærmeste er veien Snipphaugen ved Viul. 

Oppmålingsavdelingen mener at Hallingfløtt er det navnet som best ivaretar kriteriene for 

valg av adressenavn, og anbefaler dette navnet. Det gjelder både at det skal være unikt og 

ikke kunne forveksles med eksisterende navn, at det viderefører lokale tradisjonelle 

stedsnavn, passer på stedet og til slutt at det er med på å skape variasjon og mangfold.   

 

Stedsnavntjenesten (14/3252-9) har ingen merknader til skrivemåten av navneforslagene 

Snippen og Snippebråtan. For navneforslaget Hallingfløtt foreslår de skrivemåten med to 

t’er i samsvar med uttaleopplysninger fra navnegransker Margit Harsson. Siden Kartverket 

opplyste at det krevdes formell navnesak for dette navnet sendte de tilrådingen til Kartverket 

og ba de reise formell navnesak. Kartverket krevde (17/718-1) navnesak for dette og noen 

andre stedsnavn i kommunen. Etter at det var gjennom lokal høring i kommunen, og 

kommunen hadde sendt tilbakemelding til Kartverket vedtok Kartverket at skrivemåten skulle 

være Hallingfløtt (17/718-5). De skriver i sitt vedtak: 



 
Hallingfløtt/Hallingfløt/Hallingflot  

Nakkerud og Tyristrand opplyser at området på folkemunne ble kalt Hallingfløtt. Tyristrand 

menighetsråd skriver at stedet het Hallingfløt, men i teksten bruker de skiftevis skrivemåtene 

Hallingfløt og Hallingfløtt. Navnet på bruk 244/62 er skrevet Hallingfløt i 1950-matrikkelen 

og i dagens matrikkel. Stedsnavntjenesten har pr. telefon fått opplyst av lokal kjentmann Kåre 

Fleten at navnet uttales /hallingfLøtt/, og Fleten assosierer navnet med verbet flytte. Margit 

Harsson opplyser at ordet flot ‘flate’ er registrert med uttalen /fLøtt/ i Lier, og hun mener at 

den formen kan ha vært i bruk her også. Alternativt kan dialektformen /fLø:t/ av flot ha blitt 

omtolket til -fløtt etter påvirkning av verbet flytte. Stedsnavntjenesten mener at det kan 

argumenteres for forskjellige skrivemåter, men de konkluderer med å tilrå Hallingfløtt.   
 

Ordet flot m./f. er registrert med /fLøtt/ som uttale i stedsnavn eller i fellesnavn bl.a. i 

Eidsvoll, Nannestad og Lier. Ordet forekommer ikke som navneledd i andre stedsnavn i 

Ringerike i Sentralt stedsnavnregister (SSR), men i Nannestad og Lier er stedsnavn med dette 

navneleddet normert Fløtt-/-fløtt, dels også feilaktig normert som -flødt. Fullnormert etter 

rettskrivingen ville skrivemåten blitt Hallingflot, men det finnes en entydig skrifttradisjon for 

en mer uttalenær skrivemåte med ø i dette navnet. Ordet flot er heller ikke et allment kjent ord, 

og da åpner § 1 i forskrift om stadnamn i større grad for å fravike gjeldende rettskriving i 

norsk.  

Hallingfløtt fastsettes i samsvar med uttalen av navnet og Stedsnavntjenestens tilråding. 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c 

har rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veien/området får tilsendt brev der de får muligheten til å komme med 

forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre foreninger som anses å 

ha interesse for sakene.  

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag, Hallingfløtt, vedtas. Vurderinger er 

gjort etter uttalelser fra grunneiere, foreninger og stedsnavntjenesten.  



 

Vedlegg 
 

Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under 

oppgitt journalnummer.  

 

1. Oversiktskart som viser hvor veien ligger 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/491-20   Arkiv: L32  

 

 

Adressenavn til to veier innenfor reguleringsplan Permobakken nord  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

1. Tyttebærstien 

2. Tyttebærsvingen 

 

 

  

Sammendrag 

Det skal tildeles adressenavn til to veier som ligger innefor reguleringsplan Permobakken nord 

for Sokna sentrum (se vedlagt oversiktskart).  Veiene er vist med henholdsvis rød (vei nr. 1) 

og blå farge (vei nr. 2) i kartutsnittet under. 

 
 



- 

Kommunen har fått inn 25 ulike forslag til adresenavn fra 14 forskjellige personer og lag og 

foreninger. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger brukt eller planlagt brukt til 

boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet virksomhet 

skal tildeles adressenummer. 

 

Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for 

veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til 

bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å 

få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er 

å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdne med å bruke, og man kan 

ikke bruke navn på nålevende personer.  

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 

I brev datert 01.02.2019 (19/491-1) til naboer, grunneiere, utbygger og foreninger ba 

Oppmålingsavdelingen mottagerne komme med begrunnede forslag til adressenavn.  I tillegg 

ble det informert på kommunens hjemmeside, der en oppfordret til å komme med forslag til 

navn på veiene. Frist for tilbakemelding ble både i brev og på kommunens hjemmeside satt til 

8. mars 2019. 

 

Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i henhold til 

Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. Stedsnavntjenesten kan 

også gi råd om valg av adressenavn. 

 

De ulike innspillene til adressenavn 



- 

Det er bare noen få av forslagsstillerne som har vært tydelig på hvilken vei som bør få hvilket 

navn. Borghild Bretun Moen (journalpost 19/491-2) foreslår navnet Furustien på den røde 

veien og Tyttebærsvingen på den blå. Stine Nygård (journalpost 19/491-7) foreslår også 

Tyttebærsvingen. I tillegg foreslår hun navnene Eventyrstien, Eventyrsvingen, Barnålstien, 

Barnålsvingen og Tyttebærstien. Tyttebærstien foreslås også av Silje Nymoen 

(jorunalpost19/491-3), Randi Lea Hansen (journalpost 19/491-5), Hilde Lea Lein (journalpost 

19/491-15) og Soknedalen lokalhistoriske forening (journalpost 19/491-21). Tyttebærveien 

foreslås av Gerd Karin Sundfør (journalpost 19/491-8) og Bjørg Flaskerud Hagen (journalpost 

19/491-23), men dette navnet kan ikke brukes siden det allerede er brukt på en vei på 

Hallingby. Silje Nymoen foreslår også Blåbærsletta som navn. Andre foreslåtte navn med 

båbær som førsteledd er Blåbærtua, foreslått av Randi Lea Hansen, og Blåbærsvingen foreslått 

av Hilde Lea Lein og Bjørg Flaskerud Hagen. Alle navneforslagene med førsteleddet tyttebær 

og blåbær knyttes til at det har vokst og blitt plukket masse tyttebær og blåbær i området før 

boligfeltet kom. Stine Nygård skriver at hun vokste opp i området, og de lekte mye i det de 

kalte Eventyrstien, og her bygde de blant annet barhytter. Den tidligere bruken av området, 

som hun har opplevd, ligger derfor til grunn for hennes forslag til adressenavn.  Elgtråkket 

foreslås av Therese Utengen (journalpost 19/491-9), men det navnet er allerede i bruk på 

Vikerfjell. Hun foreslår også Ekornveien, som også foreslås av Irene Nordhagen Solvang 

(journalpost 19/494-10 og 12). Irene Nordhagen Solvang foreslår også Hagaveien. Tabarak Al 

Zahra (journalpost 19/491-4) foreslår adressenavnet Senjaveien. Gry Aalde (journalpost 

19/491-17) foreslår Lensmann Aaldes vei, etter lensmann Aalde som var fødd og oppvokst på 

Sokna. Han ble drept ved Vågård i 1926, i det som senere ble kjent som «lensmannsmordene». 

Gerd Karin Sundfør foreslår også Skytterveien. Det lignende navnet Skytterstien foreslås av 

Soknedalen lokalhistoriske forening, og Skytebaneveien foreslås av Karsten Lien, Ragnvald 

Lien og Knut Sørgaard i et felles innspill (journalpost 19/491-16). Nærheten til skytebanen er 

begrunnelsen for disse navneforslagene. De tre sistnevnte foreslår også at veiene kalles opp 

etter Bjarne Nymoen, Bjarne Nymoens vei, og Johan Nymoen, Johan Nymoens vei, som begge 

er avdøde politikere og ordførere i Ringerike kommune. Bjarne Nymoen,  24.12.1917–

26.7.1989, var ordfører i Ringerike 1986–1989, og Johan Nymoen, 5.12.1911–19.6.1982, var 

ordfører i Ringerike 1972-1975 og 1977-1979. De arbeidet blant annet aktivt for etablering av 

Soknaheimen. I tillegg foreslår de Røsstjern- eller Røsstjennveien, sistnemnte navn foreslås 

også av Soknedalen lokalhistoriske forening. Det begrunnes med at tjernet ligger ovenfor 

boligfeltet og like vest for skytebanen. Karsten Lien, Ragnvald Lien og Knut Sørgaard foreslår 

også Fløterveien, Sagmesterveien, Høvelmesterveien og Høvleriveien. Alle knyttet til aktivt 

skogbruk og foredling av skogen på Sokna.  

 

Oppmålingsavdelingen har vurdert forslagene: 

I kriteriene for navneutvelgelsen er det skrevet at kategorinavn kan brukes der det er tjenelig, 

men skal ikke være førstevalg. Kommunen har valgt å gå bredt ut for å få innspill. Det kom inn 

ni forslag med førsteleddet Tyttebær, noe også Soknedalen lokalhistoriske forening foreslår. 

Det begrunnes med at det har vært mye bær og bærplukking i området. Noe som filmavisens 

innslag om forventningsfulle mennesker på vei til Sokna for å plukke tyttebær tydelig viser 

https://www.nrk.no/skole/?page=search&q=&mediaId=12553. Skal en bruke tyttebær som 

førsteledd i et veinavn i Ringerike er nok Sokna et passende sted. Oppmålingsavdelingen 

anbefaler derfor at det vedtas adressenavn med Tyttebær som førsteledd for disse to veiene, 

henholdsvis Tyttebærstien (vei 1 markert med rød farge), og Tyttebærsvingen (vei 2 markert 

med blå farge).  

  



- 

 Tyttebærveien og Elgtråkket er navn som allerede er i bruk i kommunen og kan derfor 

ikke brukes. 

 I kommunen er det allerede 5 veier med førsteleddet furu, og vi mener derfor en bør 

prøve å finne andre navn i dette boligfeltet selv om det var mye furu her før utbygging. 

 Forslaget Senjaveien er ikke begrunnet, og vi er usikker på hvilken tilknytning dette 

navnet eventuelt har til stedet, og foreslår heller ikke dette navnet. Det samme gjelder 

Hagaveien. 

 Skytebanen på Sokna ligger rett nord for området, men siden de to aktuelle veiene ikke 

går direkte til skytebanen ønsker vi ikke å foreslå Skytterveien, Skytebaneveien eller 

Skytterstien. Disse navnene kan bedre brukes i fremtiden på vei/veier som går direkte til 

en skytebane. Likeledes mener vi at Røsstjern- eller Røsstjennveien ikke er så aktuelle 

siden veiene ikke går til eller forbi tjernet. 

 Ekornveien, som henspeiler på dyrelivet i området, er et kategorinavn som vi ikke 

ønsker å bruke her, siden vi har et større navnetilfang å velge i. 

 Lensmann Aaldes vei kan knyttes til Sokna ved at han var fødd og oppvokst på stedet. 

Det er litt tungt og langt navn som ikke velges i denne omgang.  

 Eventyrstien, Eventyrsvingen, Barnålstien og Barnålsvingen er navneforslag som 

knyttes opp til barns bruk av området i tidligere tider. Navnene er greie, men som vi 

ikke vil prioritere siden vi mener vi har andre forslag som kan prioriteres fremfor disse.  

 De aller fleste foreslår navn med førsteleddet Tyttebær og Blåbær. Området er kjent for 

mye skogsbær, og selv om det er såkalte kategorinavn mener vi Tyttebær bør brukes 

som førsteledd i navnene. Blåbær som førsteledd er brukt i 2 andre veier i Ringerike. 

 Både Fløterveien, Sagmesterveien, Høvelmesterveien og Høvleriveien er generelle navn 

som ikke er knyttet direkte til utbyggingsområdet, men kan knyttes til aktivt skogbruk 

og foredling av skogen. Gode navn som bør brukes direkte opp til områder med 

fløtning, sager og høvleri. Vi kjener ikke til noe slikt i området.  

 Bjarne Nymoens vei og Johan Nymoens vei betyr at to avdøde politikere og ordførere 

får oppkalt veier etter seg. De arbeidet også for etablering av Soknaheimen. 

Oppmålingsavdelingen foreslår at disse navnene brukes dersom navneforslagene med 

tyttebær som førsteledd ikke velges. 

 

Stedsnavntjenesten (journalpost 19/491-22) ble bedt om å komme med en uttalelse til 

adressenavnene Tyttebærstien, Tyttebærsvingen, Bjarne Nymoens vei og Johan Nymoens vei. 

De skriver i sitt svar (19/491-24) at  

«Vi har ingen merknader til skrivemåten av navneforslagene Tyttebærstien, 

Tyttebærsvingen, Bjarne Nymoens vei og Johan Nymoens vei. Men det er allerede fire 

adressenavn i Ringerike med forleddet Nymo- (Nymoveien, Nymostubben, 

Nymobakken og Nymofaret), så kommunen bør vurdere om det er hensiktsmessig å ha 

enda flere veinavn med dette navneleddet.» 

 

Rådmannen går inn for at vei nr. 1 får adressenavnet Tyttebærstien og vei nr. 2 

Tyttebærsvingen. 

 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  



- 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 

 

Informasjon og høringer 
Grunneiere, utbygger, naboer og historielag har fått tilsendt brev der de er bedt om å komme 

med forslag til adresenavn på de to veiene.   

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. Kommunen skal melde inn alle endelige 

navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra naboer, grunneiere, historielag og stedsnavntjenesten.  

 

Rådmannen foreslår følgende adressenavn 
1. Tyttebærstien 

2. Tyttebærsvingen 

 

Vedlegg 
 

Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under oppgitt 

journalnummer.  

 

1. Oversiktskart som viser hvor veiene og planområdet ligger 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 



- 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1062-3   Arkiv: K01  

 

 

Dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Løvenskiold 

Vækerø, Storflåtan til Spålsseter 
 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for bruk av kjøretøyer i utmark og islagte vassdrag, § 6, gis 

Løvenskiold Vækerø tillatelse til å frakte ut materiell og utstyr med snøscooter, etter 

vedlikeholdsarbeider utført på Spålssætra, på strekningen Storflåtan-Spålssetra langs 

Fagervannsveien. Tillatelse fra reservatsgrensen og inn til Spålssætra (ca. 220 m) forutsetter at 

Fylkesmannen gir dispensasjon fra vernebestemmelsene for Spålen-Katnosa naturreservat (§ 

5a). 

 

Tillatelsen gjelder hverdagene fra og med 9. april til og med 17. april 2019. 

 

Med hjemmel i Markalovens § 15, gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme 

tidsrom. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Løvenskiold Vækerø søker om tillatelse til å frakte materiell og utstyr med snøscooter langs 

Fagervannsveien, for å avslutte og rydde opp etter vedlikeholdsarbeider på Spålssætra. 

Fagervannsveien er en skogsbilvei på ca 4,5 km som ikke er brøytet, og er dermed å betrakte 

som utmark. Veien er delvis en del av skiløypenettet i Marka, og det er derfor ikke ønskelig å 

brøyte veien. Omsøkt transport er i søknaden oppgitt å bli 6 turer på dagtid i tidsrommet 18. 

mars til 12. april 2019. Da denne type motorferdsel må behandles politisk, må omsøkt ferdsel 

først skje etter en eventuell vedtatt tillatelse i aprilmøtet i HMA. 

Den siste biten fra Fagervannsveien og inn til Spålssætra (ca 220 m) går inn i Spålen-Katnosa 

naturreservat. Det er Fylkesmannen som kan gi dispensasjon fra vernebestemmelsene der. 

Rådmannen anser omsøkt transport som skånsom, både i forhold til naturmiljø og andre 

brukere av Marka, og anbefaler dermed HMA å gi tillatelse til omsøkt kjøring. 

 

Juridiske forhold  



- 

Motorisert ferdsel i utmark reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag m/ 

forskrifter. Innenfor Marka er motorisert ferdsel i tillegg regulert av Markalovens § 10. 

Innenfor reservatsgrensene er Fylkesmannen forvaltningsmyndighet, og det er Fylkesmannen 

som kan gi dispensasjon fra vernebestemmelsene, jfr. forskrift om vern av Spålen-Katnosa 

naturreservat § 8. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA ga, i sak 27/17, Løvenskiold tillatelse til snøscooterkjøring langs samme trase, i 

forbindelse med kartlegging og forberedelse av vedlikeholdsarbeid på Spålssetra. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ løsning: «HMA finner ikke grunnlag til å kunne gi tillatelse til omsøkt kjøring». 

 

Rådmannens vurdering 

Omsøkt kjøring anses som en skånsom måte å frakte materiell og utstyr ut fra Spålssætra. 

Rådmannen har spurt søker om det kunne vært aktuelt å brøyte veien, for så å kunne kjøre inn 

med bil/traktor, men det er ikke ønskelig å gjøre det. Dette har med både brøytekostnader og 

brukere av skiløypa å gjøre. Rådmannen ser at det er rasjonelt å kunne foreta kjøring på 

snøføre, særlig med tanke på at de siste meterne av traseen er i Spålen – Katnosa naturreservat. 

Denne type kjøring etterlater seg kun midlertidige spor i snøen, i motsetning til kjøring på 

barmark, som kan gi større og mer permanente spor og sporskader. 

 

 

Vedlegg 

Søknad 

Kart 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 

 

 

 



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Landbruk

Kommunens stempel

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFTER OM
MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG

Søker
Navn Løvenskiold - Vækerø COL

v/ Kristian Norgaard Berglund
Jeger - Utmarksleder

Telefon (dagtid) 40 43 24 72

Adresse Fossumveien 70 Postnr.

1359
Poststed

Eiksmarka
E - post Kristian.berglund@lovenskiold.no

Kjøringen
Søker om
å bruke Snøscooter

Kryss av det som passer
Reg.nr (dispensasjon g is kun til registrerte kjøretøy )

CX 58 90

På strekningen (angi sted, eventuelt fra - til)

Til Spålsseter fra Storflåtan (se vedlagt kart)

I tidsrommet

1 8 . mars til 12 . april , 2019

Kjøringens formål

Materialtransport til vedlikehold av Spålseter . Viser også til tidligere søknader på samme
strekning og formål. Arbeidet skal nå avsluttes med ferdigstilling av Spålseter og siste
opprydding, transport ønskes utført innen 12. april, 2019 . Behovet er 6 turer (t/r) i løpet av
søkt periode.
Kjøres kun på ukedager .

Vedlegg
Kart
Annet (spesifiser):

Søkers underskrift
Sted og dato Underskrift

07.03.2019

Søknaden sendes: Ringerike kommune
Miljø - o g arealforvaltningen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Servicetorget, tlf: 32 11 74 00
E - post: postmottak ringerike.kommune.no







 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1077-3   Arkiv: K01  

 

 

Søknad om dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark og vassdrag, 

ferdsel med snøscooter på Vikerfjell  
 

Forslag til vedtak: 

Søknad om ferdsel med snøscooter på Vikerfjell imøtekommes ikke, siden det, ut fra 

likhetsprinsippet vil kunne gi presedens for liknende søknader i framtiden. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Endre Løstegård Kristensen søker om å få kjøre med snøscooter for å kunne bli med familien 

på skiturer i Vikerfjellområdet. Søker er funksjonshemmet, og det er tidligere benyttet 

leiekjøring med snøscooter, noe som oppfattes som tungvinnt og lite funksjonelt. Rådmannen 

ser helt klart at det er livsberikende og sterkt ønskelig å kunne komme seg ut på tur selv om 

man har en funksjonshemming. På den annen side, ut fra likebehandlingsprinsippet, vil en 

tillatelse på denne søknaden lett kunne føre til at tilsvarende søknader i fremtiden også må 

imøtekommes. Da vil man ikke overholde formålsbestemmelsen i Motorferdselloven om å 

regulere motorferdsel i utmark for å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Rådmannens 

anbefaling er derfor at søknaden ikke imøtekommes.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Endre Løstegård Kristensen søker om å kunne benytte seg av snøscooter for å kunne bli med 

familien på skitur i området Vikersetra-Kjølfjell-«Store steinen»(Høgfjell). Søker er 

funksjonshemmet, og ser derfor ingen annen mulighet til å bli med på skitur, enn å benytte seg 

av snøscooter. Søker har tidligere forsøkt å leie snøscootertransport, men opplyser om at det 

er lite fleksibelt og funksjonelt. Søker avventer med å anskaffe seg egen snøscooter inntil denne 

søknaden er behandlet. 

 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres gjennom Motorferdselloven m/forskrifter. I dette tilfellet vil en 

eventuell motorisert ferdsel også kunne skje innenfor Vikerfjell naturreservat, og da kommer 



- 

også forskrift for Vikerfjell naturreservat til anvendelse. Fylkesmannen kan, etter egen søknad, 

gi dispensasjon fra motorferdselforbudet som er hjemlet i §5 i den forskriften. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen kjenner ikke til at det har blitt gitt tillatelse til motorisert ferdsel ut fra en slik 

søknad tidligere. Men det har blitt gitt tillatelse til kjøring for funksjonshemmet i forbindelse 

med jaktutøvelse og for kjøring til hytte. Slik godkjent kjøring har foregått på områder som er 

lite brukt, og hovedsakelig på opparbeidede traktorveier, og ikke i trase for skiløyper som er 

mye brukt- særlig i påsken. 

 

Alternative løsninger 

1. HMA gir tillatelse til inntil 3 turer med snøscooter i perioden 9/4-2019 og til og med 

påsken 2019. Ferdsel forutsetter grunneiers tillatelse, og at ferdsel skjer varsomt og 

hensynsfullt langs eksisterende skiløyper. Transporten skal utføres av person med 

kjøreløyve i området. Ferdsel innenfor Vikerfjell naturreservat forutsetter egen tillatelse 

fra Fylkesmannen. Det skal føres kjørebok som må legges ved en eventuell ny fremtidig 

søknad. 

 

Prinsipielle avklaringer 

En tillatelse til kjøring vil kunne gi presedens for liknende søknader i fremtiden. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det vil være sunt, også for mennesker med funksjonshemming, å kunne 

komme seg ut i naturen. Det gir økt livskvalitet og gode opplevelser. Rådmannen ser også at 

det kan være tungvinnt å være avhengig av å leie snøscootertranport for å kunne komme seg ut 

i naturen. Likevel er det grunn til å være restriktiv med å gi tillatelser på slike søknader, da det 

er stadig vanligere at folk anskaffer seg motorkjøretøyer (atv, snøscooter, utv mm) til bruk i 

utmark. Det er mange mennesker med ulike funksjonshemminger, og med lettere tilgang til 

ulike terrenggående kjøretøyer, vil det kunne føre til mange tilsvarende søknader i fremtiden. 

Ut fra likebehandlingsprinsippet og lovens intensjon, vil en tillatelse på denne søknaden kunne 

føre til at tilsvarende søknader i fremtiden også må imøtekommes. Vikerfjellområdet er et mye 

brukt område for friluftsliv, skigåing, turgåing og et område man søker ro og naturopplevelser. 

Omsøkt kjøring er tenkt utført i påsken, og da er dette området ekstra mye brukt. Rådmannen 

ser at ved å slippe opp for motorisert ferdsel for tur-/fornøyelsesformål, vil det kunne føre til 

støybelastning og mindre trivsel for øvrige brukere av området. Dette vil kunne føre til 

interessekonflikter. 

 

Vedlegg 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 

Kart over aktuelt område 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



- 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RI N G E RI KE KOM M TI N E
Miljø- og arealforvaltring Landbruk RI NGERI KE KOMMUNE

I MAR 2019

Dokumentsentoret

Sø KN AD OM DI SPE N SASJON FRA FORSKRI FTER OM
M OTORF ERDSE L I U TM ARK OG VASSDRAG

Ringcrlkc kommune
Miljo- og arcrlforveltnhgen
Postboks 123 Seltrum
3502 HøNEFOSS

t-
æ

-.iiO)
.vN
å8
Or

5

,^to
rBir :*r- ;å
t- i-l
oåå
rE:
- ;;oli:
r;B

Scrvicetorget, tlf:32 ll 74 ff)
E{o3t: portmottakeringerikokommunc.no

%qt.rat;t{
Navn

F
^r{r*.

LrnrL, ni,*|, (ri,strnr t n
Telcfon (dagtid)

Po$nr.

"l5ta
Po3tst€d

P,øu<t.^
Adreeee

tltk +r*, tltl
E-post

e,ølt<h, D Lrl^Å .cotvl
J

I bruke
om

Helikopter

ATV/tnktor

Motoftåt

Flylanding

I ;ko,
evertuclt

u

ttW

h e!

Ur

falMlr) et40 {
t'fr

4lcLt t,

P) 'h
wdy

a i.r.ttrtorrz* ((
tuuix"

cCI tda,utft

U&,iYtf

Kart
Annet (sneeifiser):

/I 1 "

I

Søknrdcrr rondesl





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/960-4  Arkiv:   

 

Sak: 12/19 

 

Saksprotokoll - Vårkonferansen 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
Informasjon om Vår - konferansen 2019 tas til orientering 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.03.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/960-3  Arkiv:   

 

Sak: 13/19 

 

Saksprotokoll - Vårkonferansen 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Informasjon om Vår - konferansen 2019 tas til orientering 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.03.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/960-2   Arkiv:   

Vår - konferansen 2019  

 

Forslag til vedtak: 

Informasjon om Vår - konferansen 2019 tas til orientering 

  

Beskrivelse av saken 

Vår – konferansen gjennomføres hvert år i april måned. Målgruppen er ansatte i Ringerike kommune og 

andre inviterte. 

 

I år er Folkehelse temaet for konferansen. Alle som arbeider i en kommune har ansvar for innbyggernes 

folkehelse på en eller annen måte. Alt fra planlegging av bymiljøet, grunnleggende helsetjenester, skole 

og barnehage til det fysiske miljøet rundt oss, påvirker trivsel og livskvalitet for alle i lokalsamfunnet. 

 

Årets foredragsholder er Ingvard Wilhelmsen som vil foredra om «Ansvar for eget liv». Han er 

lidenskapelig opptatt av hvordan mennesker kan hjelpe seg selv. 

 

Vår – konferansen arrangeres onsdag 24. april kl. 09.00 – 15.00 på Byscenen i Ringerike kultursenter. 

 

Det vil også bli presentert gode eksempler fra sektorene, blant annet Ungdomsbula og Splash. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta. 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.19 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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