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Arkivsaksnr.: 19/3468-2   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning den 19.08.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

  

55/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak tas til orientering. 
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Arkivsaksnr.: 18/1877-31   Arkiv: PLN 1013  

 

1013 Kommunedelplan masseforvaltning - fastsetting av planprogram  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

56/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

/ Strategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Planprogram for 0605_1013 Kommunedelplan for masseforvaltning, datert 25.07.2019, 

fastsettes, jf. plan- og bygningsloven § 11-13.  

 

  

 

Sammendrag 

 

Formannskapet fattet 20.03.2019 (sak 4/19) vedtak om oppstart av arbeid med 

kommunedelplan for masseforvaltning, og høring og offentlig ettersyn av planprogrammet. 

 

Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig forvaltning av massene i kommunen, unngå 

ulovlige deponering av masser, samt ha arealer som er egnet for massemottak i takt med 

utviklingen i kommunen (og regionen). Videre er det ønskelig å kunne sikre fremtidige 

ressurser på en bærekraftig måte, skape forutsigbarhet for næringen og redusere fremtidige 

arealkonflikter. 

 

Det kom totalt inn 13 uttalelser til oppstart og høring og offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram. Rådmannen mener at revidert forslag til planprogram er tilstrekkelig 

gjennomarbeida, og at de temaer som bør utredes i prosessen er godt ivaretatt. 

 

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning (KU) på overordnet nivå (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger kap. II § 6 a og § 8 vedlegg II og plan- og bygningsloven § 4-2). 

Videre er det krav om planprogram etter plan- og bygningsloven § 4.1 og KU-forskriften § 6.  
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Beskrivelse av saken 

For beskrivelse av saken se saksfremlegg til oppstart av planarbeid/høring av planprogram, 

vedlegg 4 og 1.  

 

Videre i dette saksfremlegget vil kun forhold som har betydning for fastsetting av planprogram 

omtales.    

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok 19.06.2018 (sak 23/18) «Rådmannen får i oppdrag i nært samarbeid 

med regionale myndigheter å utarbeide en regional plan for masseforvaltning, herunder en egen 

kommunedelplan for Ringerike kommune». 

 

Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 20.03.2019 sak 4/19, samt å sende 

forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Se vedlagt saksfremlegg 

og saksprotokoll, vedlegg 4 og 5.  

 

 

Innspill til planarbeid og uttalelser/merknader til planprogrammet 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12, oppstart av 

planarbeidet til overordnede myndigheter og internt i kommunen. Med kunngjøring i 

Ringerikes blad 30.03.19, og på kommunens nettside. Frist for å komme med innspill var 

20.05.19.  

 

Det er mottatt 13 innspill/uttalelser til oppstart av planarbeid/høring av planprogram. 

Uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 2 «Vurdering av uttalelser ved varsel om 

oppstart av planarbeid og til høring av planprogram».  

 

Kort om innspillene 

Uttalelsene omhandler hovedsakelig at det er positivt at det startes opp et arbeid med 

kommunedelplan for masseforvaltning. Videre vektlegges viktigheten av samarbeid med 

nabokommuner og representanter fra næringen for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag.  

 

Det fremkommer flere viktige utredningstema som må tas hensyn til i planarbeidet, blant annet; 

vassdrag, friluftsliv/natur/landskap, naturmangfold, forurensning, transport, folkehelse, 

jordvern, samfunnssikkerhet og kulturminner. Videre påpekes det at det er flere utfordringer 

knyttet til masseforvaltning, og at det er viktig med gode rammer og føringer i 

kommunedelplanen. Fylkeskommunen og direktoratet for mineralforvaltning (DMF) informerer 

om at det må gjøres en vurdering på om nåværende verdivurdering av grus og pukk er 

tilstrekkelig. Det oppfordres til å ta kontakt med fylkesgeologen og NGU. Overordna 

myndigheter har også vist til tilgjengelige karttjenester og databaser som må benyttes som 

kunnskapsgrunnlag i planarbeidet.  

 

Kommuneoverlegen ba om at Folkehelseloven (folkehelselovens kapitel 3 Miljørettet 

helsevern og forskrift om miljørettet helsevern) ble inkludert i planprogrammet som statlig 

føring.  

 

Statens vegvesen ba om at vegloven ble inkludert i planprogrammet som statlig føring.  
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Mattilsynet ba om at Drikkevannsforskriften og Nasjonale mål - vann og helse (22. mail 2014) 

ble inkluder i planprogrammet som statlig føring. 

 

Direktoratet for mineralforvaltningen (DMF) ba om at «Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging 2019-2030» ble inkludert i planprogrammet som statlig føring. 

 

Fylkeskommunen i Buskerud ba om at «Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-

2035», «Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) – Overordnet plan for 

massehåndtering» og «Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 

2017-2027 (vedtatt 27. april 2017)» ble inkludert i planprogrammet som regionale føringer 

 

 

Endringer i planprogrammet 

Endringene er markert med rød tekst i forslag til planprogram for å bedre synligheten. Rød 

tekstmarkering vil bli omgjort til vanlig skrift administrativt, dersom planprogrammet 

fastsettes. Det er gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for 

å imøtekomme innspill/merknader. De viktigste endringene som følge av høring av 

planprogrammet er følgende: 

 

Inkludert et avsnitt om masseforvaltning fra «Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging 2019-2030» i delkapittel 1.2.1 Rammebetingelser og overordna myndigheter.  

 

En mer utfyllende beskrivelse av utredningstema «massebehov», i delkapittel 4.2 Tema for 

konsekvensutredningen (KU). 

 

Statlige og regionale føringer har blitt inkludert i delkapittel 1.2.1 Rammebetingelser og 

overordnede planer. 

 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen står selv for planleggingskostnadene, inkludert konsekvensutredning med 

tilhørende utredninger og undersøkelser, risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidelse av plankart 

og bestemmelser. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at planprogrammet legger et godt grunnlag for det videre planarbeidet. 

Formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning, beskrivelse av 

utredningsbehovet og innhold i konsekvensutredning er beskrevet i planprogrammet. Det er 

viktig at planprogrammet er utformet slik at det i etterkant kan tas stilling til om gjennomført 

planarbeid er utført i samsvar med planprogrammet. 

 

I forslaget til planprogram redegjøres det for temaer som skal utredes i kommunedelplanen 

med tilhørende konsekvensutredning. Etter rådmannens vurdering er innkomne innspill 

innenfor planprogrammets hovedtemaer, og det har ikke blitt inkludert noen nye 

utredningstema i konsekvensutredningen. Innspillene vil også være med i det videre arbeidet og 

bli brukt i utredningene. 

Med de justeringer som nå er foretatt i planprogrammet mener rådmannen at forslaget er godt 

gjennomarbeida, og samlet sett danner et tilstrekkelig grunnlag for en god prosess i det videre 
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arbeidet med planforslag og konsekvensutredning. Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at 

strategi og plan fatter vedtak om fastsetting av planprogrammet, jf. gjeldene 

delegeringsreglement (sak: 129/15).  

 

 

 

Vedlegg 

1. Planprogram - 25.07.2019 

2. Vurdering av uttalelser ved varsel om oppstart av planarbeid og til høring av planprogram 

3. Alle uttalelser ved varsel om oppstart og høring av planprogram 

4. Saksfremlegg - Oppstart av planarbeid og høring av planprogram 

5. Saksprotokoll - Oppstart av planarbeid og høring av planprogram 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  57/19 

Side 8 av 124   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/4425-24   Arkiv: PLN 440  

 

440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

57/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

/ Strategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Forslag til detaljregulering for 0605_440 Bakkeveien 7 sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. De deler av gjeldende reguleringsplan 0605_15 S-V Norderhov som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_440 Bakkeveien 7, oppheves. 

 

  
Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av en åttemannsbolig, 

med takterrasse, uteoppholdsarealer og utvendig parkering. Planområdet grenser til «399 

Ny skole og boligområde Benterud» vedtatt 2.03.2017 og «311 Boligområde på Benterud» 

vedtatt 04.05.2006. Planforslaget legger opp til fortetning i et sentralt område i Hønefoss. 

 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Planforslaget legger til rette for leiligheter av ulik størrelse i et sentralt område, som vil gjøre 

området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet startet opp fordi forslagstiller Bakkeveien 7 AS ønsket å tilrettelegge for 

lavblokk med åtteboenheter på Benterud, Hønefoss. Planområdet består i dag av en 

enebolig med opparbeidet gårdsplass. Arealet ligger i et etablert boligområde med nærhet 

til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner. Planområdet inngår i 

reguleringsplan «15 S-V Norderhov», vedtatt 25.09.1947. Omfanget av planlagt bebyggelse 

utløser krav om detaljregulering av området.  
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Figur 1: Dagens situasjon 

 

Beskrivelse av planforslaget 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller Bakkeveien 7 AS v/ Ole Alexander Heen, 

Steffen Fagerås og Paul Magnus Lehne 

  

      
Fagkyndig  Ole Alexander Heen i Heen Eiendom AS    
      
Eieropplysninger Bakkeveien 7 AS 

Ringerike Kommune 

(Kjørevei: Bakkeveien og Benterudgata) 

Gbnr.39/42 

Gbnr.3051/1 

 

      
Arealstørrelse  Totalt er planområdet 3016,5 m2, eiendommen 

gbnr. 39/42 er 1769 m2.  

  

      
Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 

Lekeplass 

Adkomstvei 

Fortau 

Gårdsplass 

Parkering 

Uteoppholdsareal 

626,6 m2 

110,7 m2 

836,1 m2 

138 m2 

370,1 m2 

255,5 m2 

423,8 m2 

      
Boligtyper og boenheter Åtte leiligheter, fordelt på to plan med  

fire leiligheter i hver etasje  

  

      
Parkering  Bil – 1 plass pr. boenhet  

Sykkel – 2 plasser pr. boenhet 

Gjesteparkering – 0,5 plass pr. boenhet 

  

      
Plantype  Detaljregulering    
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Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er 

merket 1. gangsbehandling, og består av:  

  

   Plankart målestokk 1:1000 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

  

 

Uttalelser til planoppstart 

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

berørte parter i brev 24.2.2018, med kunngjøring i Ringerikes Blad samt på kommunens 

nettsider. Frist for uttalelse var 24.03.2018. Det kom inn totalt tretten uttalelser. Disse følger 

vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

I fellesbrev fra naboer i Bakkeveien og Benterudgata informeres det om problemer med 

dagens trafikkavviklingen, og at det ikke er ønskelig med trafikkøkningen en åttemannsbolig 

vil medføre. Videre bemerkes det også at en åttemannsbolig vil bryte med 

småhusbebyggelsen i området.  

 

Det bemerkes også fra Ringerike kommune v/teknisk forvaltning at det er utfordringer i 

Benterudgata og Bakkeveien med dagens trafikk, og at veibredden i Bakkeveien ikke tillater 

at to biler møtes. Statens vegvesen påpeker at virkningene av økt trafikk må dokumenteres 

nærmere i planarbeidet.  

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) påpekte ved varsel om oppstart at dagens 

renovasjonsløsning kan være utfordrende. Det informeres om at renovasjonsbilen ikke 

kommer frem, og at manglende snumuligheter fører til at den må rygge inn Bakkeveien. 

Planforslaget har blitt justert for å imøtekomme innspill fra HRA. Det er tilrettelagt for en 

snumulighet ved å åpne opp innkjøring til Bekkegata 7. Det oppfyller ikke krav om 

snuhammer/snuplass, men det gir mulighet for at en renovasjonsbil på 9-10 meter kan snu. 

Nummer 1-3 viser tenkt kjøreretning og rekkefølge for å snu.  

 

 

 
Figur 2, illustrasjon snumulighet for renovasjonsbil. 

 

 

Bebyggelsens plassering og utforming 
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Bygningskropp er foreslått med flatt tak. Det er tenkt sportsboder og avfallshus i samme 

uttrykk som leilighetsbygget.  

 

Planforslaget legger opp til en høy utnyttelse av eiendommen, og det er derfor viktig å sikre 

gode uteoppholdsarealer for alle de åtte leilighetene. Det er satt av minimum 400 m2 til 

uteoppholdsareal og lekeplass på bakkenivå. Arealene er flate og lett tilgjengelige med 

gode solforhold, og er lite støyutsatt. Videre skal det etableres en takterrasse på minimum 

120 m2. Takterrassen skal trekkes inn 2 meter fra nord, vest og sør for å skjerme naboene 

fra innsyn.  

   

 
 

Figur 3: Situasjonsplan for mulig utforming av planområdet 
 

 

 
 

Figur 4: 3D illustrasjon av mulig bebyggelse. 



  Sak 57/19 

 

 Side 12 av 124   

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel  

Foreslått utbygging vil skje i et fortetningsareal på Benterud, Hønefoss-området. Dette er i 

tråd med kommuneplanenes samfunnsdel som viser til at 70 % av befolkningsveksten skal 

skje i Hønefoss- området. Utbygningen legger opp til åtte leiligheter av ulik størrelse, som vil 

gjøre området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål.  

 

 

Juridiske forhold  

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

ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11.  

 
Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Naturbasen til 

Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart tilsier at det ikke finnes 

spesielle naturverdier på planområdet. Det er i Miljødirektoratets database heller ikke 

registrert noen form for økosystem, art eller naturtype som er til hinder for utbygging. 

Området består av en enebolig med opparbeidet uteområde i dag.  

 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbygginga vil muligens kunne gi 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester. Forslagstiller 

skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Bakkeveien består i dag av småhusbebyggelse, som er til dels store eneboliger og 

tomannsboliger. En åttemannsbolig vil medføre en fortetting i Bakkeveien og til dels endre 

småhusbebyggelsens karakter. Planområdet er i nærhet til flere flermannsboliger, blokker 

og Benterud skole som har et moderen utrykk med fatt tak, det nye bygget vil derfor passe 

inn i området sett som en helhet.  

 

Størrelsen og volum på bebyggelsen i planforslaget anses ikke å ha negativ påvirkning på 

eksisterende bebyggelse. Bygg med flatt tak har lavere mønehøyde enn bygg med saltak, 

planbestemmelsene tillater maks 8 meter gesimshøyde.  

 

Innkommende uttalelser  

Antallet innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området. De viktigste 

merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Merknadene til naboer har i 

stor grad dreid som om motvilje til at det bygges en åttemannsbolig i området.  

 

Adkomst/veiløsning 
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Det har blitt utført en trafikkanalysen, med trafikktellinger for Benterudgata og Bekkegata, 

se vedlegg 8. Trafikkanalysen konkluderer med at tenkt utbygning vil gi en akseptabel 

trafikksituasjon. Bredde på Bakkegata er noe under retningslinjene til Statens vegvesen, 

men dette anses som akseptabelt da Bakkeveien er kort med få boenheter. Tellingene i 

Benterudgata ovenfor og nedenfor Bakkeveien viser at det er liten trafikk i gaten i forhold til 

veistandarden. Benterudgata har i retning mot sentrum fortau på begge sider som vil 

ivareta de myke trafikantene på en god måte. 

 

Lekeplasser  

Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av sandlekeplass med sittemuligheter 

før det gis brukstillatelse for boligene. I tillegg er det kort vei til Benterud skole, med godt 

opparbeide uteoppholdsarealer og lekeplass. 

 

Infrastruktur  

Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området.  

Det stilles krav om dokumentasjon av overvannshåndtering før det gis byggetillatelse. 

 

ROS-analyse 

Følgende har blitt identifisert som mulig forhold som utgjør en risiko: flom, radon, ulykke i 

av/påkjørsler og ulykke med gående/syklende. ROS- analysen konkluderer med at mulige 

farlige forhold og uønskede hendelser er mulige å kontrollere og forebygge. For ROS-

analyse se vedlegg 7.   

 

Samlet vurdering 

Ut i fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Rådmannen mener at planforslaget legger opp til riktig bruk av arealene innenfor 

planområdet. Arealet ligger i et etablert boligområde med nærhet til skole, 

rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner. Den er også lite støyutsatt. 

Totaloppfatningen er at det ligger til rette for meget god bokvalitet. Bakkeveien 7 vil kunne 

tilføre kommunen sentrumsnære boliger, med varierende størrelse på leilighetene som gjør 

det mulig for ulike økonomiske samfunnsgrupper å etablere seg her. En fortetting av 

Bakkeveien 7 er en naturlig utvikling av området. 

 

Det foreligger interessemotsetning mellom hensynet til bokvalitet for naboer og ønsket om 

fortetting i sentrum. Se «Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer» 

vedlegg 5.  

 

Planforslaget legger opp til at renovasjonsbilen kan snu innerst i Bakkeveien. Dette vil være 

positivt for området, da det bedrer sikkerheten betraktelig. Løsning har vært lagt frem for 

HRA, som bekreftet at det er en bedring av dagens situasjon. Det er sikret i 

planbestemmelsene at vegetasjon/parkerte biler ikke skal være til hinder for 

renovasjonsbilen.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn.  
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. Uttalelse til oppstart av planarbeid 

7. ROS-analyse 

8. Trafikkanalyse 

9. Solstudie – eksisterende situasjon  

10. Solstudie – med foreslått utbygging 

 

 Ringerike kommune, 05.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

Enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen og Ingrid Liseth 
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Arkivsaksnr.: 18/4361-21   Arkiv: PLN 374  

 

0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

/ Strategi og plan  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse og deler av Killingtjern vedtatt 27.03.2014 overlappes av ny 

plan.  

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse, som er i tråd med gjeldene 

kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011. 

 

Planområdet er utvidet mot sydvest og vil også omfatte 

1. Adkomstvei fra eksisterende reguleringsplan 295_ Killingtjern. 

2. Tomt nr 101 – gnr/bnr 293/182 innenfor reguleringsplan Killingtjern 295, som 

planlegges endret mht utnyttelse til kombinert formål næringsformål og utleiehytter.  

3. Tomt merket som 114 i plankartet (kombinert formål næring/utleiehytter). Dette er en 

gammel tomt fra bebyggelsesplan fra 1970-tallet som er ferdig oppmålt og avmerket på 

kart, men ikke matrikkulert og realisert tidligere. 

 

Det er lagt opp til 17 tomter som er regulert til fritidsbebyggelse, hvor det åpner for at tomt 

127 og 130 kan bygges som tun tomter. 2 tomter er regulert til kombinert formål 

næring/tjenesteyting(utleiehytter). 

 

Ved 1. gangsbehandling ble det lagt fram 2 alternativer. 

Alternativ 1 

Det foreslås at 5 tomter (nr 127, 129, 130, 131 og 132) skal tillates å bygge leilighetsbygg opp 

til 4 leiligheter pr. hytte med maks 2 leiligheter i hver etg. Disse tomtene ligger noe lavere i 

terrenget enn de øvrige tomtene som ligger bak.  
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Utbygger vil legge ut dette alternativet, siden det er et marked i Norge på ca 10 % som 

etterspør leilighetshytter. Dette er en løsning som passer godt for både eldre hyttekjøpere, 

enslige, men også barnefamilier. Siden leiligheter blir noe rimeligere enn frittliggende hytter og 

det blir mindre vedlikehold. I forhold til andre steder hvor utbygger velger større 

leilighetsbygg, er det ønskelig med mindre leilighetsbygg (maks 4 leiligheter pr. bygg i 2 plan) 

som dominerer mindre i landskapet. 

 

Alternativ 2 

Er å bygge tradisjonelle enkelt hytter m/ bod, og åpne for at tomt 127 og 130 kan bygges som 

tun tomter. 

 

Rådmannens anbefaling var å legge alternativ 2 ut til offentlig ettersyn, noe som Hovedutvalget 

for miljø- og arealforvaltning valgte å vedta mot 1 stemme.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planprosessen har vært langvarig, 

både før kommunedelplanen ble vedtatt i 2011, og etterpå hvor avklaring mht krysset på 

Ringmoen stoppet reguleringsplanprosessen. Vår /sommer 2016 ble det avklaring i forhold til 

krysset, og planarbeidet kunne gjenopptas. Forslag til ny reguleringsplan Killingtjern 2 holder 

seg innenfor kommunedelplanen, samt det er justert å ta med tomt 114 og tomt 101 i 

reguleringsplan 295 Killingtjern, vedtatt 28.08.2003.  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

Tilført tekst under § 3.2.2.b; Det skal avsettes vegetasjonsskjerm på 4 meter på eiendommen 

BKB 2, mot eiendommene i vest og syd. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.05.2019 – 22.06.2019. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 
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Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 17.06.2019. 

Fylkesmannen har i brev 21. juni 2012 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 

planarbeidet. Hvor forholdene knyttet til friluftsliv, landskap, naturmangfold og energi blir 

ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Ved gjennomgang av planforslaget ser Fylkesmannen at 

planforslaget ikke kommer i konflikt med de interesseområdene som Fylkesmannen er satt til å 

ivareta. Fylkesmanne syns også det er positivt at det er satt krav om mørke eller ikke 

reflekterende tak for å dempe eksponering og at det er positivt at hyttene er punktfestet i kartet 

etter vurdering av landskapsforholdene. Det anbefales at det settes krav til farge- og 

materialvalg på resten av bebyggelsen for å dempe virkningen av byggene i landskapet. 

 Forslagstillers kommentar: Enig i uttalelsen angående krav til farge- og materialvalg på 

bebyggelse. Føler dette er ivaretatt i § 3.4. 

 Rådmannens kommentar: Mener dette er ivaretatt under § 3. 4: Fasadene skal være av 

naturmaterialer av tre evt. m/noe innslag av sten eller tilsvarende i deler av fasaden. 

Farger skal være av type tjære/jord i mørk nyanser. 

Det med punktfeste menes med at hyttetomtene er vist i terrenget med nummererte 

pæler. Pælene er målt inn og vist med eget punktsymbol på plankartet (midt på pil), 

som viser hoved-møneretning (se §3.3 i bestemmelsen). 

 

NVE, datert 18.06.2019.  

NVE ser at kommunen ikke har bedt om bistand i denne saken. Med dette har NVE ingen 

konkret uttalelse til saken og viser til generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs 

saksområder.  

 Forslagstillers kommentar: Trolig ikke nødvendig med noe bistand, siden risiko mht 

flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg er minimal 

 Rådmannens kommentar: Tatt til orientering. 

 

Hans Løken, datert 17.06.2019.  

Ønske er at søndre del av tomt 114 settes til LF, og legges inn som utvidet LF4 

 Forslagstillers kommentar: Dette er i praksis allerede ivaretatt ved plassering av bygg 

og areal for parkering utenfor bygg, som Løken også skriver, men i tillegg settes inn 

tilleggstekst i bestemmelse under § 3.2.2. b: Det skal avsettes vegetasjonsskjerm på 4 

meter på eiendommen BKB 2, mot i eiendommene i vest og syd. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

Buskerud Fylkeskommune, datert 21.06.2019.  

Buskerud fylkeskommune har ingen merknader til planen. 

 Forslagstillers kommentar: Ble registrert for kulturminner i 2012, og naturlig at det nå 

ikke er merknader. 

 Rådmannens kommentar: Tatt til orientering 
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Petter Greaker, datert 02.07.2019 

Det er viktig med skjerming mot næringsdelen og mot nytt hyttefelt, men det er samtidig viktig 

at dette kan skje i samspill med ønske om å beholde/frigjøre utsikten mot nordvest. 

 Forslagstillers kommentar: Vegetasjonsskjerm skal også være mot syd (se forslagstillers 

kommentar til innspillet til Hans Løken). Videre dialog om skjerm/utsikt, er det dette 

en selvfølge uavhengig av status på tomten, og de 2 etablerte hyttevel Skarrudåsen Vel 

m/under Vel Killingtjern Panorama Vel, er etablert for å ivareta dette sammen med de 

aktuelle grunneiere. 

 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 06.05.2016, sak 38/19.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldene betalingsreglement. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 
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Samlet vurdering 

Med bakgrunnen til de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser rådmannen 

at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehanling er ivaretatt. 

 

Rådmannen er positiv til videre utvikling av fritidsbebyggelse ved Killingtjern på Vikerfjell. 

Ved at planen kan gi positiv ringvirkning for Ringerike kommune i form av økt bruk av 

området, styrke næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i 

lokalmiljøet. 

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

vurdert og innarbeidet. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart, planområdet markert med rødt 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 17.06.2019 

b. NVE, datert 18.06.2019 

c. Hans Løken, datert 17.06.2019 

d. Buskerud Fylkeskommune, datert 21.06.2019 

e. Petter Greaker, datert 02.07.2019 

7. ROS sjekkliste 

8. Tverrprofil 

9. VA plan 

10.Notat Killingtjern 

11.Skissetegninger til garasje m/leiligheter 

12.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

ass. Rådmann: Terje Dalen 

leder: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Arkivsaksnr.: 18/3935-13   Arkiv: PLN 452  

 

452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 1 gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

59/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 452 Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

fremstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

  

Sammendrag  
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for deling av eiendommen 103/109 i 

Haugsbygd slik at det kan etableres ytterligere en enebolig på arealet. Planforslaget legger 

opp til fortetting i Haugsbygd, et etablert område sentralt på Ringerike. 

 

Etter en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Planforslaget legger opp til en naturlig fortetting av tettstedet Haugsbygd. 
 

Bakgrunn  

Forslagsstiller Innhus AS har tatt initiativ for å tilrettelegge for eneboliger på Haugsbygd. Ny 

enebolig er under oppføring på eiendommens nordøstre side, og vil være en av to nye 

boliger innenfor planområdet. Området ligger i et etablert boligområde med nærhet til skole, 

rekreasjon og lekearealer.  

 

Beskrivelse av saken (planforslaget)  

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller Innhus AS ved Caroline Sjøvaag   
      
Fagkyndig  Berntsen Plan Oppmåling AS ved Magnus 

Bratli Holte 

  

      
Eieropplysninger Bokvalitet AS 

Samt deler av gbnr. 2164/1, 103/10 og 

103/296 

Gbnr.103/109 

 

      
Arealstørrelse  2 478 m²   
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Arealformål  Boligbebyggelse – frittliggende småhus 

Renovasjonsanlegg 

Kjøreveg  

Annen veggrunn  

 

  
  

      
Boligtyper og boenheter To eneboliger, med sekundærleilighet inntil 65 

m2 BRA, samt garasje og uthus. Total BYA 

30%, maks gesimshøyde 7,0 m, mønehøyde 

9,0 m. 

  

      
Parkering  I henhold til gjeldende parkeringsnorm for 

Ringerike kommune.  

  

      
Plantype  Detaljregulering    
      
Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er 

merket 1. gangsbehandling, og består av:  

  

   Plankart  

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse 

  

      
    
      
Tidligere behandlinger og vedtak  

03.09.2018 Planinitiativ mottatt  

13.11.2018 Varsel om oppstart i Ringerikes Blad og kommunens nettsider 

30.11.2018 Frist for innspill 

28.05.2019 Planforslag mottatt 

31.07.2019 Revidert planforslag mottatt (med vegarealer for gbnr. 2164/1 og 103/10)  

 

Medvirkning 

Det ble varslet, i henholdt til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 13.11.2018. 

Forslagstiller har mottatt tre innspill. Disse er kommentert og vurdert av forslagsstiller og 

rådmannen i vedlegg. 

 

Juridiske forhold  

Denne behandlingen avgjør om planforslaget skal sendes ut på høring og legges ut på 

offentlig ettersyn jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. 

 

Naturmangfoldloven  

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 anses å være avklart i 

prosessen og vurdert i planbeskrivelsen for 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95.  

 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 

oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes.  

 

Økonomiske forhold  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 
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ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Forslagsstiller skal bekoste 

eventuelle utredninger og undersøkelser.  

 

Rådmannens vurdering  

Innkomne uttalelser 

Innkomne uttalelser gjelder bekostning og videreføring av gang- og sykkelveg langs 

Apalveien, kulturminner, trafikkanalyse, støy og adkomst. Rådmannen vurderer at 

forholdene er avklart i prosessen.  

 

Utforming 

Ringkollveien og nærliggende områder består i dag hovedsakelig av småhusbebyggelse. 

Planlagt utbygging viderefører områdets karakter og er tilpasset omgivelsene. I 

bestemmelsene er det satt krav om en maks mønehøyde på 9 meter over gjennomsnittlig 

planert terreng. Bebyggelsen utgjør ikke ulemper for nabobebyggelse vedrørende sol- og 

utsiktsforholdene. Planforslaget legger opp til fortetting i Haugsbygd, et etablert område 

sentralt i Ringerike. Planforslaget følger nasjonale mål om fortetting i sentrumsnære 

områder. 

 

Folkehelse/barn og ungdom 

Lek og uteopphold løses på den enkelte eiendom jf. §1.7 i bestemmelsene. Det er i tillegg 

etablert lekeplass i tilstøtende plan for 280-Andersløkka, 250m sør for planområdet. For 

øvrig kan det nevnes at planområdet grenser inntil LNF-området i øst, med hele marka som 

friareal. 

 

Støyreduserende tiltak er beskrevet i planens bestemmelser.  

 

Infrastruktur 

Adkomst til planområdet skal skje på eksisterende veg og er vist med adkomstpiler i 

plankartet. Adkomstvegen er regulert til fellesformål (f_SKV2 og 3) og deles med gbnr. 

103/296 og 103/237. Eksisterende adkomst på nord-østlige del av planområdet reguleres 

bort med hensyn til krysset Gjernmundboveien/Ringkollveien, slik at begge boliger innenfor 

planområdet benytter seg av adkomst sør i planområdet.  

 

Antall parkeringsplasser for bil og sykkel følger parkeringsnormer. Normen legger per dags 

dato opp til to parkeringsplasser og en til sekundærbolig, samt to sykkelparkeringsplasser.  

 

Renovasjonsanlegg er vist i plankartet.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Forhold i Risiko- og sårbarhetsanalysen betraktes som lite sannsynlige og/eller av lav 

konsekvens. I tillegg er de forhold som avdekkes kontrollerbare gjennom riktige tiltak. Tiltak 

er beskrevet nærmere i analysen og gjelder støy, trafikk, trafikkulykker og radongass.  

 

Samlet vurdering 

Etter en totalvurdering anser Rådmannen planforslaget for å ivareta overnevnte hensyn på 

en god måte. Planen legger ikke opp til vesentlige endringer av områdets karakter, og er en 

videreføring av formål avsatt i kommuneplanens arealdel.  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 452 

Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

Forslag til bestemmelser 

Forslag til plankart 

Planbeskrivelse 

ROS-analyse 

Vurdering av uttalelser, oppstart 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Ingvill Eidsesen 
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Arkivsaksnr.: 18/2664-21   Arkiv: M20  

 

Grunnundersøkelser på Støalandet - sluttrapportering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

60/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

/ Strategi og plan  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ved tiltak i kvikkleiresonen «867 Støalandet» skal rapport «Geoteknisk utredning 

kvikkleirefaresone 867 Støalandet» fra 25.03.2019 legges til grunn.  

2. Rådmannen bes innarbeide et system hvor det kontrolleres for erosjon i yttersving 

Storelva, vest for Støalandet. Det skal utarbeides et overvåkningsprogram med 5 års 

intervall, og etter større flomhendelser. 

3. Rådmannen bes innarbeide finansiering for oppfølging av kvikkleiresonen. 

 

  

 

Sammendrag 

Sensommeren/høsten 2018 ble det gjennomført grunnundersøkelser på Støalandet, i NVE 

registrerte kvikkleieresone «867 Støalandet». Den geotekniske rapporten konkluderer med at 

det er usannsynlig å utløse et kvikkleireskred her. Likevel har det blitt vurdert at 

kvikkleiresonen «867 Støalandet» fremdeles skal gjelde ettersom det er en mulighet for 

rotasjonsskred i alle skråninger. Rapporten skisserer også mulige sikringstiltak, men disse er 

kun nødvendig om området skal utbygges ytterligere. Kvikkleiresonen skal tas hensyn til i både 

arealplanlegging og byggesaker. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kvikkleire 

Alle områder som har vært under marin grense kan ha forekomster av kvikkleire. Marin 

grense er satt til 220 moh. i Ringerike kommune, og viser til det høyeste nivået havet nådde 

under siste istid. Kvikkleire er opprinnelig leirpartikler som er avsatt i sjøvann. Saltvann gjør 

leirpartiklene elektrisk ladet (+/-) og fører til at kantene i leirpartiklene tiltrekkes hverandre 

og bindes sterkt sammen. Det dannes da en gitterstruktur med vann i hulrommene mellom 

leirpartiklene. Landhevingen etter siste istid har ført til at marine avsetninger har blitt 

liggende over havnivå, og over tid har ferskvann vasket ut saltet og redusert styrken til 

bindingene. Det er denne utvaskede leira som kalles kvikkleire. At det finnes kvikkleire i 

grunnen er ikke nødvendigvis farlig, så lenge stabiliteten av skråninger ikke blir forverret.  
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Ved ytre påvirkninger kan gitterstrukturen klappe sammen, og leirpartiklene flyter i det 

frigjorte vannet som tidligere var bundet i gitterstrukturen. Resultatet blir et kvikkleireskred. 

Kilde: NVE kvikkleireveileder. 

 

Rotasjonsskred  

Typisk for rotasjonsskred er at disse beveger seg i ett stykke og viser en tydelig rotasjon, som 

en nedsynkning i toppen av skråningen og utglidning/heving i bunnen av skråningen. 

Rotasjonsskred er begrenset av størrelsen (høyden) på skråningen skredet går i. Det kan ofte 

være kvikkleire involvert i rotasjonsskred, men på grunn av lagdeling og terrengforhold får 

ikke leire alltid fritt utløp og dette begrenser dermed skredet fra videre retrogresjon.  

Kilde: NVE kvikkleireveileder.  

 

I 2009 ble det gjennomført omfattende grunnundersøkelser i Krakstadmarka, herunder sone 

«867 Støalandet (tidligere Støaveien)». I NGI (Norges Geotekniske Institutt) sin rapport 

«Stabilitetsvurdering faresone Støaveien» fra 2009 konkluderes det med at Støalandet er å 

betrakte som et kvikkleireområde med utilfredsstillende områdestabilitet. Videre anbefalte NGI 

at det burde gjøres supplerende grunnundersøkelser for å bedre grunnlaget for 

stabilitetsberegningene, og vurdere mulige stabiliserende tiltak. 

 

Med bakgrunn i denne geotekniske rapporten søkte rådmannen om tilskudd fra NVE januar 

2016. Mai 2016 ga NVE tilsagn om tilskudd på 1 120 000 kr, forutsatt at kommunen dekker 

en egenandel på 20%. Det ble gjennomført en offentlig anskaffelse for prosjektet våren 2018. 

Romerike grunnboring med geoteknisk rådgivning fra Øvre Romerike Prosjektering ble tildelt 

oppdraget. Det ble gjennomført grunnundersøkelser sensommeren/høsten 2018. Den 

geotekniske rapporten var ferdig våren 2019.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet av kommunestyret 04.05.2017 (Sak: 52/17) «Egenandel til kartlegging av 

kvikkleiresone Støaveien» 

 

Vedtak i Kommunestyret:  

1. Kommunestyret tar saken til orientering  

2. Rådmannen bes innarbeide finansiering av kommunens egenandel i budsjettjustering 1. 

tertial.  

 

 

Oppsummering av funnene i den geotekniskrapporten 

Kvikkleiresonen har blitt evaluert av NGI ved tidligere undersøkelser (2004, 2006 og 2009) til 

å ha lav faregrad, med konsekvensklasse meget alvorlig. Det vil si at det ble vurdert som liten 

sannsynlighet for et kvikkleireskred, men hvis det skulle gå et kvikkleireskred ville det ha en 

alvorlig konsekvens ettersom området er tett bebygget. Samlet sett er kvikkleiresonen vurdert 

til å være i risikoklasse 3. Geoteknisk rapport fra 2019 konkluderer med at kvikkleiresonen har 

noe bedre stabilitet enn vurdert i NGI rapport fra 2009. Faregrad, konsekvensklasse og 

risikoklasse er uendret. 
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Det ble ikke påtruffet fast fjell ved noen av boringene, dypeste boring gikk til ca. kote -7 moh., 

dvs. ca. 50 m under bunnen på Storelva. Det ble oppdaget/påvist kvikkleirelag i grunnen ved 9 

av 10 borpunkter. Det er viktig å vektlegge at et kvikkleireskred på Støalandet blir ansett som 

usannsynlig. Dette begrunnes med at kvikkleira ligger forholdsvis dypt under skråningsbunn, 

og det argumenteres for at mest sannsynlig skredmekanisme er rotasjonsskred. Det har blitt 

vurdert at kvikkleiresonen «867 Støalandet» fremdeles skal gjelde ettersom området består av 

et ravinert terreng med bratte leireskråninger hvor det kan gå skred, både overflateskred og 

delvis dyperegående utglidninger. Figur 1 viser revidert kvikkleiresone «867 Støalandet». 

Skravert område viser mulig løsneområde for et skred, mens prikket område er utløpsområdet. 

Det ble ikke påvist kvikkleire innerst/nord på området (grått skravert området), og sonen er 

derfor trukket inn med ny grense.  

 

Det gjøres oppmerksom på at det også ble påvist kvikkleire i grunnen på eiendom Ole 

Thorkelsens vei 13, ca. 100m nord for dagens grense, i NGI rapport fra 1980 vedrørende 

pumpestasjon på Støa. Mest sannsynlig foreligger det kvikkleire i store deler av skråningene 

langs Storelva. I motsetning til Støalandet er topografien i bakkant av disse forholdsvis flat og 

jevnt. Derfor ble det valgt å ikke utvide sonen nord‐ /sørover. 

 

 
 

Figur 1: Revidert kvikkleiresone 867 Støalandet.  

 

Erosjon fra elva 

Elver eroderer sideterreng hovedsakelig i yttersvinger, boligfeltet på Støalandet er plassert i 

yttersving av Storelva. Erosjonsforholdene i Storelva ble vurdert ved å sammenlikne 

elvebunnsmålinger fra 1999 og 2016. Sammenligningen viste at det ikke er tegn til aktiv 

erosjon i Storelva vest for Støalandet. I 1988 ble elvekanten rett nord for planområdet 

erosjonssikret, med forlengelse og vedlikehold i 2005, se figur 2.  
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Selv om det ikke er tegn til aktiv erosjon er oppbygningen av deltaene ved Tyrifjoren et tydelig 

tegn på at det er pågående erosjon fra bunnen/elveskråningene Storelva. Oppsummert kommer 

det frem i rapporten at det anbefales å utføre jevnlige målinger av elvebunnen i Storelva samt 

elveskråningene vest for Støalandet. Målingene bør utføres minst hvert 5 år, og/eller etter 

flomhendelser av større omfang. Målingene sammenlignes med tidligere målinger og evt. 

pågående erosjon. Resultatene vil bli brukt for å vurdere behov for utvidelse av 

erosjonssikringen. For utfyllende informasjon se geotekniskrapport s. 18, vedlegg 1. 

 

 
 

Figur 2 Erosjonssikring i Storelva langs Støalandet, lilla strek.  

 

Bekkeleiet i ravinedalen 

Bekkeleiet i ravinedalen i sør er ca. 1m dyp med maks helning på ca. 1:35, dvs. ca. 1,6o fall, se 

figur 2. Skråningen mot boligfeltet ligger hovedsakelig i innersvingen på bekken. Strandsonene 

på begge sider av bekken er forholdsvis brede med lite tverrfall, dvs. eventuell aktiv erosjon vil 

ikke berøre de bratte skråningene umiddelbart. Bunnen av ravinedalen ble av økonomiske 

grunner ikke kartlagt. På sikt anbefales det å utføre mer nøyaktig kartlegging av 

erosjonsforholdene i bunnen av ravienen. Dette blir særlig aktuelt i forbindelse med eventuelle 

større utbygninger/fortetning innenfor østre/sørøstre del av kvikkleiresonen. 

 

Sikringstiltak og fremtidige tiltak 

Kvikkleiresonen skal tas hensyn til i både arealplanlegging og byggesaker. Motfylling i Storelva 

er skissert opp som aktuelt sikringstiltak, men dette er kun nødvendige om området skal 

utbygges ytterligere.  

 

Det er ikke tillatt å utføre tiltak i skråningen som kan påvirke skredfaren negativt. Grunnet lav 

sikkerhet mot overflateskred og delvis dyperegående utglidninger i randsonen er det satt 

strenge krav til tiltak i disse område. Randsonen er definert som skråningskanten til 

terrasseplatået, se s. 40 i geotekniskrapport for kart. 
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Tiltak i randsonen må vurderes av en kvalifisert fagperson. Dette gjelder også «ikke 

søknadspliktige mindre tiltak» etter Byggesaksforskriften (SAK§ 4-1).  

 

For resterende områder vil det fremgå av NVE kvikkleireveileder 7/2014 hvilke tiltak som må 

vurderes av geoteknisk fagkyndig. 

Rapporten konkluderer med at fortetning av eksisterende bebyggelse og større utbygninger 

innenfor kvikkleieresonen frarådes. Dersom det skal bygges ut for dette må sikringstiltakene 

som er beskrevet i rapporten (kap. 7.3) utføres først.  

 

 

Økonomiske forhold 

Totalt endte prosjektet på 1 397 426,42 NOK ekskl. mva, se vedlegg 2 for oversikt over 

medgåtte midler. NVE har gitt tilsagn om tilskudd på 80% av kostnadene for tiltaket, som 

tilsvarer 1 117 941,14 NOK ekskl. mva. Resterende 20 % har kommunen selv finansiert.   

 

Det vil også være en kostnad knyttet til overvåkning av kvikkleiresonen/erosjonsmålinger av 

Storelva. Det vil bli benyttet kjente metoder for å gjøre erosjonsmålinger av Storelva 

(tverrprofilering og bunnkartlegging). Sist erosjonsmåling ble gjennomført i 2016, så det bør 

gjøres en ny måling i 2021.  

 

På nåværende tidspunkt har det ikke blitt hentet inn et tilbud på dette.  

 

 

Juridiske forhold  

Naturskadeloven § 20 første ledd lyder: «Kommunen plikter å treffe forholdsregler mot 

naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven §§ 11–8 tredje ledd bokstav a og 28–1, 

samt ved nødvendige sikringstiltak.» Formuleringen «samt ved nødvendige sikringstiltak» 

indikerer at kommunen har et ansvar for å forebygge risiko ved utbygging eller i bebygd 

område. 

 

Når det gjelder å forhindre skade på den enkeltes eiendom faller ansvaret først og fremst på 

grunneier – også hvis området som utgjør en fare ikke ligger på egen eiendom.  

 

Kommunen har ingen juridisk plikt til å gjennomføre sikringstiltak for egen regning i alle 

tilfeller der flom- eller skredfare blir avdekket i allerede bebygde områder; det ville innebære 

en urimelig stor økonomisk byrde. I områder hvor det avdekkes fare for liv og helse vil 

kommunen vurdere løsninger for sikringstiltak. NVEs bistandsordning til sikringstiltak er bygd 

på at kommunen er den som i første rekke bistår innbyggerne. Kommunen har hjemler til å 

gjennomføre sikringstiltak og kan etter naturskadeloven § 24 kreve utgiftene refundert av de 

som nyter godt av tiltakene. Der utfordringene er så store at det er urimelig å legge ansvaret på 

den enkelte eller kommunen, er det rimelig at staten ved NVE bistår. NVEs ordning med 

bistand til finansiering og gjennomføring av sikringstiltak har aldri vært rettighetsbasert, og 

NVE må ut fra samfunnsøkonomiske nytte-/kostnadsanalyser gjøre prioriteringer av hvilke 

tiltak som kan få bistand. Kommunen må for sin del gjøre tilsvarende prioriteringer. 

 



  Sak 60/19 

 

 Side 29 av 124   

 

I brev 03.05.19 ble grunneiere orientert om at geoteknisk rapport fra 2019 vil ligge til grunn i 

alle plan- og byggesaker innenfor kvikkleieresonen. Videre har det blitt informert om lav 

sikkerhet mot overflateskred i skråningene, spesielt i randsonen, og hvilke tiltak som kan gjøres 

for å unngå løsmasseskred.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Erosjon fra elva 

Det kommer frem i rapporten at Storelva utgjør en potensiell erosjonsfare som kan utløse et 

skred. Det er derfor anbefalt å innføre et overvåkningsprogram, hvor det gjøres målinger hvert 

5 år og etter større flomhendeleser. Rådmannen mener det er viktig få på plass et 

overvåkningsprogram, og sette av midler til at dette kan gjennomføres. Støalandet er et 

forholdsvis tett bebygd området, og det er viktig at innbyggernes sikkerhet er ivaretatt.  

 

Bekkeleiet i ravinedalen 

På grunn av høye kostnader ved å frakte borriggen inn i ravinedalen ble det ikke prioritert å 

gjøre grunnundersøkelser her. Da det ble konstatert at rotasjonsskred var den mest sannsynlige 

skredmekanismen, og ikke et kvikkleireskred, innebar det at ekstrakostnadene med boring i 

ravinedalen måtte dekkes av kommunen. Dette fordi tilskuddet fra NVE var forbeholdt 

kvikkleiresonerevidering. På sikt bør det utføres mer nøyaktig kartlegging av 

erosjonsforholdene i elveleiet i ravinedalen.  

 

Ringerike kommune har mange bratte leireskråninger som kan utgjøre en potensiell skredfare. 

Det bør derfor gjøres en helhetlig vurdering over hvilke områder som skal prioriteres for 

nøyaktig kartlegging.  

 

Samlet vurdering  

Rådmannen mener at den geotekniske rapporten danner et godt grunnlag for vurdering av 

tiltak i sonen. Det stilles krav til geoteknisk kompetanse for tiltak som kan gi betydelige 

terrengbelastning eller terrenginngrep som kan virke negativt på skråningsstabiliteten. 

 

Rådmannen vil understreke at resultatene fra rapporten viser at stabiliteten i området er 

tilstrekkelig for eksisterende bebyggelse. Naturlige prosesser er en dynamisk prosess, og 

forhold kan forandre seg. Det er derfor viktig at det opprettes et overvåkningsprogram for 

erosjon i elva for å sikre at stabiliteten i skråningen ikke svekkes.   

 

På nåværende tidspunkt ser ikke rådmannen det som nødvendig å investere i skisserte 

sikringstiltak, da dette først kreves om det skal gjøres større utbygninger/fortetning av 

området.  
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Vedlegg 

1. Oversiktsbilde, kvikkleiresone «867 Støalandet» 

2. Oversikt over medgåtte midler  

3. Geoteknisk rapport 

4. Revisjon av regnskapet 

5. Tilskuddsbrev fra NVE 

6. Saksfremlegg -  Egenandel til kartlegging av kvikkleiresone Støaveien 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

Enhetsleder Areal- og byplankontoret: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 15/9051-68   Arkiv: PLN 414  

 

414 Kvartal 36 - sluttbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

61/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

/ Strategi og plan  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_414 Detaljregulering for Kvartal 36 vedtas.  

 

2. De deler av plan 64-35-56 Kvartal 35,36 vedtatt 30.06.1983, plan 64-02 Hønefoss sentrum 

vedtatt 20.12.1976 og plan 313-03 Byporten vedtatt 21.02.2013, som blir berørt av ny 

plan, oppheves. 

 

  

Sammendrag 

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for en fortetting med boliger, kontorer og 

forretninger med mulighet for bevertning i Hønefoss. Det er lagt opp til rivning av eksisterende 

bebyggelse og oppføring av nytt bygg i maksimalt 6 etasjer som trapper opp fra 4 (3 + 1 

inntrukket) etasjer i øst. Det skal være forretning, kontor og eventuelt bevertning i form av 

kafé, restaurant eller lignende i første etasje ut mot Storgata i vest, og bolig i det øvrige 

arealet.  

 

Planen er siden 1. gangsbehandling omarbeidet for å tilpasse seg prinsipper fra plan 431 

Områderegulering Hønefoss, og bevaringsverdig bebyggelse innenfor kvartalet. I tillegg har det 

blitt gjort endringer i samsvar med vedtak ved 1. gangsbehandling. Dette gjelder nedskalering 

av antall parkeringer på bakken, legge lekeplass på bakkenivå og justere høyde og volum fra 

gjennomsnittlig 6 til 5 etasjer. 

 

Utarbeidelse av denne planen har skjedd parallelt med Områderegulering Hønefoss. Det 

resulterer i kompromisser på løsninger. 

 

Rådmannen mener planen vil være med å fortette Hønefoss på en god måte og bygge opp 

under mål og prinsipper lagt til grunn i kommuneplanen og Områderegulering Hønefoss. 

 

 

Innledning / bakgrunn 
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Hensikten med planen er å tilrettelegge for bolig, kontor og forretning i Hønefoss sentrum. 

Dette vil fortette bysentrum og bygge oppunder kommunale mål på området. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

08.05.2017 Oppstart i HMA sak 29/17:  

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 36 

Storgaten – Sundgata.  

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for Byporten 

Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området. 

 

23.05.2017 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan anbefalte oppstart av planarbeidet i 

møte, sak 17/17. 

 

08.10.2018 1.gangsbehandling av HMA og deres innstilling til formannskapet i møte Bh. 

NR. 65/18 var: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. «Planer 

som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

2.  Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

16.10.2018 1.gangsbehandling av Formannskapet og vedtatt sendt på høring og lagt ut til 

offentlig ettersyn Bh. NR. 141/18: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

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

framstilling, samt foreta mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes 

av ny plan, ved vedtak av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata. 

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres 

før 2. gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan. 

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser. 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med 

områderegulering Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  
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Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Volum og høyde er nedjustert for å følge prinsipper og føringer gitt i plan 431 

Områderegulering Hønefoss. 

 Lekearealer er plassert på bakkenivå. 

 Parkeringsdekningen på bakkeplan nedjustert til maksimalt 23 plasser. 

 

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

imøtekomme vedtakspunkt ved 1. gangsbehandling og høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 27.10.2018 – 10.12.2018. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg.  

 

Buskerud fylkeskommune anbefaler at Storgata 20 bevares og legges under hensynssone 

bevaring kulturmiljø. I tillegg til dette er de positiv til en fasadeoppdeling. Fylkesmannen i 

Buskerud mener det er positivt med boligutbygging i Hønefoss. De anbefaler at lekeareal også 

opparbeides på bakkenivå og at planen sikrer støyutfordringer og luftkvalitet. Statens vegvesen 

ønsker at det markeres frisikt i krysset Storgata/Sundgata. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-35-56 Kvartal 35,36 vedtatt 30.06.1983, 

plan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt 20.12.1976 og plan 313-03 Byporten vedtatt 21.02.2013. 

Planområdet er i disse reguleringsplanen regulert til forretninger, kontor, felles avkjørsel 

fortau, veg og annen veggrunn – teknisk anlegg.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Detaljreguleringen bygger opp under mål om befolkningsvekst i kommuneplanens samfunnsdel. 

Samtidig kan leiligheter i sentrum av Hønefoss være med på å gi et variert botilbud i Ringerike 

kommune. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål. 

Planforslaget er i tråd med overordnete planer.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 
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Rådmannens vurdering 

Etter uttalelser fra overordnede myndigheter og føringer gitt av områderegulering Hønefoss, 

har planen justert seg på en god måte etter 1. gangsbehandling. Volumet er skalert ned, 

lekeareal er plassert på bakkenivå og antall plasser til overflateparkering er nedjustert. 

Resultatet er en plan som vil være en positiv tilførsel for byen.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Plankart 414 Kvartal 36 

Planbetsemmelser 414 Kvartal 36 

Planbeskrivelse Kvartal 36 

Vurdering av uttalelser 414 Kvartal 36 

Uttalelser til 1. gangsbehandling Kvartal 36 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling 

414 Kvartal 36 1. gangsbehandling 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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Arkivsaksnr.: 16/4276-11   Arkiv: GNR 34/5  

 

Klage på igangsettingstillatelse - Lager/driftsbygning og garasje 

Gnr/bnr 34/5 - Hadelandsveien 184 a b og c 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder igangsettingstillatelsen 

fattet i delegert vedtak sak 329/19. 

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

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder klage på igangsettingstillatelse for lager/driftsbygning og garasje i 

Hadelandsveien 184 A, B og C. Vedtak om igangsettingstillatelse er fattet på 

delegert myndighet, datert 21.06.2019. Naboer har klaget på vedtaket, og klagen 

omhandler i hovedsak at naboene ikke ønsker bygningene, og at naboene ikke 

ønsker at bygningene skal brukes til lagring av utstyr til næringsvirksomhet. 

Tiltakshaver viser i sin kommentar til klagen at eiendommen er kjøpt med tanke på å 

utvikles som aktivt småbruk, og at omsøkte bygninger er nødvendig til utstyr for 

denne driften. 

 

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

i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er gitt rammetillatelse og dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

tidligere kommuneplan § 2.1 for oppføring av lager/driftsbygning og garasje ved 

delegert vedtak 28.07.2016, heretter omtalt som rammetillatelsen. Klagefristen på 

dette vedtaket er ute. Det er gitt igangsettingstillatelse i tråd med rammetillatelsen. 

 

Saken gjelder klage på igangsettingstillatelse for lager/driftsbygning og garasje i 

Hadelandsveien 184 A, B og C. Det ble gitt igangsettingstillatelse 21.06.2019. 

 

Ved søknad om rammetillatelse ble det lagt ved en erklæring om plassering av 

bygningene underskrevet av naboer med klage. 
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Søker har i følgeskriv til søknad om rammetillatelse skrevet at plassering er endret i 

tråd med naboenes merknader og at det ikke har kommet inn ytterligere merknader. 

 

Klagen, mottatt 01.07.2019, fra Aina Beate og Kristoffer Ryeng, går i hovedsak ut på 

følgende: 

- Merknad på bruk av eiendommen er ikke inkludert i saksbehandlingen. 

- Bruk av driftsbygning til oppbevaring av utstyr og materiell for eiers 

entreprenørfirma, herunder trafikkøkning dette medfører. 

- Garasjebygning til utleiebolig som allerede har trippelgarasje og ikke brukes 

av beboerne. 

- Vegvesenets krav om minste avstand til senterlinje vei er ikke oppfylt. 

- Det er ikke tatt hensyn til ny gangvei som skal bygges langs Hadelandsveien. 

 

Klagere viser til at de primært ønsker at bygningene ikke blir godkjent, og subsidiært 

ønsker de at tillatelsen for driftsbygningen kun omfatter lagring av utstyr og materiell 

for drift av landbrukseiendom, og blir dimensjonert deretter. De har også bedt om at 

klagen gir vedtaket utsatt iverksetting. 

 

Kommunen sendte brev til klagere og søker om at det ikke ble gitt utsatt iverksetting 

på igangsettingstillatelsen den 03.07.2019. Vurderingen av at det ikke ble gitt utsatt 

iverksetting er begrunnet med at det ikke er forhold som er uopprettelige ved at 

tiltaket gjennomføres, og at det ikke foreligger tungtveiende argumenter for å gi 

utsatt iverksetting. 

 

Tiltakshaver har kommentert klagen 18.07.2018, og kommentarene går i hovedsak 

ut på følgende: 

- Dersom bygningene nektes, vil det stanse utvikling av eiendommen. 

- Eiendommen er kjøpt med tanke på å utvikles som aktivt småbruk, i tråd med 

tilsvarende eiendommer i området. 

- Det har tidligere vært en stor driftbygning, som nå er revet på eiendommen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område avsatt til LNF i kommuneplanen. I LNF-områder er 

det kun tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er nødvendige for 

landbruks-, natur- og friluftsformål, samt for gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert 

på gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring, jf. kommuneplanen § 10.1. 

 

Juridiske forhold  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i 

saken, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28. Igangsettingstillatelsen er et enkeltvedtak, og 

naboer med merknad er parter i saken. 

 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 

til vedkommende part», jf. fvl. § 29. Klagen er sendt kommunen innenfor klagefristen 

for igangsettingstillatelsen. Flere av forholdene det er klaget på knytter seg til 

rammetillatelsen, og klagefristen for rammetillatelsen er ute. Rammetillatelsen er da 

ikke mulig å klage på. 
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Kommunen kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller 

klagen er avgjort, jf. fvl. § 42. 

 

Dersom det er gjort en feil ved behandling av vedtak, og feilen har virket 

bestemmende på innholdet i vedtaket, kan det oppheves eller omgjøres grunnet 

ugyldighet, jf. fvl. § 41 jf. fvl. § 35. 

 

En byggetillatelse gir rettsvern mot eventuelle senere endringer. Det betyr at 

tillatelsen er gyldig selv om det blir lagt andre planer for eiendommen i ettertid. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er gitt rammetillatelse og igangsettingstillatelse for lager/driftsbygning og garasje 

ved delegert vedtak, 28.07.2016 og 21.06.2019. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at 

parten har rett på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å 

få endret vedtaket», jf. fvl. § 36. Kommunen kan derfor få krav om dekning av utgifter 

dersom vedtaket endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

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

for behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at det er gjort en feil som 

har virket bestemmende på innholdet i vedtaket i delegert vedtak 28.07.2016 

sak 355/16, jf. fvl. § 41. 

2. Vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder i rammetillatelsen 

omgjøres, jf. fvl. § 35. 

3. Vedtak om rammetillatelse oppheves, jf. fvl. § 35. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: Hovedutvalget finner at det er gjort feil ved behandling av 

rammetillatelsen, og at denne feilen har virket bestemmende på innholdet i vedtaket. 

Kommunen ville kommet til et annet resultat dersom nabomerknaden hadde vært 

lagt fram på vedtakstidspunktet. Vedtak om dispensasjon i rammetillatelsen 

omgjøres. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kan ikke se at denne klagesaken er av prinsipiell karakter da det er gitt 

en igangsettingstillatelse i tråd med rammetillatelsen. 
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Rådmannens vurdering 

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

 

Utsatt iverksetting 

Naboene har bedt om at igangsettingstillatelsen trekkes tilbake til klagen er endelig 

avgjort. Rådmannen forstår det da slik at naboene ønsker utsatt iverksetting av 

igangsettingstillatelsen. 

 

Kommunen kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagen er avgjort, jf. fvl. § 

42. 

 

Det er gitt rammetillatelse for oppføring av lager/driftsbygning, og 

igangsettingstillatelsen er gitt i tråd med rammetillatelsen. At det er gitt 

rammetillatelse på tiltaket betyr at søker har rett til å få igangsettingstillatelse når 

vilkårene for igangsetting er oppfylt. Det ble sendt brev til søker og klagere den 

03.07.2019 hvor byggesaksavdelingen har vurdert at det ikke skal gis utsatt 

iverksetting av igangsettingstillatelsen. Vurderingen er begrunnet med at det ikke er 

forhold som er uopprettelige ved at tiltaket gjennomføres, og at det ikke foreligger 

tungtveiende argumenter for å gi utsatt iverksetting.  

 

I etterkant av dette brevet sendte klager inn en kommentar på at bygningene vil 

medføre søknadspliktige terrengendringer som ikke vil være reversible (fjellgrunn). 

Rådmannen viser til byggesaksavdelingen sin begrunnelse for å ikke gi utsatt 

iverksetting, og legger til at eiendommen ligger i et område avsatt til LNF i 

kommuneplanen. I spredtbygd strøk er det ikke søknadspliktig å gjennomføre 

enktelte terrenginngrep på mindre enn 3 m avvik fra opprinnelig terrengnivå, jf. 

byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav e punkt 7. Rådmannen viser til at det 

er tillatt å gjennomføre enkelte terrenginngrep uten søknad, og mener derfor at dette 

ikke gir grunnlag for å gi igangsettingstillatelsen utsatt iverksetting. Videre peker 

rådmannen på at selv om sprenging vil utgjøre en endring av terrengforholdene på 

stedet, er det ikke spesielle forhold som gjør seg gjeldende som tilsier at en 

eventuell endring av terrenget vil være en skade som tilsier at vedtaket bør gis utsatt 

virkning. 

 

Rådmannen vurderer at klagen ikke gir igangsettingstillatelsen utsatt iverksetting. 

 

Klagefrist 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 

til vedkommende part», jf. fvl. § 29. Klagen er sendt kommunen innenfor klagefristen 

for igangsettingstillatelsen. Flere av forholdene det er klaget på knytter seg til 

rammetillatelsen, og klagefristen for rammetillatelsen er ute. Rammetillatelsen er da 

ikke mulig å klage på. 

 

Rådmannen viser her til at det ble gitt rammetillatelse for tiltaket 28.07.2016. 

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til 

vedkommende part, jf. fvl. § 29. Rammetillatelsen ble ikke sendt til klagere da den 

ble gitt, og de har da ikke mottatt vedtaket før nylig. Klagen kan imidlertid ikke tas 

under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble 

truffet, jf. fvl. § 31 tredje ledd. Det er 3 år siden rammetillatelsen ble gitt, og den 
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absolutte klagefristen på vedtak om rammetillatelse er derfor ute. Momenter som er 

avgjort i vedtak om rammetillatelsen, kan dermed ikke behandles som klagesak, jf. 

fvl. § 31 tredje ledd. 

 

Det er dermed kun klageadgang på igangsettingstillatelsen, og saken her må derfor 

avgrenses til å omhandle klage på igangsettingstillatelse gitt ved vedtak 21.06.2019. 

 

Innholdet i klagen 

- Bruk av driftsbygning til oppbevaring av utstyr og materiell for 

næringsvirksomhet 

Klagere viser til at de ikke ønsker at lager/driftsbygning skal benyttes til oppbevaring 

av utstyr og materiell for eiers entreprenørfirma, og at de anser det som prinsipelt feil  

at det bygges driftsbygning som skal benyttes til næringsvirksomhet. Det vises til at 

bruken av bygningen til næringsvirksomhet vil medføre en betydelig trafikkøkning av 

store kjøretøyer i større grad enn det som allerede er knyttet til drift av 

landbrukseiendommene som også benytter veier. Klagere skriver videre at det er 

mange barnefamilier i området og at de er bekymret for barna som skal benytte 

veien forbi bygningene som adkomst til skolebuss. 

 

Tiltakshaver skriver i sin kommentar til klagen at dersom bygningene nektes, vil det 

stanse utvikling av eiendommen. Videre at eiendommen er kjøpt med tanke på å 

utvikles som aktivt småbruk, i tråd med tilsvarende eiendommer i området. I tillegg 

viser tiltakshaver til at flere bygninger på eiendommen er restaurert, at dyrka mark 

har kommet i drift igjen, og at det er investert i diverse landbruksutstyr. Tiltakshaver 

viser til at det tidligere har vært en stor driftsbygning på eiendommen, som nå er 

revet. 

 

Rådmannen viser til at dette er momenter som knytter seg til forhold i 

rammetillatelsen. Det er godkjent bruk av lager/driftsbygning til tørkelager for ved, 

lagring av gårdens utstyr og lagring av utstyr til næringsvirksomhet. Dette er da 

forhold det ikke er klagerett på da klagefristen for rammetillatelsen er ute. 

 

Rådmannen kan ikke se at klagen har ført frem på dette punktet. 

 

- Garasje 

Klagerne mener at garasjebygningen er til utleieboligen på eiendommen. De mener 

videre at utleieboligen har en trippelgarasje som beboerne ikke benytter seg av. 

Klagerne viser derfor til at det ikke skulle vært gitt tillatelse til oppføring av ny 

garasje. 

 

Tiltakshaver har ikke kommentert dette punktet. 

 

Rådmannen vurderer at dette knytter seg til rammetillatelsen, hvor garasjen ble 

godkjent. Det er ikke klagerett på dette forholdet da klagefristen for rammetillatelsen 

er ute. 

 

Rådmannen kan ikke se at klagen har ført frem på dette punktet. 

 

- Krav til minste avstand til senterlinje vei 



  Sak 62/19 

 

 Side 40 av 124   

 

Klagere viser til at Vegvesenets krav om minste avstand til senterlinje vei ikke er 

oppfylt ut fra det man kan se på situasjonsplan. 

 

Tiltakshaver har ikke kommentert dette punktet. 

 

Rådmannen viser til at Statens Vegvesen har gitt dispensasjon fra byggegrense for 

oppføring av driftsbygning og garasje på eiendommen ved vedtak datert 15.08.2016. 

Tillatelsen fra Statens Vegvesen er gitt på vilkår om at minste avstand fra bygning til 

senterlinje vei må være 47,5 meter for driftsbygning og 30 meter for garasje. 

Vedtaket er fattet med samme kartgrunlag, situasjonsplan datert 11.02.2016, som er 

sendt ved søknad om rammetillatelse. Statens vegvesen sin tillatelse er dermed gitt 

under forutsetning om at disse avstandskravene blir holdt. Rådmannen legger dette 

til grunn. 

 

Rådmannen kan ikke se at klagen har ført frem på dette punktet. 

 

- Eventuell ny gangvei langs Hadelandsveien 

Klagere mener at det må tas hensyn til at det skal bygges ny gangvei langs 

Hadelandsveien, og at dispensasjonen ble gitt før prosjektet var vedtatt. Videre 

skriver klagere at planlagt byggestart er 2020 og at prosjektet er i 

prosjekteringsfasen. 

 

Tiltakshaver har ikke kommentert dette punktet. 

 

Rådmannen bemerker at ved søknad om tillatelse til tiltak skal reglene som 

foreligger på søknadstidspunktet legges til grunn. Det var ikke vedtatt bygging av ny 

gangvei langs Hadelandsveien på tidspunkt for rammetillatelse. Eiendommen ligger i 

et område avsatt til LNF etter kommuneplanen, og det foreligger ingen vedtatt 

reguleringsplan for ny gangvei. Tiltakshaver har rett til å få bygge etter gjeldende 

regler på søknadstidspunktet. Når man har fått byggetillatelse, har man rettsvern 

mot eventuelle senere endringer, og det kan derfor ikke tas hensyn til om gangvei 

for Hadelandsveien skulle være vedtatt. Rådmannen vurderer derfor at dette 

momentet ikke er relevant for klagen. 

 

Rådmannen kan ikke se at klagen har ført frem på dette punktet. 

 

- Innsigelse på bruk av eiendommen er ikke inkludert i saksbehandlingen 

Klagere viser til at deres innsigelse på bruk av eiendommen ikke ble inkludert i 

saksbehandlingen ved behandling av rammetillatelsen.  

 

Tiltakshaver har ikke kommentert dette punktet. 

 

Rådmannen vurderer det slik at det må foretas en vurdering av om det er gjort en feil 

ved behandling av rammetillatelsen, og i så fall om denne feilen har virket 

bestemmende på innholdet i vedtaket, jf. fvl. § 41. 

 

Ugyldighet 

Klagerne viser til at de hadde to nabomerknader ved søknad om rammetillatelse til 

oppføring av lager/driftsbygning og garasje. Den ene merknaden gikk på plassering 
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av bygningene, og søker endret dette i tråd med naboers ønsker og det foreligger en 

erklæring på dette i saken. Klagere viser til at de også hadde merknad på bruk av 

eiendommen til næringsvirksomhet som aldri ble behandlet. 
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Rådmannen viser til at det ikke er opplyst om denne merknaden i saksdokumentene 

til søknad om rammetillatelse, herunder ikke nevnt i følgeskriv hvor søker omtaler 

merknad vedrørende plassering eller i erklæring fra naboer som gjelder plassering 

av bygningene, hvor de også trekker merknaden om plassering av bygningene.  

 

Merknader fra naboer og redegjørelse fra søker for hva som eventuelt er gjort for å 

imøtekomme nabomerknadene, skal vedlegges søknaden, jf. pbl. § 21-2. Det er 

derfor en feil at nabomerknaden ikke er lagt ved søknaden om rammetillatelse. 

 

Spørsmålet blir da om feilen har virket inn på vedtaket, jf. fvl. § 41. 

 

Det er gitt dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter tidligere 

kommuneplan § 2.1 for oppføring av lager/driftsbygning og garasje på eiendommen. 

I dispensasjonssøknaden viste søker til at lager/driftbygning skulle benyttes til 

tørkelager for ved, lagring av utstyr fra gården og lagring av utstyr fra 

næringsvirksomhet. 

 

Etter tidligere kommuneplan var det tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak 

som er ledd i stedbunden næring. Den delen av lager/driftsbygning som skal 

benyttes til tørkelager for ved og lagring av utstyr fra gården anses å være ledd i 

stedbunden næring, og i tråd med arealformålet. Omsøkte eiendom gnr/bnr 34/5 er å 

anse som et småbruk sammen med eiendom gnr/bnr 34/2 (56 dekar) og 34/6 (6,3 

dekar). Utgangspunktet er at man skal få bygge i henhold til gjeldende plan, og 

rådmannen kan ikke se at innsigelsen ville hatt innvirkning på denne delen av 

vedtaket. 

 

I rammetillatelsen ble det behandlet søknad om dispensasjon for bruk av 

lager/driftsbygning til lagring av utstyr i forbindelse med næringsvirksomhet. Det er i 

vedtaket vist til at det vil være positivt for søker å bygge et større bygg som dekker 

all lagringsplassen søker har behov for, samt at området allerede er opparbeidet 

med vei og gårdstun. 

 

Rådmannen vurderer det slik at spørsmålet om bruk av eiendom til 

næringsvirksomhet ble behandlet i rammetillatelsen, og innsigelsen tilfører ikke nye 

opplysninger som ikke var kjent på det tidspunktet vedtaket ble gitt. Videre viser 

rådmannen til at det er gjort en dispensasjonsvurdering av det forhold som naboer 

hadde merknad til, og kommet til det resultat at dispensasjonen skal innvilges. 

Rådmannen vurderer at bygningen vil gi lagringsplass på eiendommen, som vil 

medføre mindre rot på landbruksenheten for øvrig. Bygningen medfører en liten 

økning i antall kjøretøy, og det er tradisjon for å tillate slike kombinerte bygg, hvor 

deler av driftsbygninger eller boligbygninger brukes til næringsformål i spredtbygde 

områder. Det er ingen spesielle forhold som tilsier at denne søkeren bør 

forskjellsbehandles sammenlignet med andre slike saker hvor man har fått lov. 

Klagerne viser til at næringsvirksomheten har ført til konflikt på tidligere eiendom, og 

rådmannen vil da påpeke at konflikten knyttet seg til utendørs lagring. Rådmannen 

mener at resultatet ikke ville vært annerledes selv om nabomerknaden hadde vært 

opplyst om i søknad om rammetillatelse. 
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Rådmannen kan ikke se at klagen har ført frem på dette punktet. 

 

- Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at klagen har gitt vesentlig nye opplysninger, og mener at 

igangsettingstillatelsen i delegasjonsaksnummer 329/19 skal opprettholdes. 

Rådmannen kan heller ikke det at det foreligger grunnlag for å oppheve vedtak om 

rammetillatelse i delegasjonsaksnummer 355/16 på grunn av ugyldighet.  

 

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

i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes 

TJBolig AS, Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS 

Silverado Eiendom AS, Sætranggata 123, 3514 HØNEFOSS 

Kjeni Eiendom AS, Sætranggata 123, 3514 HØNEFOSS 

Aina Beate Ryeng, Hadelandsveien 190, 3511 HØNEFOSS 

Kristoffer Ryeng, Hadelandsveien 190, 3511 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 
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E-post - klage på vedtak 

Igangsettingstillatelse - Lager/driftsbygning og garasje 

Meldingstekst.html 

Søknad om igangsettingstillatelse 

Brev fra Statens vegvesen 

Fylkesveg 241 hp 1 km 2,435gnr. 34 bnr. 5 - Ringerike kommuneDispensasjon fra 

byggegrense - godkjenning med vedlegg 

Gnr/bnr 34/5 - Hadelandsveien 184 a b og c - Søknad om bygging av 

lager/driftsbygning og garasje 

Søknad om bygging av lager/driftsbygning og garasje 

Opplysninger om tiltakets ytre rammer 

Søknad om dispensasjon 

Situasjonsplan 

Følgeskriv 

Erklæring om plassering 

Tegning 

Tegninger 

 

 Ringerike kommune, 23.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 16/5628-135   Arkiv: GNR 29/5  

 

Klage på avvisning av ulovlighetsoppfølging Gnr/bnr 29/5 med flere - 

Ultvetveien 58 med flere 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtak fattet i sak 16/5628, 

journalpost 129 om å avvise ulovlighetsoppfølging. 

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

  

Sammendrag 

Det er klaget på delegert vedtak om å avvise ulovlighetsoppfølging. Rådmannen 

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

endelig avgjørelse. 

 

Beskrivelse av saken 

Saken gjelder klage på vedtak om å avvise ulovlighetsoppføging for oppløying i 

veitrase over eiendommen gnr/bnr 29/1.  

 

Rådmannen viser innledningsvis til sak fra 2012 om inngrep i veitrase over gnr/bnr 

29/1 og 29/6, behandlet av HMA i sak 27/18 og 81/17. Sak fra 2012 er endelig 

avgjort av Fylkesmannen i Buskerud som i april 2018 stadfestet kommunens vedtak 

om avvisning av klage. I brev fra mai 2017 fra advokat Kongsvik på vegne av eier av 

gnr/bnr 29/1 som ble innsendt i sak fra 2012, kom det frem at del av vei som gikk 

over gnr/bnr 29/1 var pløyd opp. Det ble beskrevet og lagt ved bilder som viste at 

veien bestod av ren matjord uten stein. Sylvian Dalberg Bye ba i brev juni 2017 om 

at det ble opprettet ulovlighetssak i forbindelse med fjerning av vei for å sikre 

adkomsten til gnr/bnr 29/6. 

 

Jordskifteretten har til behandling sak om veirett for gnr/bnr 29/5 og gnr/bnr 29/6 og 

kommunen har deltatt på befaring med jordkifteretten og involverte parter for å se på 

mulig adkomstvei til eiendommene. Det har vært omfattende korrespondanse i saken 

og kommunen har flere ganger i vår kommunikasjon til partene gitt uttrykk for at det 

ikke har vært aktuelt å opprette ulovlighetssak i forbindelse med pløying av trase. 
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I brev fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 15.04.19 ble det videresendt brev fra 

Sylvian Dalberg Bye om manglende ulovlighetsoppfølging. Klagen ble oversendt 

Ringerike kommune som rette instans. Ringerike kommune fattet vedtak 02.05.19 

om å avstå fra å forfølge oppløying av del av veitrase jf. plan- og bygningsloven § 

32-1, andre ledd. 

 

Advokat Kjersti Fossum Engnæs har på vegne av Sylvian Dalberg Bye i brev, datert 

22.05.19 klaget på vedtaket om avvisning av å opprette ulovlighetssak.  

 

Klagen går i hovedsak ut på at fjerning av vei ikke er en mindre ulovlighet som 

kommunen kan avstå fra å forfølge etter pbl § 32-1, andre ledd. Kommunens vedtak 

om avvisning ønskes derfor omgjort. Som grunnlag for klagen vises det til 

Sivilombudsmannens SOMB-2003-95 hvor det uttales at sentrale momenter i 

vurderingen av om en overtredelse er av mindre betydning er overtredelsens art og 

omfang og avvikets betydning for de interessene plan- og bygningslovgivningen skal 

sikre. Videre om overtredelsen kan medføre fare eller ulempe for omgivelsene eller 

allmenne interesser. Det vises til at plan- og bygningsloven med forskrifter stiller 

krav om at eiendommer som bebygges skal ha adkomst og at den eneste kjørbare 

atkomsten til eiendommen er fjernet og at behovet for atkomst ikke ivaretas ved at 

det kan kjøres over jordet visse tider av året. Det vises videre til 

presendensvirkninger ved at alle veier som er blitt til gjennom bruk kan fjernes uten 

at kommunen vil reagere og at manglende vei er en klar ulempe for Dalberg Bye og 

kan utgjøre en fare f.eks. i forbindelse med behov for utrykning/nødsituasjon. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommene ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til 

landbruks-, natur- og friluftsformål. Etter kommuneplanbestemmelsene § 10.1 er det 

kun tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er nødvendige for landbruks-, 

natur- og friluftsformål, gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 

resursgrunnlag og stedbunden næring. Veitraseen er i miljødirektoratets 

naturbasekart vist å ligge innenfor område med verdifult kulturlandskap. Det er ikke 

gitt bestemmelser om vern for området i kommuneplan eller lignende. 

 

Juridiske forhold  

Det følger av pbl § 32-1, andre ledd, andre punktum at beslutning om å ikke forfølge 

ulovlighet ikke er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28. 

Etter forvaltningsloven § 2, tredje ledd, kan det klages på beslutning om avvisning. 

 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 

til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er kommet innen fristen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Aktuell sak er ikke tidligere behandlet av HMA. HMA har behandlet sak fra 2012 om 

inngrep i veitrase over gnr/bnr 29/1 og 29/6 som er endelig avgjort av Fylkesmannen 

i Buskerud i april 2018 hvor kommunens vedtak om avvisning av klage ble 

stadfestet. 
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Økonomiske forhold 

Hovedregelen etter forvaltningsloven § 36 er at en part har rett på «dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket» dersom et 

vedtak endres til gunst for parten. Beslutning om å ikke forfølge ulovlighet er ikke et 

enkeltvedtak, avgjørelser om avvisning er likevel enkeltvedtak. Kommunen kan 

derfor få krav om dekning av utgifter dersom vedtaket endres. 

 

Saken vurderes ikke å ha andre økonomiske konsekvenser for kommunen.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å innhente informasjon eller høringer for 

behandling av denne klagen.  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at det har kommet frem vesentlig 

nye opplysninger, og opphever vedtaket om å avstå fra å forfølge overtredelsen jf. 

plan- og bygningsloven § 32-1, andre ledd. 

1. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Alternativ 2 

Saken utsettes for befaring. 

 

Rådmannens vurdering 

Overtredelse av mindre betydning 

Klager mener at fjerning av vei ikke er en overtredelse av mindre betydning. Det 

vises til plan- og bygningslovens krav om atkomst og at manglende vei er en klar 

ulempe som kan utgjøre fare. 

 

Strekning av vei som er oppløyd er ikke opparbeidet, men er blitt til gjennom bruk og 

bestod av jord. Det er kjørt i traseen etter oppløying og tilstanden vurderes derfor å 

være gjenopprettet. Dette er bakgrunnen for vurderingen av at oppløying av veien er 

en mindre ulovlighet som kommunen avstår fra å forfølge. Lengden på oppløyd 

strekning er i kommunens kartgrunnlag målt til ca. 85 m. 

 

Kommunen er kjent med at Jordskifteretten har til behandling sak om atkomst til 

blant annet eiendommen gnr/bnr 29/6. Det er opplyst i forbindelse med sak fra 2012 

at det ikke er avklart om eiendommen gnr/bnr 29/6 har veirett over aktuell trase som 

er pløyd opp. Plan- og bygningslovgivningen er ikke ment å avgjøre private 

konflikter. Et mål med bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 32-1, andre ledd, er 

å gi bygningsmyndighetene rettslig grunnlag for å hindre at kommunen blir blandet 

inn i privatrettslige tvister. Adgang til å unnlate å forfølge ulovligheter kan være en 

hensiktsmessig løsning i saker hvor det ulovlige forholdet har mindre betydning for 

de interessene plan- og bygningsloven skal sikre, det ikke foreligger farlige forhold 

eller det ulovlige forholdet er i strid med gjeldende arealdisponering. 

 

Kravet om atkomst i plan- og bygningsloven § 27-4 gjelder for opprettelse eller 

endring av eiendom til bebyggelse etter dagens byggeregler. Eiendommen gnr/bnr 
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29/6 er ifølge matrikkelopplysninger opprettet i 1898, lenge før det ble krav om lovlig 

atkomst for eiendom ved bygningsloven i 1965. 
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Atkomst til eiendommer er i utgangsunktet et privatrettslig forhold og kommunens 

oppgave er å påse at eiendommen har mulighet til lovlig atkomst når eiendommer 

skal opprettes eller endres. Det er ikke et krav at veg skal være opparbeidet, men at 

veien skal kunne opprettes. I opplysninger mottatt i forbindelse med sak om veitrase 

fra 2012 fremgår det forøvrig at eiendommen gnr/bnr 29/6 ikke har vært bebodd fast 

på mange år og at det aldri har bodd noen på eiendommen med egen hest, traktor 

eller motorvogn.  

 

Rådmannen ser ikke at oppløying av trase utgjør en fare for eiendommene ettersom 

eiendommen ikke er bebodd og tilstanden er gjenopprettet. Rådmannen ser heller 

ikke at det er noen interesser av betydning som berøres ved at veien er oppløyd. 

 

Avvisning 

Plan- og bygningsloven § 32-1, første ledd, gir en plikt for kommunen å følge opp 

overtredelser av plan- og bygningslovgivningen. I lovens forarbeider, Ot. prp. nr. 45 

(2007-2008), side 172, nevnes det at regelen i første ledd skal synliggjøre 

kommunens ansvar for å forfølge ulovligheter og prioritere dette. Bestemmelsen er 

likevel ikke ment å skape rettigheter for andre og ingen private rettssubjekter har 

krav på at kommunen følger opp ulovligheter. Etter § 32-1, andre ledd, kan 

kommunen avstå fra å forfølge overtredelser av mindre betydning. En slik beslutning 

om å avstå fra å forfølge ulovligheter er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages etter 

forvaltningsloven § 28.  

 

Sivilombudsmannen har i uttalelse 28.02.19, sak 2018/4398, uttalt seg på eget 

initiativ om klagerett på manglende ulovlighetsoppfølging og fylkesmennenes 

prøving. I uttalelsen vises det til at når kommunens beslutning om 

ulovlighetsoppfølging ikke er enkeltvedtak, skal klage på manglende 

ulovlighetsoppfølging avvises og at avvisningsvedtaket kan påklages etter 

forvaltningsloven § 2, tredje ledd.  

 

Oppsummering 

Rådmannen finner ikke at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 

anbefaler at klagen ikke tas til følge. Saken oversendes deretter Fylkesmannen i 

Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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Vedlegg 

 

Kartgrunnlag 

16/5628-133 Klage på avvisningsvedtak  

                     Bilder 

16/5628-132 Fylkesmannen videresender merknader 

                     E-post 

16/5628-129 Avvisning - ulovlighetsoppfølging pløying av veitrase 

16/5628-128 Svar fra Fylkesmannen angående klage  

 

Utskrift sendes: 

Sylvian Dalberg Bye, Tjyruhjellveien 17, 3512 HØNEFOSS 

Advokat Kjersti Fossum Engnæs AS, Postboks 313, 3502 HØNEFOSS 

Leif Ole Bjørnstad, Fleskerudveien 22, 3512 HØNEFOSS 

Johan VD Kongsvik Advokat MNA, PB 7052 St. Olavs plass, 0130 OSLO 

 

 

 Ringerike kommune, 26.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 
 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/1579-10   Arkiv: GNR 3/78  

 

Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder 

for oppføring av garasje Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

54/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 01.07.2019 

64/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

  

Sammendrag 

Nabo har klaget på vedtak om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder 

(Landbruks,- natur- og friluftsområde) etter kommuneplanen § 10.1 i delegasjonssak 

nr. 223/19, i sak 19/1579. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at 

saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

Tiltakshaver, Jørgen Gaarud, søkte om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-

områder for å rive deler av eksisterende uthus og bygge garasje. Det var innsendt 

én merknad fra naboer, Sylwester og Renata Teresa Kwiatkowski, som dreide seg 

om størrelse og plassering av nytt uthus/garasje. Som følge av nabomerknad ble 

prosjektet endret i henhold til merknadene og det ble sendt inn søknad om 

dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område. Saken ble behandlet i delegasjonssak 

nr. 223/19, hvor det ble gitt dispensasjon for bygging av garasje. Naboer har klaget 

på vedtak om dispensasjon. Garasjen er i seg selv ikke søknadspliktig. 

 

Beskrivelse av saken 

I søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF viste tiltakshaver til at 

eksisterende garasje var revet og at planlagt ny garasje blir 50 m² BYA (bebygd 

areal) med gesimshøyde 2,5 m og mønehøyde 4,0 m med avstand til nabogrense 1 

m og avstand til annet bygg på egen eiendom, 1 m. Til søknaden var det sendt inn 

dokumentasjon for utført nabovarsling. Naboer, Sylwester og Renata Teresa 

Kwiatkowski, hadde sendt brev til kommunen med merknader til tiltaket. Kommunen 

orienterte naboer om at merknad skulle sendes til tiltakshaver. Nytt brev med 

merknader til tiltaket ble sendt til tiltakshaver med kopi til kommunen i brev datert 

30.04.19. 
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09.05.19 mottok kommunen søknad om dispensasjon fra LNF-formål med 

dokumentasjon for utført nabovarsling. Tiltakshaver viste i dispensasjonssøknaden 

til at byggeprosjektet er endret siden nabovarsling og at naboens merknader er 

innfridd med at garasjen plasseres 1 m fra grense og med mønehøyde maks 4 m. 

 

Byggesaksavdelingen ga i delegasjonssak nr. nr. 223/19, i sak 19/1579, datert 

13.05.19, dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i kommuneplanen § 10.1. I 

vedtaket ble det vist til at garasjen er unntatt søknadsplikt etter byggesaksforskriften 

§ 4-1, første ledd bokstav a, men at det kreves dispensasjon på grunn av 

byggeforbudet i LNF-områder. Det ble i vedtaket vurdert at nabomerknader var 

imøtegått, og det ble sendt kopi av vedtaket til naboer for orientering. 

 

Vedtaket er påklaget av naboer Sylwester og Renata Teresa Kwiatkowski 24.05.19. 

Klagen går ut på at vedtaket er ugyldig og må oppheves. Det vises også til at 

bygging av garasjen er i gang og det kreves stopp i arbeidene (utsatt iverksetting) til 

saken er endelig avgjort. Klagen viser i hovedsak til følgende momenter: 

- Eiendommens utnyttingsgrad er overskredet og det er ikke søkt dispensasjon 

for overskridelsen. 

- Mottatt nabovarsel opplyste ikke om dispensasjon. 

- Tegninger er ikke korrekt sammenlignet med plassering som er gjort og det er 

usikkert om garasjen er plassert 1 m fra nabogrense. 

Det ble i tillegg informert om at det drives næringsvirksomhet på eiendommen med 

salg og reparasjon av bil.  

 

Klagen ble oversendt tiltakshaver, Jørgen Gaarud i brev datert 27.05.19 med frist 

24.06.19 til å komme med eventuelle kommentarer. Spørsmål om utsatt iverksetting 

ble behandlet i brevet og ble ikke gitt. 

 

Jørgen Gaarud har kommentert klagen i e-post 19.06.19 og viser i hovedsak til 

følgende: 

- Naboens opprinnelige merknader ble imøtegått med at ny garasje blir max 4 

m høy og plasseres 1 m fra nabogrense. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er ikke regulert og er i kommunplanen avsatt til LNF-område. Arealbruken 

styres gjennom kommuneplanbestemmelsene § 10.1 hvor det kun er tillatt å 

gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er nødvendige for LNF-formålet, samt 

gårdstilknyttet næring basert på gårdens ressursgunnlag og stedbunden næring. I 

bestemmelsens fjerde ledd fremgår det at oppføring av ny bolig- eller 

fritidsbebyggelse ikke er tillatt og at forbudet gjelder utvidelse og fradeling til slikt 

formål. 

 

Juridiske forhold  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i 

saken, jf. forvaltningsloven § 28. Klager er part i saken som nabo som har gitt 

merknader til tiltaket. 

  

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 

til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er rettidig fremsatt. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er behandlet administrativt i delegasjonssak nr. 223/19, datert 13.05.19 hvor 

det ble gitt dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-område. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at 

parten har rett på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å 

få endret vedtaket», jf. forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om 

dekning av utgifter dersom vedtaket endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

Det vurderes ikke å være andre direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Det tas saksbehandlingsgebyr for vedtak i delegasjonssak nr. 223/19, gebyret 

kommer som inntekt til kommunen. 

 

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 

Alternativ 1: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at det har kommet frem 

vesentlig nye opplysninger, og opphever vedtaket fattet i delegasjonssak nr. 

223/19, jf. fvl § 33, annet ledd. 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

Dersom hovedutvalget skulle finne klagen begrunnet og endrer vedtak i 

delegasjonssak 223/19, kan følgende alternative begrunnelse benyttes: 

Hovedutvalget finner at saken er mangelfull ved at det ikke er utført korrekt 

nabovarsling av dispensasjonssøknad. Nabovarsling er heller ikke utført korrekt ved 

at det kun er én av hjemmelshaverne til eiendommen gnr/bnr 3/71 som har signert 

for mottatt varsel. Det må derfor gjennomføres ny nabovarsling før saken kan 

behandles på nytt. 

 

Alternativ 2: 

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer ikke at denne klagesaken er av prinsipiell karakter i seg selv. 

Kommunen behandler mange saker om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-

område for oppføring av garasjer til boligeiendommer. Saken stiller likevel spørsmål 

av prinsipiell karakter når det gjelder tolkning av retningslinjer for utnyttingsgrad for 

boligeiendommer i LNF-områder etter kommuneplanbestemmelsene § 10.1. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkårene for å gi dispensasjon fremgår av pbl § 19-2 hvor dispensasjon bare kan gis 

dersom hensynene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
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formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene.  
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Rådmannen står ved vurderingen av dispensasjonen i det påklagede vedtaket. 

Rådmannen vil videre tilføye at garasjen vurderes å komme som erstatning for deler 

av eksisterende uthus på eiendommen gnr/bnr 3/78 og at den derfor ikke medfører 

at eiendommen bebygges ytterligere. Nedenfor vil rådmannen kommentere innholdet 

i momentene i klagen. 

 

Utnyttingsgrad: 

Rådmannen oppfatter at klagen viser til at eiendommen gnr/bnr 3/78 er bebygd med 

areal på 337 m2, inkludert garasje. Det vises til at maks utnyttelse er 15% og at maks 

bebygd areal etter dette er 297,15 m2. Alternativt at eiendommen kan bebygges med 

maksimalt 200 m2.  

 

Rådmannen viser til at utnyttingsgrad for boligeiendommer ikke er regulert i 

planbestemmelsene i kommuneplanen § 10.1. Utnyttingsgrad omtales i retningslinjer 

til bestemmelsen hvor det fremgår at: "dersom det gis dispensasjon for utvidelse og 

ombygging av eksisterende boliger i LNF-områder (gjelder ikke boliger tilknyttet 

gårdstun), er det en forutsetning at samlet areal ikke overstiger 200 m2 BYA, og at 

utnyttingsgraden til boligeiendommen ikke overstiger 15% BYA". Retningslinjene er 

ikke juridisk bindende slik som planbestemmelsene og kan derfor fravikes. Fravik fra 

retningslinjene vil imidlertid kunne skape presedens for ny praksis ut fra 

likebehandlingsprinsippet.  

 

Rådmannen vurderer at retningslinjene ut fra ordlyden sier at samlet areal for boliger 

på boligeiendommer i LNF-områder ikke skal overstige 200 m2 BYA mens 

utnyttingsgraden for eiendommen samlet ikke må overstige 15% BYA. 

Retningslinjene kan også tolkes innskrenkende ved at samlet areal for all 

bebyggelse på boligeiendommer i LNF-områder ikke skal overstige 200 m2 BYA og 

at samlet utnytting ikke må overstige 15% BYA.  

 

Rådmannen mener at retninglinjene må tolkes ut fra ordlyden slik at de viser til 

samlet areal for boliger ikke skal overstige 200 m2 BYA slik at størrelse på garasje 

og eventuelt uthus ikke er regulert, men begrenses gjennom at samlet utnyttingsgrad 

ikke må overstige 15% BYA. Til sammenligning bestemmer retningslinjene at 

bebyggelse på fritidseiendommer samlet ikke skal overstige 120 m2 BRA. Inkludert i 

dette arealet kan det bare være to bygninger, en hytte og inntil ett uthus på 

maksimalt 20 m2 BRA. Dersom hovedutvalget skulle komme til at retningslinjene må 

tolkes slik at maksimalt samlet tillatt bebyggelse på boligeiendommer ikke skal 

overstige 200 m2 BYA, bes det om at dette presiseres i revisjon av 

kommuneplanbestemmelsene. 

 

Samlet areal for boligbebyggelse på eiendommen er ut fra opplysninger i 

matrikkelen oppgitt til samlet 145 m2 BYA og det er i 2009 gitt dispensasjon fra 

byggeforbudet i LNF-områder etter tidligere kommuneplanbestemmelse § 2.1 med 

tillatelse til å bygge garasje på ca. 90 m2 BYA i delegasjonssak 389/09, datert 

13.07.09. 

Lovlig bebyggelse på eiendommen, inkludert garasje som det er klaget på i denne 

saken, er under 15% BYA. 

 

Manglende nabovarsel om dispensasjon: 



  Sak 64/19 

 

 Side 56 av 124   

 

I klagen vises det til at nabovarsel ikke opplyser om at tiltaket krever dispensasjon, 

hverken for byggeforbud i LNF-område eller for utnytting. 

 

Rådmannen viser til at det er gitt dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-område og 

ser av innsendt dokumentasjon i forbindelse med dispensasjonssøknad viser at det 

er krysset av for at det ikke er behov for dispensasjon. Etter pbl § 19-1 om 

dispensasjonssøknad skal det varsles om dispensasjon med mindre 

dispensasjonssøknaden åpenbart ikke berører naboenes interesser. Det er ikke 

nødvendig med eget varsel om dispensasjon når det søkes om dispensasjon 

samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20. Hensynet bak nabovarsling er at 

naboene skal få mulighet til å komme med sin mening om tiltaket for å ivareta sine 

interesser når det gjelder planlagt tiltak. Naboene har i denne saken gitt merknad til 

saken før den er behandlet hvor de står fast på at ny bygning må ligge 1 m fra 

grense og at mønehøyden ikke må overstige 4 m. Rådmannen vurderer at naboenes 

adgang til å ivareta sine interesser er sikret ved at naboene har fått kopi av vedtak 

om dispensasjon og har benyttet sin klageadgang. 

 

Plassering av tiltak: 

I klagen vises det til at tegninger viser at garasje skal plasseres 1 m fra nabobygg 

mens det er støpt platting 1 m inn i eksisterende nabobygg. Naboer er usikker på om 

garasjen er plassert minst 1 m fra grense. 

 

Rådmannen viser til at byggesaksforskriftene § 4-1 første ledd bokstav a, unntar 

søknadsplikt for oppføring, endring eller riving av frittliggende bygg på inntil 50 m2 

samlet BYA/BRA. Tiltaket må plasseres minimum 1 m fra nabogrense og 1 m fra 

annen bygning på eiendommen. Innsendt tegning viser at ny garasje plasseres med 

1 m avstand til nabobygg. Tiltakshaver har ansvar for plassering og endelig 

rapportering av plassering. Dersom plassering ikke er i tråd med innsendt 

dokumentasjon foreligger et forhold uten nødvendig tillatelse som må rettes. 

 

Kommunen har ikke mottatt melding om at tiltaket er ferdigstilt og viser til 

tiltakshavers ansvar for korrekt plassering. 

 

Ugyldighet: 

Det følger av fvl § 41 at et vedtak hvor saksbehandlingsrelene ikke er fulgt likevel er 

gyldig dersom det er grunn til å regne med at feilen ikke har virket bestemmende på 

innholdet i vedtaket. 

 

I denne saken er det reglene om nabovarsling av dispensasjon som ikke er fulgt. 

Rådmannen har ovenfor vurdert virkningene av manglende nabovarsling og funnet 

at hensynene bak reglene om nabovarsling er ivaretatt gjennom at nabo har blitt 

underrettet om vedtaket og dermed har fått mulighet til å utnytte klageadgangen.  

 

Øvrige forhold: 

Rådmannen vil videre orientere om at naboenes opplysning om at det drives 

nærngsvirksomhet på eiendommen med salg og reparasjon av bil, blir fulgt opp i 

egen sak.  
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Ut fra situasjonsplankart og flyfoto vises det to bygninger vest på eiendommen. 

Rådmannen kan ikke se at det er gitt godkjenning til dispensasjon for de aktuelle to 

bygningene eller at disse er lovlige fordi de er oppført før det ble innført generell 

søknadsplikt for tiltak med bygningsloven i 1965. 
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Etter pbl § 20-2 kan tiltak ikke oppføres uten at kommunen har gitt tillatelse, med 

mindre tiltaket er unntatt søknadsplikt. Videre er det presisert at der det kreves 

dispensasjon, kan tiltaket ikke utføres før dispensasjon er søkt om og gitt. 

Kommunen har etter pbl § 32-1 plikt til å følge opp ulovligheter. De to bygningene 

som mangler tillatelse vil derfor bli fulgt opp i egen sak. 

 

Utskrift sendes: 

Jørgen Gaarud, Bjerkelyveien 4, 3512 HØNEFOSS 

Sylwester Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

Renata Teresa Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

19/1579- 11 Meldingstekst.html 

19/1579-8    Oversendelse av klage - Garasje 

19/1579-7    Klage på vedtak 

19/1579-6    Meldingstekst.html 

19/1579-5    Dispensasjon - garasje 

19/1579-4    Meldingstekst.html  

                    2019-05-13 11-05.pdf (tegning) 

19/1579-3    Søknad om dispensasjon  

                    Kart med informasjon 

                    Nabovarsel 

                    Tegning 

19/1579-2    Ny nabomerknad 

19/1579-1    Nabomerknad 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  65/19 

Side 59 av 124   

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3252-31   Arkiv: L32  

 

Anmodning om ny behandling av adressenavnsak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

65/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning avslår anmodningen om å ta opp navnesaken på 

adressenavnet Hallingfløtt til ny behandling, og vedtaket i møte 08.04.2019 i sak 33/19 blir stående. 

 

  

 

Sammendrag 

I april 2019 vedtok HMA navnet Hallingfløtt. Dette har blitt påklaget. Rådmannen fremmer nå 

spørsmålet til politisk behandling. Det er tre alternativer løsninger: navnesaken kan tas opp til 

ny behandling, det kan fattes vedtak om nytt navn, eller anmodning om ny behandling av 

navnesak kan asvlås. Rådmannen anbefaler at anmodningen avslås, og at tidligere vedtak om 

adressenavnet Hallingfløtt blir stående. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

I Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) sitt møte 08.04.2019, sak. 33/19, ble 

Hallingfløtt vedtatt som adressenavn for vei til og inn i utbyggingsområdet «Sagtomta» på 

Tyristrand. 

  

 

I etterkant har Sverre H. Danielsen, som er styremedlem i 

«Sameiet Sagtomta», klaget på navnevedtaket. I siste klage 

mottatt 12.06.2019 ber han om at saken tas opp på nytt og at 

adressenavnet blir Sagtomta. 
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Beskrivelse av saken 

Til HMA sin sak 33/19 la rådmannen frem et saksframlegg. Saksframleggets innhold 

vedrørende adressenavnet Hallingfløtt følger under: 

 

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 
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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. 

 

Sverre H. Danielsen klaget første gang i e-post sendt 11.05.2019 (journalpost 19/1857-3). Han 

skriver på vegne av «For Beboere på Sagtomta», og skriver at samtlige kjøpekontrakter er blitt 

utstedt med adresse Sagtomta, og de som har flyttet inn har registrert sin nye adresse til 

Sagtomta 3533 Tyristrand.  

 

Kommunen avviser klagen i brev datert 07.06.2019 (journalpost 19/1857-4). Kommunen 

skriver at «…Klagen avvises da det det ikke er klagemulighet på valg av adressenavn etter 

matrikkelloven § 46, bokstav f jf. matrikkelforskriften § 22…». 
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Ny klage på avvist klage sendes kommunen 12.06.2019 fra Sverre H. Danielsen (journalpost 

19/1857-5). Han skriver som styremedlem i Sameie Sagtomta at «… Navnet Sagtomta er brukt på 

området fra bolig utbygningen ble planlagt. I alt av dokumentasjoner og godkjenninger har 

adressen Sagtomta blitt brukt, samtlige 17 som har kjøp sin nye bolig har fått registrert sin nye 

adresse med Sagtomta. Det er vel litt sent at 17 familier må forandre sin adresse på nytt igjen.  
Håper denne sak blir tatt opp på nytt og at samtlige familier får beholde SAGTOMTA videre som 

sin adresse. …». 

 

Utbyggingsområdet har, som det riktig påpekes, hatt navnet «Sagtomta». Men det betyr ikke 

at adressenavnet må være det samme som et prospekt- eller utbyggingsnavn. Som nevnt i 

forrige saksframlegg ble det påpekt fra Snippen Tyristrand Sameie v/styreleder Sverre Danielsen 

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

kirkegården ligger på. Det ble tatt til etterretning i det forrige saksframlegget. Det skrives i klagene 

at beboerne har adresse Sagtomta 3533 Tyristrand. Dette er en postadresse som Posten bruker. Et 

områdenavn eller stedsnavn brukes ofte i tillegg til postnummerinndelingen (postnummer + navn), 

men dette er ikke en offisiell adresse som tildeles av kommunene i Norge.   

 

HMA hadde en grundig drøfting av navnevedtaket i møtet 08.04.2019. Hallingfløtt ble vedtatt mot 

3 stemmer. Rådmannen mener det er tre alternative løsninger til anmodningen.  

1. HMA avslår anmodningen om å ta opp navnesaken på nytt, og vedtaket i møte 08.04.2019 i 

sak 33/19 blir stående.  

2. HMA behandler saken i dette møtet og vedtar navnet Sagtomta. Vedtaket gjøres uten ny 

høring og fremleggelse av ny sak for HMA.  

3. HMA sender navnesaken tilbake til Oppmålingsavdelingen og ber de gjennomføre en ny 

høring. Deretter legges saken frem for ny politisk behandling i HMA. 

 

Juridiske forhold  

Matrikkelloven § 46 fastslår den generelle regelen om klagerett for enkeltvedtak. I tillegg gis det i 

bokstavoppregningen til bestemmelsen også klagerett for vedtak som ikke er enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven. I første ledd bokstav f gis det klagerett på tildeling av offisiell adresse med 

hjemmel i § 21. Matrikkelloven § 21 viser til matrikkelforskriften, hvor klageadgangen etter 

matrikkelforskriften § 22 begrenses til: 

 

a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til 

b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen 

c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer 

 

Forarbeidene til matrikkelloven, Ot.prp. nr. 70 (2004-2005), fastslår på side 196 at det ikke er 

klagerett på vedtak om adressenavn. Etter stedsnavnloven kan det likevel klages på skrivemåten av 

adressenavn. I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som en ny 

politisk sak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

I sak 33/19 behandlet Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning saken og gjorde følgende 

vedta: 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn:  
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1. Hallingfløtt  

 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019:  

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag:  

«HMA vedtar adressenavnet Snippebråtan».  

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Eriksens (Ap) forslag, ble 

Rådmannens forslag vedtatt mot 3 stemmer (MDG, Arnfinn Baksvær Ap og Stein-Roar 

Eriksen Ap). 

 

Økonomiske forhold 

Det skal settes opp adressenavnskilt, og kommunen bestiller og sender ut adressenummerskilt. 

 
Rådmannens vurdering 

Rådmannen går inn for at HMA avslår anmodningen om å ta opp navnesaken på nytt, og vedtaket i 

møte 08.04.2019 i sak 33/19 blir stående.  

 

Vedlegg 

Klager innsendt av Sverre H. Danielsen 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 

 Rådmann 

 

 

Konst.kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 15/2794-26   Arkiv: L32  

 

Tildeling av adressenavn til vei i planområdet Søndre Kirkemoen på 

Hallingby  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

66/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Ole Nilsedalens vei 

 

  

 

Sammendrag 

Det skal tildeles adressenavn til en vei som ligger innefor reguleringsplan «396 - Søndre 

Kirkemoen» på Hallingby (se vedlagt oversiktskart). Veien er vist med rød farge i kartutsnittet 

under. 

 

 
 

Kommunen har fått inn 2 ulike forslag til adressenavn. Ett fra utbygger Sandvold Boliger AS 

og ett fra Ådal pensjonistforening. 
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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 25.03.2019 (journalpost 15/2794-19) til naboer, grunneier, utbygger og 

foreninger ba Oppmålingsavdelingen mottagerne komme med begrunnede foslag til 

adressenavn. Frist for tilbakemelding ble satt til 25. mai 2019.  

 

Sandvold Boliger AS, som er utbygger, foreslo navnet Søndre Kirkemoveien uten nærmere 

begrunnelse. Ådal pensjonistforening hadde hatt navnesaken opp på et styremøte der de vedtok 

å foreslå Ole Nilsedalens vei. De begrunner det med at «… det er et kjent navn og det er en 

person som har gjort mye i Ådalen. ». 

 

De innkomne forslagene, Søndre Kirkemoveien og Ole Niledalens vei ble sendt Språkrådet 
v/Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (journalpost 15/2794-23). 

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. I svarbrev (15/2794-24) 

skriver de at de ikke har merknader til skrivemåten av Søndre Kirkemoveien, men det vil bli 

misvisende å bruke søndre på denne veien da den ligger nord og nordvest for Kirkemoveien. Til 

adressenavnet Ole Nilsedalens vei har de ingen merknader. 
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Oppmålingsavdelingen har vurdert forslagene, og er enig med Stedsnavntjenesten at Søndre 

Kirkemoveien vil bli misvisende da den ligger nord og nordvest for Kirkemoveien. Sandvold 

Boliger AS foreslår også å adressere de 2 blokkene som ligger i sør til samme vei selv om disse 

har egen adkomst til gamle Ådalsvei. I matrikkelforskriften § 50 heter det at en bygning skal ha 

adresse til den veien som er godkjent som adkomst. Det er derfor naturlig at blokkene 

adresseres til gamle Ådalsvei. 

 

Ole Nilsedalen (1905–1976) var ordfører i Ådal kommune i 1940-41 og sammenhengende fra 

1945-1964 og deretter ordfører i Ringerike fra 1964 – 1971. Han var formann i fylkestinget fra 

1953-1963. I tillegg var han vararepresentant til stortinget i periodene 1945-1949 og 1961-1965. I 

tillegg til alt dette hadde han flere offentlige verv og tillitsverv (kilde www.stortinget.no ). Han 

representerte Arbeiderpartiet alle disse årene. Oppmålingsavdelingen mener at det vil være på sin 

plass å hedre han med å tildele veien hans navn, og støtter derfor Ådal pensjonistforening sitt 

forslag Ole Nilsedalens vei. 

 

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. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen må kjøpe inn og sette opp adressenavnskilt, og vil etter at byggene er tildelt 

adressenummer sende ut adressenummerskilt. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Grunneier, utbygger, naboer og foreninger har fått tilsendt brev der de er bedt om å komme med 

forslag til adresenavn på veien. 

  

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 Ådal pensjonistforening sitt forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra utbygger, forening og Stedsnavntjenesten. 

 

Rådmannen foreslår følgende adressenavn 

1. Ole Nilsedalens vei 
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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 veien og planområdet ligger i kommunen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst. kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 15/4972-21   Arkiv: L32  

 

Tildeling av adressenavn på Holleia og tilgrensende områder  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Mastedalsveien 

2. Aklangsveien 

3. Gruveveien 

4. Holleiaveien 

5. Ullerenveien 

6. Bleikmyrveien 

7. Væleren 

8. Sandumveien 

9. Berggardsvollveien 

10. Stormyrveien 

11. Nakkerudvollen 

12. Stortjernåsveien 

13. Butjernveien 

14. Tronrudveien 

15. Hjelmerudveien 

16. Gunhildåsveien 

17. Gulstøverseterveien 

18. Rolvestøverveien 

19. Kølabonnveien 

20. Sessrudveien 

21. Modalsseterveien 

22. Høgholleia 

23. Bekkelyveien 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på veier og områder på Holleia og tilgrensende områder. Det er 

tilsammen 23 veier/områder som skal tildeles adressenavn i området «Holleia».  
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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 26.05.2015 (15/4972-1) til eiere, festere og aktuelle foreninger i området ba 

Oppmålingsavdelingen om forslag til adressenavn for de ulike adresseparsellene. Samtidig ble 

kart for hver adresseparsell lagt ut på kommunens internettside. Frist for tilbakemelding ble 

satt til 31. juli 2015. Det kom i underkant av 20 tilbakemeldinger. 

 

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

Språkrådet v/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. 

 

Stedsnavntjenesten gav en samlet tilbakemelding i brev datert 09.02.2017 (sak. 15/4972-26) 
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Adresseparseller i området «Holleia» 

 

Innenfor dette området er en del navn på veier og område allerede godt innarbeidet, ved at de 

brukes av velforeninger, grunneierlag og folk flest. Det samme gjelder navn på områder. 

Oppmålingsavdelingen har prøvd å ta hensyn til det i sine forslag til navngiving, men har også 

lagt vekt på at adresseparsellene skal være logisk oppbygd og ikke splittet opp i alt for mange 

småparseller. Prinsippene for inndeling i adresseparseller er presentert på kommunens webside, 

og her heter det: 

Ringerike kommune v/oppmålingsavdelingen har laget noen veiledende retningslinjer for 

fastsetting av adresseparseller: 

1. Adressesystemet i kommunen bygger på vedtatte adresseparseller  

2. En adresseparsell er en gate, vei, veistrekning eller et nærmere definert område uten 

veitilkomst  

3. Sideveien til en overordnet vei bør få eget adressenavn dersom sideveien er  

1. kortere enn 200 meter og fører til minst 15 adresseenheter  

2. lengre enn 200 meter men mindre enn 1 km og fører til minst 10 adresseenheter  

3. lengre enn 1 km og fører til minst 4 adresseenheter  

4. Det kan gjøres unntak for grensene som er satt i punkt 3 dersom dette gjør det enklere å 

finne fram til rett adresse. Det samme vil være tilfelle dersom sideveien fører til alt for 

ujevn nummerering langs hovedveien.  
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1. Veien tar av fra Sandakerveien og ender nord for Lerbergsetertjern. 

Oppmålingsavdelingen foreslo Mastedalsveien siden første del av veien går i Mastedalen.  

Samme navn foreslår også Nakkerud og Tyristrand historielag v/leder Raymond Sørstrøm i 

brev datert 26.07.2015 (saksnr. 15/4972-18). Veien har også dette navnet i skogsveiregisteret 

til Landbrukskontoret. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen støtter forslaget og går inn for at veien får adressenavnet Mastedalsveien. 
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2. Adressenavnet Aklangveien eksisterer i dag og går fra Ask og inn til Opptjern. 

Oppmålingsavdelingen foreslår at samme navn gis på veien videre forbi Askseter til 

Gruveås. Knut Helge Midtbø foreslår i epost datert 06.07.2015 (15-4972-10) skrivemåten 

Aklangsveien med fuge-s. Han legger ved en uttalelse fra Stedsnavntjenesten for Østlandet 

og Agderfylkene som støtter hans forslag til skrivemåte. Birthe Møller, som har hytte på 

en liten øy i Skjærsjøen, skriver i e-post datert 20.06.2015 (saksnr. 15/4972-7) at de ror 

fra Klamperud, og dersom veien opp fra Ask ikke allerede har adressenavn foreslår hun 

Askseterveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) tilrår skrivemåten Aklangsveien med binde –s og viser til 

uttalene «/akk`Langs-/, /a:`kLangs-/» i herredsregisteret og sammensetningen Aklangselva 

i SSR. 

 

På grunnlag av tilbakemeldingen fra Stedsnavntjenesten anbefaler Oppmålingsavdelingen 

at adressenavnet endres til Aklangsveien slik at det blir i samsvar med norsk rettskriving, 

og at navnet brukes på veien helt frem til Gruveås slik foreslått. 
 

Rådmannen støtter anbefalingen og går inn for at veien får adressenavnet Aklangsveien. 
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3. Veien går fra nordenden av Grytingen og nord til Kittelsbyseter. Oppmålingsavdelingen 

foreslo Kittelsbyseterveien siden veier går inn til og ender ved Kittelsbyseter. Nakkerud og 

Tyristrand historielag v/leder Raymond Sørstrøm foreslår i brev datert 26.07.2015 (saksnr. 

15/4972-18) Langdalsveien som adressenavn. I skogsveiregisteret til Landbrukskontoret 

er veien splittet i de 2 veistrekningene Ullern skog til skogstjern og Gruveveien. 

Oppmålingsavdelingen anbefalte opprinnelig at en brukte stedsnavnet hvor veien ender, 

Kittelsbyseter, som forledd i adressenavnet. Men i forbindelse med å tilrettelegge 

aktiviteter rundt Nikkelverket og den driften som har vært på Holleia mener 

Oppmålingsavdelingen at adressenavnet kan være en fin mulighet til å synliggjøre den 

aktiviteten som har vært i Langdalen ved å kalle veien Gruveveien. I følge Wikipedia lå det 

her en gruve som produserte 250 tusen tonn hvorav 2,5 – 3,5 % nikkel. Til sammenligning 

produserte den største gruva som lå i Ertelia ca. 400 tusen tonn, hvorav 1,04 % nikkel. 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til adressenavnet.   

 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Gruveveien. 

 

 
 

4. Det foreslås at Holleiaveien forlenges fra bommen ved Ullern og helt frem til parkeringen 

ved Lutevollen. Denne adresseparsellen vil også omfatte stikkveiene langs veien slikt vist 

på kartutsnittet. Nakkerud og Tyristrand historielag v/leder Raymond Sørstrøm foreslår i 
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brev datert 26.07.2015 (saksnr. 15/4972-18) Holleiaveien frem til nordenden av 

Grytingen. På strekningen fra Grytingen til Lutevollen har de ikke noe navneforslag.  Erik 

Fjeldheim foreslår i e-post datert 07.06.2015 (saksnr. 15/4972-4) navnene Langtjernsveien 

og Svartvannsveien som adressenavn på veien frem til eiendommen hans ved Langtjern.  

 

Oppmålingsavdelingen mener at det kan være hensiktsmessig å ha en «gjennomgående 

vei» med samme adressenavn, Holleiaveien, helt frem til Lutevollen, og anbefaler derfor 

det. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har følgende merknader til skrivemåten dersom 

Langtjernsveien eller Svartvannsveien velges som adressenavn: Ingen merknad til 

Langtjernsveien. Langtjern er eneste godkjente skrivemåte i SSR for naturnavnet som 

utgjør forleddet her, og herredsregisteret har binde-s i tilsvarende navn.  Når det gjelder 

skrivemåten av Svartvannsveien skriver de at «Andre navn i området som Frisvasselva, 

Breivasselva og Djupvasshøgda viser at den eldre genitivsformen _vass- (av vatn) er 

overlevert, og vi skulle således vente Svartvasselva, som vi primært vil tilrå. Men hvis bare 

Svartvannselva er kjent også blant eldre, kan vi også åpne for denne formen.» 

 

 
 

Herborg Slaatten foreslår i e-post datert 02.07.2016 (saksnr. 15/4972-9) at vei som tar av 

fra bom på vestsiden av Lysingen og går i retning østsiden av Svartvann og nordenden av 

Væleren gis adressenavnet Bygdeborgveien. Hun skriver at den gamle bygdeborgen er lite 

synlig i dag, men ligger på høyden mellom Svartvann og nordenden av Væleren. Det er et 

kjent navn og utfartssted på Tyristrand, og utsiktspunkt over Væleren. I samtale med 

Raymond Sørstrøm, leder for Nakkerud og Tyristrand historielag, uttrykker han skepsis til 

at det har vært noen bygdeborg her. Han mener det derfor vil være feil å tildele veien 

adressenavnet Bygdeborgveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte av 
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Bygdeborgveien. 

 

Veiens lengde er i underkant av 1 km og det er knyttete 4 adresser til den. Slik sett er den 

på grensen av det som skal til for å tildele den eget adressenavn. Når det i tillegg såes tvil 

om det har vært noen bygdeborg her vurderer Oppmålingsavdelingen det som mest 

hensiktsmessig å adressere denne som en stikkvei til Holleiaveien.  

 
 

Rådmannen går inn for at vei nr. 4 med stikkveier får adressenavnet Holleiaveien. 
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5. Veien tar av ved Ulleren og går inn til Veholtsetra. Et vanlig prinsipp er å ta utgangspunkt 

i stedet der veien ender, i dette tilfellet Veholtsetra. Men i denne sammenheng mener 

Oppmålingsavdelingen at det kan være like hensiktsmessig å bruke Ulleren som førsteledd 

i navnet. Her ligger de fleste bygningene som skal adresseres til denne veien, og det er et 

kjent navn som mange vet hvor ligger. Dette navnet har ikke vært ut på høring. 

Stedsnavntjenesten er nylig forespurt om navnet (15/4972-27), men på grunn av ferietid 

har vi ikke fått svar innenfor skrivefristen for saksframlegget. Vi antar at det vil komme før 

møtet i HMA, og vi vil i møtet orientere HMA om svaret fra Stedsnavntjenesten.   

Som en konsekvens av at denne veien får eget adressenavn vil de første bygningene, som i 

dag har adresse til Holleiaveien, bli omadressert fra dagens Holleiaveien til Ullerenveien. 

Omadressering blir ofte sett på som en ulempe, men etter omadresseringen vil vi få en 

enhetlig og logisk adressering langs denne veien.  

 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Ullerenveien.  

 
 

6. Veien går fra bommen ved Kvernvollen og inn til og forbi Pjåkerud hyttefelt ved Væleren. 

Oppmålingsavdelingen foreslo Hyttebyen på grunnlag av at dette navnet er brukt om 

hyttefeltet av lokalbefolkning. 
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Nakkerud og Tyristrand historielag v/leder Raymond Sørstrøm foreslår i e-post datert 

30.04.2015 (saksnr. 14/3252-11) navnene Kvernvollen, Hyttebyveien og Bleikmyråsen.  

Truels Zeiner-Henriksen argumenterer for at navnet bør ha noe med vannet Væleren å 

gjøre, og foreslår følgende adressenavn: Østvæleren, Vælerstubben eller Væleren. Han er 

samtidig negativ til det foreslåtte navnet Hyttebyen.  

Oppsitterne i Kvernvollen og Pjåkerud vel v/Øyvind Førland Standal skriver i brev datert 

07.07.2015 (saksnr. 15/4972-11) at forslaget Hyttebyen er upassende, og er heller ikke et 

lokalt tradisjonelt stedsnavn. De foreslår derfor i prioritert rekkefølge følgende 

adressenavn på veien fra Vælerenveien og frem til bommen: Kvernvollen, 

Kvernvollbakken eller Kvernvollgrenda. Veien fra bommen og inn til Pjåkerud hyttefelt 

fåreslås gitt navnet Bleikmyrveien etter navnet på en stor myr i området. Som alternativ 2 

foreslår de at hele veien fra Vælerenveien og inn til Pjåkerud hyttefelt får navnet 

Bleikmyrveien. Robert Øverland foreslår i brev mottatt 16.07.2015 (saksnr. 15/4972-12) 

adressenavnet  Kvernvollveien fra Vælerenveien og inn til bommen og Bleikmyrveien 

derifra og inn til hyttefeltet. Anne Karin Andersen Jensen foreslår i epost datert 

02.06.2015 (saksnr. 15/4972-2) Holleiaveien fra bommen til veiens slutt, og stikkvei 

mellom parkering 1 og 2 i hyttefeltet for Lille Holleiavei. Kari Hovlund Hellum foreslår i 

e-post datert 31.07.2015 (saksnr. 15/4972-19) at en bruker navn knyttet til gruvedriften 

som var i området i gamle dager. Foreslår derfor Nikkelveien eller Nikkelverkveien. Hun 

skriver videre at ved Væleren-bekken ligger rester av den gamle sagdammen. Nedenfor lå 

det en eller flere sager. Hun mener derfor at navnene Sagveien eller Sagdamveien bør tas i 

bruk for å holde gamle områdenavn i hevd.  

 

Oppmålingsavdelingen kan til orientering opplyse om at Kvernvollveien og –jordet er 

adressenavn som allerede er i bruk på Veme. Holleiaveien og Sagveien er også 

adressenavn som allerede er i bruk. Karin Hovlund Hellum foreslår navn knyttet til 

Nikkelverket, men siden Nikkelverkets hovedaktivitet var ved Ertelia ved Åsterudtjern og 

Langdalen lenger nord på Holleia mener Oppmålingsavdelingen at disse navnene ikke 

passer som adressenavn fra Vælerenveien og inn til hyttefeltet selv om de isolert sett er 

«gode» navn.  Oppsitterne i Kvernvollen og Pjåkerud vel foreslår, som alternativ 2, at hele 

veien fra Vælerenveien og inn til Pjåkerud hyttefelt får adressenavnet Bleikmyrveien. 

Andre har foreslått samme navn fra bommen og inn. Oppmålingsavdelingen mener at det 

er mest hensiktsmessig å tildele ett navn til hele veien, og anbefaler i den sammenheng 

Bleikmyrveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 
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Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Bleikmyrveien. 
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7. Her er det et område på vestsiden av vannet Væleren som skal gis adressenavn. 

Oppmålingsavdelinegen foreslo Væleren som adressenavn siden hyttene som skal tildeles 

adresse ligg i strandkanten til Væleren, og uten direkte veiadkomst som vist på vedlagt 

kart.  

Nakkerud og Tyristrand historielag v/leder Raymond Sørstrøm mener bestemt at denne 

adresseparsellen må få et annet navn. Brev datert 26.07.2015 (saksnr. 15/4972-18). De 

foreslår Burevollveien, eventuelt Østre Vælerveien.  

Siden dette ikke er en vei som skal tildeles adressenavn er ikke historielaget sine forslag 

aktuelle her. Oppmålingsavdelingen anbefaler derfor, som opprinnelig foreslått, Væleren 

som adressenavn. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Væleren. 
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8. Oppmålingsavdelingen foreslår å forlenge dagens Sandumveien som i dag går fra 

Kolkinnveien og nordover til sørenden av 

Rønnestjern til å gå videre til grensen mot  

Modum kommune vest for 

Nakkerudvollen.  

 

Årsmøtet for veiforeningen Sandum – 

Stormyr v/Trond Berggaard er enig i at 

hele skogsbilveien får adressenavnet 

Sandumveien. E-post datert 25.06.2015, 

saksnr. 15/4972-8. Men veiforeningen 

ønsker eget adressenavn på stikkveien 

ved Berggardsvollen og ved Stormyra, 

henholdsvis Berggårdsvollveien og 

Stormyrveien. 

 

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

26.07.2015 (saksnr. 15/4972-18) enig i at hele veien får ett adressenavn, men lurer på hva 

stikkveien opp og forbi Nakkerudvollen og stikkveien til hytta «Stalingrad» vil få som 

navn. 

Ellen Winter foreslår i e-post datert 16.07.2015 (saksnr. 15/4972-13) at stikkveien forbi 

Nakkerudvollen gis adressenavnet 

Nakkerudtråkket eller Majaveien. Nakkerudtråkket 

begrunnes med at veien brukes så langt den går når 

en skal til Nakkerudvollen. Majaveien foreslåes for 

å hedre en av de personene som i mange år lå som 

budeie på Nakkerudvollen. Ellen Winter skriver 

«…Hun, Marie (Maja), var datter av Johanne og 

Martinius Nakkerud på Nakkerud gård, født 

20.07.1885 og levde på Nakkerud hele sitt liv. Hva 

hun kunne fortelle om livet på setra og om hulder 

og troll! Vi satt mange ganger trollbundet over hennes historier. Men et slit må det ha 

vært, både å gå med dyrene opp tidlig på sommeren og ned om høsten og stellet på setra 

med vannbæring, ysting og kjerning. Det er en svunnen tid vi ikke kan sette oss inn i, men 

vi er mange som fortsatt husker henne, og kanskje vil hun ved dette ”leve” videre. …». 

 

Oppmålingsavdelingen opplyser at det i utgangspunktet var tenkt slik at hovedvei med 

stikkveier skulle få samme adressenavn, Sandumveien, slik vist på kartvedlegget.  
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Oppmålingsavdelingen vil likevel gå bort 

fra hovedprinsippet og anbefale å tildele 

egne adressenavn til sideveiene selv om 

det er få adressepunkt  knyttet til hver 

stikkvei, og de er relativt korte. Dette er 

skogsområder med få bygninger, og 

hvor det kan være vanskelig å finne 

frem. Navn er identitetsbærende og vil 

gjøre det lettere å finne frem.  

 

Dersom HMA ønsker å tildele 

sideveiene egne adressenavn har 

Stedsnavtjenesten (15/4972-26) 

følgende merknader til adressenavnet på 

sideveiene:  

Stormyrveien: Ingen merknad.  

 

Berggårdsvollveien: Tilrår skrivemåten 

Berggardsvollveien i samsvar med 

tilrådd skrivemåte i SSR og uttalen  

/bęrg`gaŗşvøll´n/ i herredsregisteret. Til uttalen er følgende merknad «I desse 2 namna 

heiter det ´gard´, men målføret elles har /gå:L/». Oppmålingsavdelingen er enig i 

Stedsnavntjenestens anbefaling. 

 

Nakkerudtråkket: Stedsnavntjeneste tilrår Nakkerudvolltråkket selv om det blir et tungt 

navn, eventuelt bare Nakkerudvollen. 

Majaveien: Ingen merknad. Oppmålingsavdelingen anbefaler Nakkerudvollen. 

 

Velger HMA å tildele de tre sideveiene egne adressenavn anbefaler Oppmålingsavdelingen 

Berggardsvollveien, Stormyrveien, og Nakkerudvollen. 

 

Stedsnavntjenesten har ikke uttalt seg om det allerede eksisterende adressenavnet 

Sandumveien . 

 

Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Sandumveien til grensen mot Modum 

kommune. Stikkveiene får henholdsvis  adressenavnene Berggardsvollveien, Stormyrveien 

og Nakkerudvollen i tråd med Stedsnavntjenestens anbefalte skrivemåte. 
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9. Veien går ut fra Kolkinnveien ved Lilleseteren og går herfra nordover mot 

Vesetrudsetertjern. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Stortjernåsveien slik den 

også er benevnt i skogsveiregisteret til Landbrukskontoret.  Det er ikke kommet noen 

merknader til dette adressenavnet. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen går inn for at veien får 

adressenavnet Stortjernåsveien. 
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10. Veien går ut fra Drolshammarveien ved Drolshamar og går sørover og oppover til Butjern. 

Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Butjernveien. Det er ikke kommet 

merknader til adressenavnet. 

 
Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Butjernveien. 
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11. I forslaget som ble sendt ut starter veien der Drolshammarveien slutter i lia vest for 

Torgersbråtan og svinger seg videre oppover i lia. Oppmålingsavdelingen foreslo 

Tronrudveien som adressenavn. Det er ikke kommet merknader til adressenavnet. 

 
Stedsnavntjenesten (15/4972-26) skriver «… Så vidt vi kan se ut fra kartet, går ikke denne 

veien helt til Tronrud, men opp mot Tronrudkollen. Ville det være riktigere å kalle veien 

Tronrudkollveien eller bare Tronrudkollen?…».   

 

Det er riktig som Stedsnavntjenesten påpeker. Her vil det være naturlig å gi hele veien fra 

Drolshammarveien og opp på åsen samme adressenavn. Hadde en tenkt at hyttene på 

Holleia skulle tildeles veiadresser den gang en adresserte Drolshammarveien ville det vært 

naturlig å definere hele veien som en adresseparsell. Derfor anbefaler 

Oppmålingsavdelingen Tronrudveien som adressenavn på hele veien fra 

Drolshammarveien og opp på åsen. 
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Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Tronrudveien.  

 

12. Veien går ut fra Skotlandveien vest for Hjelmerud og går oppover i lia til og forbi 

Hjelmerudsetertjern.  Oppmålingsavdelingen foreslo Hjelmerudveien slik den også er 

navnet i skogsveiregisteret til Landbrukskontoret.  

 
Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Hjelmerudveien. 



  Sak 67/19 

 

 Side 86 av 124   

 

 

13. Veien går ut fra Skotlandveien ved Hallingstøveren og går sørover opp lia mot 

Gunhildåsen. Oppmålingsavdelingen foreslo Gunhildåsveien slik den også er navnet i 

skogsveiregisteret til Landbrukskontoret. Det samme navnet ønsket Kjell Arne Roen i 

telefon 03.08.2015 (saksnr. 15/4972-20). 

 
Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Gunhildåsveien. 
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14. Veien går ut fra Skotlandveien ved Hallingstøveren og går sørover opp lia til og forbi 

Gulstøverensetra. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Gulstøverenveien . Det 

kom ingen merknader til adressenavnet. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) bemerker at «… Når et navn i bestemt form inngår som 

forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen bort. Vi tilrår derfor 

skrivemåten Gulstøverveien. …(…) … Ettersom denne veien begynner et stykke øst for 

bruket Gulstøveren og fortsetter opp til setra, ville det passe bedre å bruke seternavnet 

som adressenavn? …».   

 
 

 

Oppmålingsavdelinga er enig i argumentet til Stedsnavntjenesten og foreslår adressenavnet 

Gulstøverseterveien selv om det blir et litt tungt navn. Fordelen er at adressenavnet er 

presist med hensyn hvor veien går. 
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Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Gulstøverseterveien. 

 

15. Veien går fra Rolve-Støveren og sørover opp lia. Oppmålingsavdelingen foreslo 

adressenavnet Rolve-Støverenveien. Det kom ingen merknader til adressenavnet.  

 

 
Stedsnavntjenesten (15/4972-26) påpeker igjen at «… Når et navn i bestemt form inngår 

som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen bort. Vi tilrår derfor 

skrivemåten Rolvestøverveien. Rolvestøveren er tilrådd skrivemåte for bruksnavnet i SSR, 

…» 

 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Rolvestøverveien. 

 

 

16. Veien tar av fra Kittelsbykroken og går oppover lia forbi Kølabonn. Oppmålingsavdelingen 

foreslo Kølabonnveien som adressenavn. Det kom ingen merknader til adressenavnet.  

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) skriver at de har bedt Kartverket om å reise formell 
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navnesak på dette naturnavnet. Kommunen må vente til det er gjort vedtak i denne saken 

før navnet kan brukes som adressenavn.  I vedtaksbrev fra Kartverket (17/718-5) vedtar de 

skrivemåten Kølabonn og Kølabonnhaugen. I samsvar med Kølabonn fastsetter de også 

skrivemåten Kølamila, Kølaberget, Køladalsbekken og Kølabrumoen.  

 

 
 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Kølabonnveien.  
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17. I kartvedlegget som ble sendt ut startet veien ved Tranbyveiens slutt ved Sessrud, går 

oppover lia og deler seg etter hvert i flere sideveier. Oppmålingsavdelingen foreslo 

Sesserudveien som adressenavn for hele veisystemet med utgangspunkt i denne veien. Odd 

Ovar Fremgård støttet dette navneforslaget i telefon 30.07.2015, og opplyste at Line 

Tandberg gjorde det samme (saksnr. 15/4972-15). Sesserud gårsvei v/Line Tandberg 

(15/4972-16) foreslår i e-post datert 30.07.2015 at 

veistykket fra Tranbyveien til skogsbilveiens start også gis 

adressenavnet Sesserudveien. Veistykket har navn etter 

gården Sesserud og omtales som Sesserud gårdsvei. Langs 

veien er det 4 husstander samt en fritidsbolig. 

Knut Sørsdal Fodnæss foreslår i e-post datert 11.06.2015 

(saksnr. 15/4972-6) at sidevei gis adressenavnet 

Modalseterveien. Han skriver at her har det i mange år vært 

et eget veilag, med noen færre oppsittere enn i 

Sesserudveien, men med eget navn på veien. I e-post fra Bernt Eidahl datert 27.07.2015 

(15/4972-14) sendt på vegne av styrene i Sesserudveien, Tranbyveien og Bekkelyveien 

støttes Knut Sørsdal Fodnæss sitt forslag.  

 

 
Oppmålingsavdelingen er enig i 

ønsket fra styret i Sesserud 

skogsbilvei om å tildele veistykket 

fra Tranbyveien og til 

skogsbilveiens start for 

Sessrudveien. Hadde en tenkt at 

hyttene på Holleia skulle tildeles 

veiadresser den gang en adresserte 

Tranbyveien ville det vært naturlig å 

definere hele veien fra Tranbyveien 

som en adresseparsell.  

 

Oppmålingsavdelingen vurderte 

oppsplitting av skogsveien i flere 

adresseparseller før forslagene ble 

sendt ut, men kom frem til at det i 

tråd med de retningslinjene en 

arbeider etter var mest 

hensiktsmessig å gi ett adressenavn 

til veiene. Men på grunnlag av de 

innspillene som er gitt har en 

vurdert dette på nytt og kommet til 

at Modalseterveien blir en egen 

adresseparsell slik ønsket av Knut Sørsdal Fodnæss og styrene i Sesserudveien, Tranbyveien 

og Bekkelyveien da fritidshus i forlengelse av veien vil få adresse til den.   
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Stedsnavntjenesten (15/4972-26) mener navnet skal skrives Sessrudveien i samsvar med 

tilrådd skrivemåte i SSR og uttalen /séʹssrú/ i Norske Gaardsnavne. Dersom 

Modalseterveien velges som eget adressenavn tilrår Stedsnavntjenesten skrivemåten 

Modalsseterveien med binde-s. Eiendomsnavnet som utgjør forleddet har tilrådd skrivemåte 

Modalssetra i SSR.  

 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Sessrudveien i tråd med 

Stedsnavntjenestens anbefalte skrivemåte. Rådmannen går inn for at sideveien til 

Modalssetra tildeles adressenavnet Modalsseterveien i tråd med Stedsnavntjenestens 

anbefalte skrivemåte. 
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18. Høgholleia er et adresseringsområde som dekker et stort område med noen hytter uten 

direkte veiadkomst. Begrepet «Høgholleia» brukes om de nordlige områdene av Holleia, og 

er et geografisk begrep brukt av DNT-Ringerike i foreningens turbeskrivelser. Det kom 

ingen merknader til adressenavnet. 

 

 
Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at området tildeles adressenavnet Høgholleia. 
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19. Veien tar av ved Nedre Tranby og går om lag 2,5 km oppover/sørover i Holleia. Styrene i 

Sesserudveien, Tranbyveien og Bekkelyveien v/Line Tandberg, Knut Sørsdal Fodnæss og 

Bernt M. Eidahl skriver i e-post fra Bernt Eidahl datert 27.07.2015 (15/4972-14) at de 

ønsker Bekkelyveien som navn på skogsbilveien som tar av ved Nedre Tranby. I dag er 

skogsveien delt opp i to veistrekninger med hvert sitt styre. De ønsker å slå disse sammen 

administrativt og få ett navn på veien, Bekkelyveien. Oppkalt etter en plass som heter 

Bekkely, som veien går forbi. I dag er den nedre delen av veien adressert til Tranbyveien, 

men det er naturlig å se hele veien fra Tranbyveien til dens slutt på Holleia som en 

adresseparsell.  

 
Oppmålingsavdelingen er enig i ønsket fra veistyrene om å tildele hele veien fra Tranbyveien 

og til skogsbilveiens slutt Bekkelyveien.  Hadde en tenkt at hyttene på Holleia skulle tildeles 

veiadresser den gang en adresserte Tranbyveien ville det vært naturlig at en allerede den 

gang definerte hele veien fra Tranbyveien som en adresseparsell. Den ønskede løsningen vil 
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ha som konsekvens at en må omadressere noen bygninger/hus som i dag har adresse 

Tranbyveien, men det vil gi en mer logisk og ryddig adressering for fremtiden. 

 

Stedsnavntjenesten er nylig forespurt om dette navnet (15/4972-27), men på grunn av 

ferietid har vi ikke fått svar innenfor skrivefristen for saksframlegget. Vi antar at det vil 

komme før møtet i HMA, og vi vil i møtet orientere HMA om svaret fra 

Stedsnavntjenesten.   

 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Bekkelyveien. 

 

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. 

 

I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som en 

ny politisk sak. 

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene og områdene som skal tildeles navn 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.  

 

Økonomiske forhold 
Det skal settes opp adressenavnskilt, og kommunen bestiller og sender ut 

adressenummerskilt. 

 

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

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  
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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 med nummer hvor de ulike veiene ligger 
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Arkivsaksnr.: 17/1268-18   Arkiv: GNR 42/8  

 

Nydyrking på Sandsætra Gnr/bnr 42/8 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

68/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i Nydyrkingsforskriften § 4 avslår Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

søknaden om godkjenning av plan for nydyrking. Begrunnelse for avslaget: 

- Nydyrkingen er ikke forenelig med § 1 i forskriften, som skal sikre at nydyrking tar 

hensyn til natur- og kulturlandskap. Oppdyrking av arealet vil ha vesentlig negativ 

innvirkning på sjeldne og svært viktige naturverdier. Ulempene ved nydyrking vurderes 

større enn de landbruksmessige fordelene. 

- Arealet er del av verneplan for Nordre Tyrifjorden og økologisk kompensasjon for 

FRE16. Verneplanen ligger til behandling hos Klima- og miljødepartementet. 

 

  

Sammendrag 

På eiendommen Sandsætra, gnr. 42 bnr. 8, søkes det om oppdyrking av ca. 50 dekar 

høybonitetsskog. Søknader om nydyrking behandles etter Nydyrkingsforskriften, og det skal 

legges særlig vekt på hensynet til natur- og kulturlandskapsverdiene (§ 1 og § 5). På bakgrunn 

av at omsøkt areal består av en nasjonalt viktig og sjelden naturtype med mange registrerte 

funn av rødlistearter, samt at arealet er foreslått vernet som økologisk kompensasjonsareal i 

forbindelse med Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16, kan ikke søknaden om 

godkjenning av plan for nydyrking godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Anders Strande fremmet 15.03.2017 en søknad om nydyrking på eiendommen Sandsætra på 

vegne av eier Ingrid Sandsæter (vedlegg 1). Det er eier som står oppført som søker, men det er 

Strande, som forpakter av eiendommen, som har utarbeidet søknaden og som har hatt kontakt 

med landbrukskontoret angående arealet. 

 

I Gårdskart er eiendommen Sandsætra oppført med et totalareal på 424 dekar, hvorav 252 

dekar fulldyrka mark og 76 dekar produktiv skog. 

 

Anders Strande eier og driver landbrukseiendommen Braak, gnr/bnr 7/1. Denne eiendommen 

blir berørt av Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 (FRE16) som vil krysse over dyrka 

mark på Mælingen. Driftsenheten Sandsætra blir ikke berørt av FRE16. 
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Alle søknader om nydyrking skal behandles etter Nydyrkingsforskriften, hvis formål er å sikre 

at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Alle saker skal 

sendes på høring til fylkeskommunen som kulturminnemyndighet, samt til Fylkesmannen hvis 

tiltaket kan berøre vesentlige miljøverdier. 

 

Søknaden er tidligere behandlet i HMA den 15.01.2018 i sak 6/18. Se vedlegg 2 og 3. 

Vedtaket stilte krav om arkeologiske undersøkelser og konsekvensutredning (KU) før søknad 

om godkjenning av plan for nydyrking behandles. Konsekvensutredning ble oversendt 

kommunen 18.07.2018, og rapport om arkeologiske undersøkelser ble mottatt 26.03.2019. 

 

Omsøkt areal er foreslått vernet, og inngår i verneplan for Nordre Tyrifjorden og Storelva og 

økologisk kompensasjon. Miljødirektoratets tilråding angående verneplanen ble oversendt 

Klima- og miljødepartementet (KLD) 31.08.2018. Se vedlegg 12, 13 og 14. 

 

Landbrukskontoret har anbefalt søker at behandling av nydyrkingssøknaden utsettes til 

verneplanen er ferdig behandlet hos KLD og det er klart om arealet blir vernet. Søker ønsker 

ikke å utsette, og krever at saken behandles. 

 

Beskrivelse av saken 

Det søkes om nydyrking av et areal på ca. 50 dekar på eiendommen Sandsætra. Arealet er i 

følge Gårdskart klassifisert som dyrkbar høybonitetsskog. Omsøkt areal ligger inntil fulldyrka 

mark i vest, men på grunn av nivåforskjeller vil det ikke være tilknytning mellom arealene. 

Busundveien går langsmed arealet mot nord/nordvest, Busund sandtak ligger mot sørvest, og 

Storelva ligger mot sør. 

 

Saken ble oversendt Fylkesmannen i Buskerud og fylkeskommunen i Buskerud for uttalelse 

den 27.04.2017 (vedlegg 4). Fylkesmannen sier i sin uttalelse av 14.06.2017 at saken kan ha 

vesentlige konsekvenser for nasjonale og regionale miljøinteresser, og at ulempene ved 

nydyrking er større enn de landbruksmessige fordelene (vedlegg 5). Fylkeskommunen uttaler i 

brev av 14.06.2017 (mottatt medio august 2017) at de ønsker å utføre arkeologiske 

undersøkelser hvis det er aktuelt å godkjenne nydyrkingssøknaden. En slik undersøkelse ble 

utført 22.11.2018. Rapporten fra undersøkelsen ble ferdigstilt 25.03.2019, og det fremgår her 

at det er utført overflateregistrering og at det ikke er gjort funn av automatisk fredede 

kulturminner (vedlegg 6).  

 

Miljøverdiene på området er tilgjengelig på offentlige databaser som Naturbase og Artskart. 

Vedlegg 7, 8 og 9 viser kart over hhv. naurtyperegistreringer, rødlistearter og verneområder i 

og i nærheten av omsøkt areal. Oppsummert er følgende miljøverdier registrert: 

 Hele det omsøkte arealet består av svært viktig naturtype (A-verdi) – gammel 

granskog, og har følgende områdebeskrivelse: «Lokaliteten har meget store 

naturverdier, særlig knyttet til naturskogskvalitetene. Så gammel gran- og furuskog 

med mye læger og god kontinuitet i død ved, beliggende på breelvslette i lavlandet og 

på høy bonitet (rik sandbarskog), og med så rik vedsoppfunga, er svært sjeldent. Dette 

gjenspeiles i et meget rikt artsmangfold, og hittil er det påvist 9 rødlistearter (1 EN, 3 

VU, 5 NT, ihht. Rødliste for arter 2015), og en god del flere finnes utvilsomt. Tross en 

del småhogster er lokaliteten å betrakte som tilnærmet unik i Norge, og er vurdert som 

klart svært viktig (verdi A).» (Se vedlegg 10).  

 Området grenser til Storelva og Sandsætra, begge med A-verdi naturtype kroksjøer, 

flomdammer og meandrerende elveparti 
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 Området grenser til Busund sandtak – A-verdi naturtype erstatningsbiotoper på berg og 

åpen jord.  

 Innenfor og i umiddelbar nærhet til omsøkt areal er det i tidsrommet 2009 til 2016 

registrert 35 funn av 15 ulike rødlistede arter. 

 21 av observasjonene blir direkte berørt av planen for nydyrking, blant annet arten 

gullfrynsekjuke som er sterkt truet. 

 Arealet er registrert som foreslått verneområde for økologisk kompensasjon. 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok den 15.01.2018 at det var nødvendig med 

en konsekvensutredning da det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for 

naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn. Søker leverte 18.07.2018 en KU med tittel 

Kompenserende nydyrking- Ringeriksbanen og E16 fellesprosjektet – «FRE16» (vedlegg 11).  

Dokumentet er utarbeidet av Landbrukstakst Gudbrand Teigen. Hovedkonklusjonen er 

oppsummert i fire punkter: 

- Nydyrkingen som omsøkt vil gjøre det mulig å opprettholde lønnsom landbruksdrift i 

området, og sikre at matproduserende jord av nasjonal verdi holdes i hevd. Slik bidrar 

søknaden om nydyrking til å realisere politiske målsettinger om økt matproduksjon i 

jordbruket både lokalt og nasjonalt.  

- Det må opprettes en balansert avveining mellom hensyn til jordvern og økologisk 

kompensasjon. Faktagrunnlaget må også balanseres, slik at alle vesentlig data 

kommer fram med relevant vekting. Til nå synes arealets verdi som økologisk 

kompensasjon langt bedre utredet og dokumentert enn arealets dyrkingsverdi, 

samtidig som det er påfallende mange artsfunn i forhold til nærliggende arealer med 

tilsvarende klima og jordsmonn.  

- Kompensasjon haster, fordi landbruk er en langsiktig produksjon avhengig av 

bærekraft over generasjoner. Om det ikke kan påregnes tilstrekkelig arealtilgang på 

sikt, vil heller ikke avkastning bli påregnelig, og det medfører risiko for at 

investeringer og vedlikehold i driftsenhetene i landbruket opphører.  

- Siden nydyrking som omsøkt bare delvis kan kompensere for tap av dyrka jord til 

FRE16, bør det kjøpes ytterligere arealer egnet for dyrking fra for eksempel Statskog.  

 

I forhold til naturmangfold konkluderer KU med at konsekvensen at tiltaket er fjerning av 

skog, skogbunnsvegetasjon og læger som er habitat for sjeldne arter. Som avbøtende tiltak 

foreslås å bevare en robust kantsone, flytting av læger til sammenlignbare nærliggende 

skogarealer, bevaring av rik sand-lågurtskog i kantsone og skråning og gjennomføring av 

økologisk kompensasjon på areal som ikke er egnet for nydyrking. 

 

I etterkant av forrige vedtak i HMA og ferdigstillelse av KU har omsøkt areal blitt foreslått 

vernet som naturreservat. Arealet var ett av mange som ble kartlagt for å finne mulige arealer 

til økologisk kompensasjon for tap av viktige naturverdier som følge av FRE16. Fylkesmannen 

har etter en lang prosess utarbeidet et forslag til verneplan for Nordre Tyrifjorden hvor forslag 

til kompensasjonsarealer inngår. Miljødirektoratet har sendt en endelig tilråding til KLD hvor 

planen nå ligger til behandling. KLD har satt krav om at arbeidet med verneplan og 

reguleringsplan skal foregå parallelt slik at verneplan og reguleringsplan kan sluttbehandles 

samtidig av regjeringen. BaneNOR sendte endelig forslag til reguleringsplan til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet den 20.05.2019. Vedtak av 

reguleringsplan og verneplan blir tidligst høsten 2019.  

 

Forholdet til overordnede planer 
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Arealet er avsatt til landbruk-, natur-, og friluftsområde (LNF) i kommuneplanens arealdel. 

 

Juridiske forhold  

Forskrift om nydyrking har som formål å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til 

natur- og kulturlandskap. Hensynet til miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og 

landskapsbildet skal vektlegges. Driftsmessige gode løsninger skal også tillegges vekt.  

 

Alle nydyrkingstiltak må ha en godkjent plan for nydyrking. Det er kommunen som godkjenner 

søknader om nydyrking. Hvilke forhold som er av betydning for avgjørelsen er beskrevet i § 5: 

«Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få 

for natur- og kulturlandskapsverdiene, jf. § 3 fjerde ledd. Ved denne vektleggingen skal det 

tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne miljøverdiene er. 

Ved avgjørelsen skal det for øvrig legges vekt på om det ut fra jordloven § 1 er ønskelig å 

styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten, og om nydyrkingstiltaket legger til rette for 

driftsmessig gode løsninger.» 

 

Rundskriv M-19/97 Om nydyrking inneholder en gjennomgang av Nydyrkingsforskriften og 

retningslinjer for praktisering av forskriften. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018: 

 

Før søknad om godkjenning av plan for nydyrking kan behandles, må området først 

gjennomgå arkeologiske undersøkelser, jf. fylkeskommunens uttalelse. I tillegg vil det være 

nødvendig med en konsekvensutredning (KU), da det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få 

vesentlige virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn, jf. Fylkesmannens 

uttalelse og forskrift om konsekvensutredninger. Arkeologiske undersøkelser og 

konsekvensutredning må bekostes av tiltakshaver. Vedlagt ligger fylkeskommunens budsjett på 

arkeologiske undersøkelser. Det bes om en tilbakemelding på om budsjettet aksepteres. I 

tillegg bes det om at tiltaket og konsekvensutredningen kunngjøres, og at berørte naboer 

varsles. Utføring av arkeologiske undersøkelser og utarbeidelse av KU vil ikke automatisk 

medføre en godkjenning av tiltaket. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Nydyrkingsforskriften § 9 stiller krav til innhenting av nødvendige uttalelser. Regional 

kulturminnemyndighet skal alltid gis anledning til å uttale seg om nydyrkingstiltak. Hvis tiltaket 

kan berøre vesentlige miljøverdier skal også Fylkesmannen gis anledning til å uttale seg. I 

denne saken har nydyrkingsplanen blitt sendt på høring til både fylkeskommunen i Buskerud og 

Fylkesmannen i Buskerud. Begge har uttalt seg til tiltaket. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Denne saken gjelder et areal som er foreslått vernet på bakgrunn av naturverdiene som finnes 

der. Konsekvensen av at tiltaket gjennomføres er at naturverdier fjernes fra arealet. Selv om 

arealet ennå ikke er vedtatt vernet, ligger det en verneplan til behandling hos KLD. I forslaget 

til verneforskriften § 3 første og annet ledd går det fram at det ikke vil være lovlig å 

gjennomføre tiltaket hvis/når det blir vernet som naturreservat:   

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  
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a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det 

er forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra 

naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt. 

 

Saken er prinsipiell i forhold til om Ringerike kommune skal godkjenne tiltak som er i strid 

med foreslått forskrift om vern i en verneplan som er under behandling i departementet. 

 

Alternativ løsning 

 

Alternativ 1: Dersom HMA ønsker å utsette saken for befaring er forslag til vedtak: 

 

1. Saken utsettes for befaring 

 

 

Alternativ 2: Dersom HMA ønsker å utsette saken til verneplanen er ferdig behandlet, kan et 

vedtak se slik ut: 

 

1. Saken utsettes til Verneplan for Nordre Tyrifjorden og Storelva og økologisk 

kompensasjon er ferdig behandlet i Klima- og miljødepartementet (KLD). 

2. En nydyrking av 50 dekar slik det framgår i søknaden vil ikke kunne godkjennes etter 

Nydyrkingsforskriften selv om arealet ikke vernes som naturreservat. Det må utredes 

ytterligere mulighetene for eventuelle avbøtende tiltak av hensyn til biologisk mangfold, 

og det må gjennomføres nye biologiske undersøkelser for å avklare omfanget og presis 

lokalisering av miljøverdier på arealet. Hvis avbøtende tiltak ikke kan gjennomføres på 

egen eiendom, må det framlegges konkrete avtaler med andre aktuelle grunneiere. 

3. Nye biologiske undersøkelser og utredninger om avbøtende tiltak vil ikke automatisk 

føre til positivt vedtak om nydyrking.  

 

Rådmannens vurdering 

Ved en vurdering av søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal natur- og 

kulturlandskapsverdiene tillegges særlig vekt. Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til 

grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på informasjon 

fra Naturbase og Artskart (artsdatabanken), og kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok. På 

bakgrunn av godt kunnskapsgrunnlag anses også konsekvensene av tiltaket som kjent. Det 

påpekes likevel at det i naturtypebeskrivelsen kommer frem at forekomsten av rødlistearter 

sannsynligvis er høyere enn det som hittil er beskrevet. 

 

På bakgrunn av miljøverdiene på omsøkt areal krevde HMA en konsekvensutredning før 

søknad om godkjenning av plan før nydyrking kunne behandles. Rådmannen mener at en KU 

derfor grundig må svare ut konsekvensene nydyrking vil få for miljøverdiene. Den må også gi 

konkrete avbøtende tiltak ved et senario hvor hele eller deler av arealet nydyrkes. 

 

I konsekvensutredningsdokumentets kapittel 6.5 beskrives naturmangfoldet på lokaliteten og 

mulige avbøtende tiltak, og kapittel 6.6 gir en vurdering i forhold til naturmangfoldloven 

(NML) §§ 8-12. Om naturverdiene står blant annet: omfanget av arter av stor og særlig stor 

forvaltningsinteresse er påfallende stort, og at arealet har vært under tett oppsyn av 

interessenter som ønsker å skape barriere mot oppdyrking. 
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Rådmannen får her inntrykk av at det stilles spørsmålstegn til om registrerte naturverdier er 

reelle. Det er ikke gjort nye undersøkelser av arealet i forbindelse med utarbeidelse av KU. 

Rådmannen forholder seg derfor til de opplysninger som fremkommer i offentlige databaser, og 

har ikke grunnlag for å anta at disse ikke er korrekte. I forhold til hvilke konsekvenser en 

nydyrking av 50 dekar vil gi, er dokumentet mangelfullt. Kun i oppsummeringen i kapittel 7 

står nevnt at konsekvensen er at habitat for sjeldne arter påvirkes ved at skog, skogbunn og 

læger fjernes. Rådmannen savner en mer grundig redegjørelse for hva som er konsekvensen for 

de enkelte arter og for naturtypen. Bl.a. står det ikke nevnt at nesten hele 

naturtypeforekomsten, som er beskrevet som tilnærmet unik i Norge, vil gå tapt. 

 

Det beskrives flere ulike avbøtende tiltak: 

- Bevare trær og krattvegetasjon i en robust kantsone rundt hele dyrkingsarealet som 

kan opprettholde en del av artsmangfoldet. 

Rådmannens kommentar: Det gis ikke noe nærmere bekrivelse av hva som er ment med 

robust kantsone. Det er i utgangspunktet søkt om 50 dekar oppdyrking, og det er ingen 

steder i dokumentet hvor dette arealet er foreslått redusert. Det antas derfor at 

kantsonen menes å være bred nok slik det er omsøkt. De fleste forekomstene av 

rødlistearter befinner seg innenfor, ikke i kantsonen av, det omsøkte arealet. 

- Tiltakshaver vil ved å bevare vegetasjon langs Storelva og Busundvegen sørge for at 

hovedinntrykket av landskapet sett fra elva og vegen opprettholdes. 

Rådmannens kommentar: Dette er et tiltak for å bevare landskapsbildet, ikke 

naturmangfoldet.  

- Flytte læger (nedfalne trær/stokker som blant annet er soppbiotoper) til nærliggende 

skogarealer med sammenlignbart klima og miljø. 

Rådmannens kommentar: Det er ikke spesifisert hvor det finnes slike sammenlignbare 

skogarealer. Ut i fra naturtypebeskrivelsen er arealet tilnærmet unikt, og det kan ikke 

legges til grunn at det finnes tilsvarende verdier i umiddelbar nærhet uten at dette er 

undersøkt nærmere av biologer/fagpersoner. 

- Bevare rik sand-lågurtskog i kantsone og brattskråning mot Storelva og eksisterende 

dyrka jord. 

Rådmannens kommentar: Naturtypen som berøres av tiltaket er hovedsakelig gammel 

granskog. Kantsonene som beskrives som avbøtende her er ikke en del av arealet som 

søkes nydyrket, og er således ikke et avbøtende tiltak. Det er ikke foreslått en utvidet 

bredde på kantsone eller redusering av nydyrkingsareal. 

- Gjennomføre økologisk kompensasjon på areal som ikke er egnet for dyrking. 

Rådmannens kommentar: Hvilke arealer som skal vernes som økologisk 

kompensasjonsareal bestemmes av KLD. 

 

Vurderingen etter NML §§ 8-12 konkluderer med at lovverket er ivaretatt. Rådmannen ser at 

det i vurderingen igjen antydes at naturverdiene på arealet er overdrevet i offentlige databaser. 

Såfremt dette ikke er dokumentert ved nye undersøkelser, må en vurdering ta utgangspunkt i 

de registrerte verdiene. Videre konkluderer KU at det må avklares om arealet er aktuelt som 

økologisk kompensasjon. Rådmannen er enig i denne vurderingen. Så langt er dette ikke 

avklart.  
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Den KU som er levert inn fokuserer hovedsakelig på forholdet til FRE16 og økologisk 

kompensasjon. Hovedkonklusjonene i rapporten faller utenfor hva Nydyrkingsforskriften skal 

vurdere. FRE16 er en statlig plan, og økologisk kompensasjon er en konsekvens av denne 

planen. Det er opp til departementene å vurdere og vedta reguleringsplanen og verneplan for 

økologisk kompensasjon. Rådmannen mener det er svært uheldig å tillate tiltak som vil påvirke 

naturverdiene på arealer som inngår i en verneplan som ligger til behandling i KLD. 

 

Det er ikke funnet automatisk fredede kulturminner på arealet. 

 

Ved avgjørelsen skal det for øvrig legges vekt på om det ut fra jordloven § 1 er ønskelig å 

styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten, og om nydyrkingstiltaket legger til rette for 

driftsmessig gode løsninger. En nydyrking av arealet vil fra et landbruksmessig ståsted være 

positivt, da det vil styrke driftsgrunnlaget for eiendommen. 

 

Oppsummert 

Nydyrkingsforskriften skal legge særlig vekt på konsekvenser for natur- og 

kulturlandskapsverdier. Ved vektleggingen skal det tas hensyn til om det på arealet er sjeldne 

miljøverdier og hvor sjeldne disse verdiene er. Nydyrkingen vil etter rådmannens vurdering gi 

vesentlig negativ konsekvens for miljøverdier ved at en nasjonalt svært viktig naturtype med 

høy forekomst av rødlistede arter blir permanent ødelagt. Naturtypen beskrives som tilnærmet 

unik i Norge. Ringerike kommune godkjenner flere nydyrkingssaker hvert år, og det anses 

generelt at nydyrking er et positivt og viktig tiltak for å styrke driftsenhetene og sikre økt 

matproduksjon. I denne spesifikke saken vurderer rådmannen at de landbruksmessige fordelene 

ikke veier opp for de miljømessige ulempene tiltaket medfører.  Dette underbygges av 

Fylkesmannens vurdering av tiltaket, og av at arealet er foreslått vernet på grunn av 

sjeldne/viktige miljøverdier. På bakgrunn av dette mener rådmannen at søknaden om nydyrking 

ikke kan godkjennes.  
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Vedlegg 

 

1. Oversiktskart over eiendommen gnr. 42 bnr. 8 

2. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking med vedlegg 

3. Saksfremlegg HMA sak 6/18 

4. Saksprotokoll HMA sak 6/18 

5. Forespørsel om uttalelse – Nydyrking 

6. Uttalelse til søknad om nydyrking - gnr 42 bnr 8 - Ringerike kommune 

7. Arkeologisk undersøkelse av gnr/bnr 42/8 

8. Kart over naturtyper 

9. Kart over rødlistearter 

10. Kart over eksisterende og foreslåtte verneområder 

11. Busund N – Naturbase 

12. Konsekvensutredning 

13. Oversendelsesbrev fra Miljødirektoratet 

14. Miljødirektoratets tilråding til KLD om verneplan 

15. Kart over foreslått verneområde – Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat 

16. Oversiktskart over eiendommen gnr. 42 bnr. 8 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 

saksbehandler: Lisa Grenlund Langebro 
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Arkivsaksnr.: 17/3993-20   Arkiv: GNR 255/60  

 

Dispensasjon for diverse tiltak Gnr/bnr 255/60 og 255/25 - Haga bru 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde utedo/dusjbod godkjennes på vilkår om at plattingen nærmest vannet fjernes og 

at gammel utedo på eiendommen rives, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde vedboden og verktøyboden avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde lekestua godkjennes på vilkår om at plattingen nærmest vannet fjernes, jf. pbl. 

§ 19-2. 

4. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde høydeutvidelsen av båthuset godkjennes på vilkår om at de store trærne foran 

båthuset bevares, jf. pbl. § 19-2. 

5. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde tilbygget til båthuset avslås, jf. pbl. § 19-2. 

6. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om dispensasjon for allerede utførte arbeider på gnr/bnr 255/60 og 

255/25. På eiendommene er det en hytte og et uthus som tidligere er godkjent. I tillegg er det 

fire bygninger og to plattinger/terrasser som mangler godkjenning. Eksisterende båthus er 

utvidet i høyden og med en bod på båthusets østside. Disse utvidelsene mangler godkjenning. 

Rådmannen anbefaler Hovedutvalget å godkjenne bygningen med utedo/dusjbod, terrassen 

nærmest hytta, lekestua og økningen av båthuset i høyden, men at øvrige tiltak avslås.  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok en bekymringsmelding om at det foregikk byggearbeider på et 

båthus på gnr/bnr 255/60 i oktober 2017. I november 2017 sendte byggesaksavdelingen et brev 

til Sverre Nordbø, som hadde utført arbeidene på båthuset, og ba om en redegjørelse for hvilke 

arbeider som var utført på båthuset.  
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Kommunen mottok denne redegjørelsen 27.11.2017. Her skrev Sverre Nordbø at da han satte i 

gang med oppussing av båthuset, anså han dette som vedlikehold, og dermed ikke 

søknadspliktig.  

 

Det har i saken vært en del korrespondanse med Nordbø for å få informasjon om alle 

bygningene på eiendommen, og for å klargjøre behovet for dispensasjoner. 

Byggesaksabdelingen mottok 21.01.2019 søknad om dispensasjon for utvidelsen av båthuset 

og tre andre uthusbygninger på eiendommene. Ved gjennomgang av saken så 

byggesaksavdelingen på flyfoto at det også var bygget en del plattinger på eiendommen. 

Byggesaksavdelingen kontaktet derfor søker på telefon 24.01.2019 og avtalte at det skulle 

gjennomføres en befaring våren 2019 for å få full oversikt over alle forhold på eiendommen før 

saken ble forberedt til politisk behandling. Befaring ble gjennomført med én representant for 

hjemmelshaver og to representanter fra byggesaksavdelingen 06.05.2019. I etterkant av 

befaringen sendte kommunen et referat med oppdatert status, blant annet behov for 

dispensasjonssøknad for ytterligere tiltak.  

 

Kommunen mottok oppdatert dispensasjonssøknad 22.05.2019, og det er denne søknaden som 

danner grunnlaget for politisk behandling av saken. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen vil gi en beskrivelse av status for samtlige tiltak på eiendommene, og vil benytte 

seg av søkers nummerering av de ulike tiltakene: 

 
 

 

Bygning 1 – utedo/dusjbod 

Bygningen er bygget i cirka 2005. Den inneholder et forbrenningstoalett og en dusj, hvor 

vannet med såperester går til eget renseanlegg. 
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Renseanlegget er ikke godkjent, dette behandles av utslippsavdelingen i egen sak. Bygningen 

har et bebygd areal på cirka 8 m2. Dette bygget har erstattet en gammel utedo på eiendommen. 

Den gamle utedoen står fortsatt nord for bygning nr. 1 på eiendommen, men vises ikke på 

kartet. 

 

Bygning 2 – vedbod 

Denne bygningen er et takoverbygg for lagring av ved, med tre vegger og åpent foran. 

Vedskjulet er i følge søker bygget i cirka 2010, og har et bebygd areal på 12 m2. Søker skriver 

at bygningen var et forsøk på å forskjønne, da de mente det var penere enn å legge 

bølgeblikkplater eller presenninger over vedstabelen.  

 

Bygning 3 – verktøybod 

Søker har anslått at bygget ble oppført i cirka 2010. Det er omtrent 6 m2 BYA. Søker skriver 

at boden dekker et behov han har. 

 

Bygning 4 – hytte 

Hytta er i sin helhet godkjent. Den har et bebygd areal på 45,5 m2. 

 

Bygning 5 – uthus/bod 

Bygningen er godkjent. Den har et bebygd areal på 19,2 m2. 

 

Bygning 6 – båthus med bod 

Denne bygningen står i sin helhet på gnr/bnr 255/60. Her har det tidligere stått et båthus med 

samme fotavtrykk. Rådmannen kjenner ikke til eksakt alder på det opprinnelige båthuset, men 

bygningen vises på flyfoto fra 1948. I følge søker er båthuset fra cirka 1945. Søker har opplyst 

at utbedringene er gjort fordi det opprinnelige båthuset var falleferdig og råteskadet. I tillegg 

skriver søker at sist det var storflom var vannet så høyt inne i båthuset at båten ble skadet, og 

at det opprinnelige båthuset var bygget for en robåt. Båthuset er nå tilpasset 200-årsflom og en 

normal fritidsbåt. Det er bodarealer lengst nord i båthuset.  

I tillegg er det bygd et tilbygg på båthusets østre side. Dette er en bod med bebygd areal på 

10,5 m2. Søker har opplyst at denne boden brukes til å oppbevare diverse utstyr, blant annet 

trillebårer, sementmikser og kompressor. Selve båthuset har et bebygd areal på 45,8 m2, totalt 

56,3 m2. 

 

Tiltak 7 – platting og båtopplagringsplass 

Denne er cirka 30 m2 og brukes til å lagre båt på. På befaring med byggesaksavdelingen 

fortalte søker at plattingen var bygd i 2018, og også ble brukt til å sette opp telt for overnatting 

om sommeren. 

 

Bygning 8 – lekestue 

Dette er en trehytte/lekestue. Denne kan ikke brukes til annet formål enn lekestue, og ligger 

mellom hytta og uthuset. Bebygd areal er cirka 5 m2. 

 

Plattinger/terrasse utenfor hytta og terrengtrapper 

Det er bygget plattinger utenfor hytta og terrengtrapp ned mot fjorden og mot båthuset. 

Plattingene har et totalt areal på cirka 77 m2. Plattingene er bygget for cirka 20 år siden. 

Terrengtrappene er bygget for henholdsvis 10 og 20 år siden. 
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Forholdet til overordnede planer 

Området er uregulert, og i kommuneplanens arealdel er det avsatt til LNF-område. 

Eiendommen ligger i tillegg mindre enn 100 meter fra vannet. Kommuneplanen har et 

byggeforbud i LNF-områder, jf. § 10-1. I tillegg er det et særlig strengt byggeforbud i 100-

metersbeltet, jf. § 11-1, hvor alle tiltak er forbudt. 

 

 

Juridiske forhold  

Det følger av bestemmelsene til kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019, § 11.1 at det er et 

generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag. Det betyr at tiltak ikke kan 

gjennomføres uten at det er søkt om, og gitt, dispensasjon fra byggeforbudet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Eiendommene ligger i området hvor det ble gjennomført strandsonetilsyn i juli 2019. Fordi 

administrasjonen var på befaring på gnr/bnr 255/60 og 255/25 6. mai 2019, ble det ikke gjort 

nytt tilsyn med disse eiendommene i forbindelse med det generelle strandsonetilsynet i området. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

 
Behov for informasjon og høringer 

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

i denne saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinspiell karakter, fordi den omhandler bygging større enn 

retningslinjene i strandsonen, og om dette kan tillates der man fjerner lovlige plattinger med en 

mer privatiserende effekt på strandsonen. 

 

Eiendommen ligger også i samme område som byggesaksavdelingen har gjennomført tilsyn i 

strandsonen sommeren 2019, og kan dermed ha betydning for hvordan eventuelt tilsvarende 

saker i samme område behandles. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil nedenfor vurdere dispensasjonssøknadene separat for hver av tiltakene.  

 

Vilkår for dispensasjon 

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

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

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

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

 

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

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 
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gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

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

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

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

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

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

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

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

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte planer, og dispensasjon bør bare gis i særlige 

tilfeller. 

 

Plattingene og terrengtrappene 

Det er søkt om dispensasjon for terrengtrapper, plattinger rundt hytta og annekset, og for en 

platting på høyde med verktøyboden. Bakgrunnen for at det er søkt om dispensasjon for disse 

er at byggesaksavdelingen ba om at de ble tatt med i søknaden, da man var usikre på når 

byggeforbudet i 100-metersbeltet ble utvidet til også å omfatte plattinger. Rådmannen har 

undersøkt gamle kommuneplaner, og kommet frem til at det er først ved kommuneplanen som 

ble vedtatt 31.01.2019 at det ble et genrelt forbud mot plattinger og terrengtrapper i 

strandsonen. Etter de eldre kommuneplanene var det som utgangspunkt tillatt å bygge 

plattinger, men det kunne kreve dispensasjon dersom tiltaket var «til vesentlig ulempe for 

gjennomføring av planen», jf. pbl. 1985 § 20-6. 

 

Rådmannen viser til at formålet med byggeforbudet i 100-metersbeltet er er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 

 

At noe må være til «vesentlig ulempe» er en ganske høy terskel, og det vil bare være plattinger 

som er spesielt privatiserende og som kan stenge for allmennhetens mulighet til å ferdes og 

bade langs sjøen som kan nå opp til «vesentlig»-terskelen. Rådmannen mener at dette først og 

fremst kan gjelde plattinger som ligger helt i vannkanten. Det er ikke tilfellet for disse 

plattingene. 

 

Plattingene og terrengtrappene er bygget før nåværende kommuneplan ble vedtatt 31.01.2019. 

Rådmannen konkluderer derfor med at plattingene og terrengtrappene på eiendommen er 

lovlige. 

 

Utedo/dusjbod – bygning 1 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 
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I dette tilfellet ligger bygningen i et etablert hytteområde, og cirka 45 meter fra vannet. Den 

ligger ifølge kommunens kart også cirka 7 høydemeter høyere enn Tyrifjorden. Bygningen 

ligger også som en naturlig del av hyttetunet, og øker ikke den private sonen rundt hytta. Frn 

har cirka 8 m2 BYA. 

 

Rådmannen mener på denne bakgrunn at hensynene bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet 

ikke blir vesentlig tilsidesatt som følge av dispensasjonen. 

 

Vilkår 2 

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

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Ulempen ved å innvilge dispensasjonen er at det tillates bygging større enn retningslinjene for 

fritidsbebyggelse i 100-metersbeltet.  

 

Fordelene ved å innvilge dispensasjonen er at søker får en hensiktsmessig toalett- og 

dusjløsning på hytta si. Slike private fordeler skal normalt ikke tillegges avgjørende vekt. 

Rådmannen viser også til at søker har sagt seg villig til å fjerne plattingen nærmest vannet, 

markert som nr. 7 på kartet ovenfor. Plattingen er lovlig, og søker kan derfor som 

utgangspunkt ikke pålegges å fjerne denne. Rådmannen viser likevel til at når plattingen er 

klart nærmere vannet enn utedo/dusjbod-bygningen, vil den ha en mer privatiserende effekt for 

strandsonen enn det utedoen/dusjboden vil ha. Rådmannen mener derfor at hvis dispensasjonen 

for utedoen/dusjboden innvilges på vilkår om at platting (nr. 7) fjernes, så vil dette være en klar 

fordel. 

 

Selv om dispensasjonen vil føre til bebyggelse utover retningslinjene, er dette et etablert 

hytteområde hvor mange av eiendommene har mer bebyggelse enn 50 m2 hytte og 10 m2 uthus, 

som retningslinjene til kommuneplanen åpner for. Videre vil en dispensasjon føre til at en 

platting som ligger nærmere vannet fjernes, og dermed minske privatiseringen nærmest vannet. 

Rådmannen finner på denne bakgrunn at fordelene ved å innvilge dispensasjonen på vilkår om 

at plattingen fjernes, vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Konklusjon 

Rådmannen konkluderer med at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, og anbefaler at det 

gis dispensasjon for å beholde utedoen/dusjboden, og at det settes som vilkår at plattingen 

nærmest vannet fjernes. 

 

Vedbod – bygning 2 og verktøybod – bygning 3 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 
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Vedboden og verktøyboden ligger mellom båthuset på naboeiendommen og hytta, og dermed i 

et område som allerede er privatisert. Det er ikke registrert noen truede arter i området.  

 

Rådmannen kan ikke se at hensynene bak lovens formålsbestemmelse eller hensynene bak 

bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra vil bli vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen 

innvilges. 

 

Vilkår 2 

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

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Fordelen ved å gi dispensasjon er at søker får et sted å oppbevare ved og verktøy. 

 

Ulempene ved å gi dispensasjon er at det tillates bygging utover retningslinjene i 

kommuneplanen. Bygningen vil også ligge nærmere vannet enn annen lovlig bebyggelse på 

gnr/bnr 255/25. Søker har også et uthus på 19 m2 BYA, slik at det er relativt store lagerarealer 

allerede. Dagens retningslinjer i strandsonen er maksimalt 10 m2 BRA uthus.  

 

Rådmannen viser også til at en innvilgelse av dispensasjonen her kan ha stor presedenseffekt 

for andre hytteeiere som ønsker svært mye areal for lagring av verktøy, ved eller annet utstyr i 

strandsonen, og dette taler mot at man bør gi dispensasjon for ytterligere lagerarealer på 

eiendommen. 

 

Rådmannen kan ikke se at fordelene ved å innvilge dispensasjonen vil være klart større enn 

ulempene i dette tilfellet. 

 

Konklusjon 

Rådmannen konkluderer med at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt i dette tilfellet, 

dispensasjonssøknaden for å beholde vedboden og verktøyboden må derfor avslås. 

 

Lekestue – bygning 8 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 

 

Lekestua ligger mellom hytta og uthuset, og er lite synlig fra vannet. Den vil ikke øke den 

private sonen på eiendommen. Det er ikke registrert noen truede arter på eiendommen. 

 

Rådmannen kan ikke se at hensynene bak bygging i strandsonen blir vesentlig tilsidesatt som 

følge av dispensasjonen. 

 

Vilkår 2 
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Det andre vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Ulempen med å gi dispensasjon er at det tillates bygging utenfor retningslinjene i 

kommuneplanen. Rådmannen viser imidlertid til at retningslinjene er lagt opp for 

hyttebebyggelse med en hytte og ett uthus, og at lekestue ikke fanges opp i disse.  

 

Rådmannen viser til at på samme måte som for utedo/dusjboden, så kan lekestua godkjennes 

på vilkår om at plattingen nærmest vannet (nr. 7) fjernes. Dette vil være en positiv endring for 

graden av privatisering i strandsonen.  

 

Rådmannen viser også til at lekestua er beskjedent i størrelse, og at den ikke har rom for varig 

opphold.  

 

Konklusjon 

Rådmannen konkluderer med at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, og anbefaler at det 

gis dispensasjon for å beholde lekestua, og at det settes som vilkår at plattingen nærmest 

vannet fjernes. 

 

Båthus med bod – bygning 6 

Det opprinnelige båthuset på eiendommen var lovlig. Denne dispensasjonssøknaden gjelder 

derfor høydeøkningen av båthuset og boden på båthusets østre side. 

 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 

 

Mønet på båthuset er hevet med 85 cm, samtidig som takvinkelen er redusert fra 42 grader til 

30 grader. Dette gjør at båthuset har fått et mer dominerende uttrykk sett fra sidene. Fra 

vannet og strandkanten er imidlertid båthuset relativt lite synlig, da det ligger bak flere store 

trær, og i tillegg er malt i en mørkegrønn farge. Det er ikke registrert truede arter på 

eiendommen. 

 

Rådmannen kan ikke se at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen 

innvilges. 

 



  Sak 69/19 

 

 Side 112 av 124   

 

Vilkår 2 

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

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Rådmannen viser til søkers begrunnelse for høydeutvidelsen av båthuset. Rådmannen mener 

det er en klar fordel for søkeren at båthuset kan brukes til å lagre en båt uten at det oppstår 

skader på båten når det er høy vannstand i Tyrifjorden. Rådmannen mener at det ikke er 

hensiktsmessig å nekte høydeutvidelsen, da den opprinnelige høyden vil føre til et båthus som 

ikke er praktisk å bruke. Videre ser rådmannen det som positivt at båthuset er malt i en 

mørkegrønn farge, noe som gjør det mindre synlig enn den opprinnelige rødfargen gjorde. 

Rådmannen viser også til at det kan stilles vilkår om at trærne foran båthuset skal bevares. 

 

Når det gjelder tilbygget på båthuset, har søker begrunnet dette med et behov for å diverse 

utstyr, som trillebårer, sementmikser og kompressor. Dette er personlige hensyn som normalt 

ikke skal tillegges særlig vekt. Rådmannen viser til at siden båthuset ligger på en egen eiendom 

(255/60), er ikke retningslinjene for bygging i 100-metersbeltet, med at det på 

hytteeiendommer kan tillates maksimalt 50 m2 hytte og 10 m2 uthus, direkte gjeldende. 

Lagringen som tilbygget til båthuset skal brukes til, må likevel sees i sammenheng med 

lagringsbehovet på hytteeiendommen (255/25). Retningslinjene er lagt opp for å dekke normalt 

lagerbehov på en hytte. Hytta har allerede et uthus på 19 m2, og rådmannen kan ikke se noen 

særlige fordeler med å tillate et lagertilbygg på 10 m2 utover dette. Rådmannen mener det vil 

ha en uheldig presedenseffekt å tillate svært store bodarealer i tilfeller hvor enkeltpersoner har 

mye utstyr og lignende de ønsker å lagre på hytteeiendommen sin. I slike tilfeller mener 

rådmannen at den enkeltes behov må vike for hensynet til at strandsonen ikke skal bli for 

privatisert for allmennheten. Rådmannen viser også til at det er noe bodarealer i bakkant av 

båthuset, innenfor det opprinnelige fotavtrykket, som kan dekke normalt lagerbehov for utstyr 

knyttet til båten. 

 

Rådmannen mener at fordelene er klart større enn ulempene når det gjelder høydeutvidelsen av 

båthuset, og at fordelene ikke er klart større enn ulempen når det gjelder tilbygget til båthuset. 

 

Konklusjon 

Rådmannen legger avgjørende vekt på at det har stått båthus på eiendommen siden 1940-tallet, 

så det er ikke snakk om noe nytt båthus. Det ville etter rådmannens vurdering ikke vært aktuelt 

å anbefale godkjenning dersom det hadde dreid seg om et nytt båthus på en eiendom som ikke 

hadde dette fra før av. 

 

Rådmannen konkluderer med at vilkårene for å gi dispensasjon for høydeutvidelsen av båthuset 

er oppfylt, og anbefaler at det gis dispensasjon for å beholde denne utvidelsen. Rådmannen 

anbefaler om at det settes vilkår om at trærne foran båthuset skal bevares. 

 

Rådmannen konkluderer med at vilkårene for å gi dispensasjon for tilbygget til båthuset, 

boden, ikke er oppfylt. Dispensasjonssøknaden må dermed avslås. 

 

Utskrift sendes:  

Sverre Nordbø, Rideveien 34 A, 1361 ØSTERÅS 

 

Vedlegg 

Tilbakemeldingsdokumentasjon med bilder 
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Tilbakemelding – videre saksgang 

Tilbakemelding etter brev av 28.09.18. 

Oversiktskart nr. 1 

Situasjonsplan med forklaring 

Oppsummering etter befaring 

Bilder (totalt 6 vedlegg) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 19/763-12   Arkiv: GNR 266/3  

 

Søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om fradeling avslås etter jordloven § 12. 

2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

3. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig etter 

kommuneplanen § 5.11 avslås, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3 avslås, med bakgrunn i 

avslag på dispensasjonssøknadene, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om fradeling av eiendom på ca. 1900 m² fra gnr/bnr 266/3. 

Det er to boliger på eiendommen, et våningshus og en kårbolig, og eiendommens 

totale størrelse er ca. 59 000 m². Det søkes her om å fradele våningshuset på ny 

eiendom. Vilkårene for fradeling etter jordloven § 12 er ikke oppfylt da fradeling vil 

være negativt med hensyn til vern av arealressurser, drift og landbruket i området. 

Det er forbud mot fradeling i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 og forbud 

mot fradeling av kårbolig etter kommuneplanen § 5.11, og rådmannen vurderer at 

vilkårene for å gi dispensasjoner ikke er oppfylt. Saken er sendt til Fylkesmannen i 

Oslo og Viken for uttalelse. Fylkesmannen anbefaler at det ikke blir gitt dispensasjon 

for fradeling av våningshus.  

 

Rådmannen anbefaler at søknad om dispensasjoner og fradeling av eiendom avslås. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok, 15.02.2019, søknad om fradeling av eiendom og dispensasjon 

fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1. Det er to 

boliger på eiendommen, våningshus og kårbolig, og søknaden omhandler fradeling 

av våningshuset. 

 

Det ble sendt foreløpig svar fra kommunen 18.02.2019, hvor det ble vist til avslag på 

søknad om fradeling fra samme eiendom i 2012. Det ble i 2012 gitt avslag på 
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søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3, arkivsaksnr. 12/109. Det var da 

søkt om å fradele kårboligen fra eiendommen.  
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Saken ble behandlet politisk i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (saksnr. 

75/12), formannskapet (saksnr. 145/12) og kommunestyret (saksnr. 91/12). 

Kommunestyret kom da til at vilkårene for å gi dispensasjon ikke var oppfylt, og 

fradelingen ble avslått på bakgrunn av dette. 

 

Det ble mottatt tilleggsdokumentasjon i saken 17.03.2019. I brev fra kommunen 

08.04.2019 ble det vist til at det måtte søkes om dispensasjon fra forbud mot 

fradeling av kårboliger etter kommuneplanen § 5.11. Det ble søkt om dispensasjon 

fra forbud mot fradeling av kårboliger ved brev 06.05.2019. Kommunen ba om 

ytterligere tilleggsdokumentasjon ved brev 08.05.2019. I dette brevet ble det også 

forklart at det er fastsatt i kommuneplanen at fradeling av kårbolig ikke er tillatt, jf. 

kommuneplanen § 5.11. Søknaden her omhandler fradeling av våningshus. 

Kommunen forklarte i brev 08.05.2019 at fradelingen vil medføre at kårboligen blir 

liggende igjen på avgivende eiendom, og at dette i praksis vil medføre en fradeling 

av kårbolig. 

 

Det ble avholdt et møte mellom søker, advokat Harald Brørby og kommunen, ved 

byggesaksavdelingen og Landbrukskontoret i Ringerike og Hole, den 03.06.2019. 

Søker presiserte da at han ønsker å opprettholde søknaden. 

 

Kommunen sendte 06.06.2019 forespørsel om uttalelse til Fylkesmannen i Oslo og 

Viken. Kommunen mottok uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 02.07.2019 

hvor Fylkesmannen anbefaler at det ikke blir gitt dispensasjon for fradeling av 

våningshuset. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er avsatt til landbruk-, natur-, og friluftsområde i kommuneplanen, 

vedtatt 31.01.2019. Etter kommuneplanen er det ikke tillatt med fradeling til 

boligformål i LNF-områder, jf. kommuneplanen § 10.1. 

 

Det er ikke tillatt med fradeling av kårbolig, jf. kommuneplanen § 5.11 Det er her søkt 

om fradeling av våningshus. Dette vil medføre at kårboligen blir liggende igjen på 

avgivende eiendom, og i praksis vil dette tilsvare en fradeling av kårbolig. Søknaden 

anses derfor å omfattes av forbudet i kommuneplanen § 5.11. 

 

Juridiske forhold  

Ettersom søknaden gjelder fradeling av eiendom fra landbrukseiendom må 

søknaden behandles etter jordloven og plan- og bygningsloven. 

 

«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 

godkjennast av departementet. (…)», jf. jordloven § 12. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 og forbud mot fradeling av kårbolig etter kommuneplanen § 

5.11 for å fradele våningshuset på eiendom gnr/bnr 266/3. 
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For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt. Hensynene bak 

bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl. § 

19-2. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble i 2012 gitt avslag på søknad om fradeling av kårbolig fra gnr/bnr 266/3, 

arkivsaksnr. 12/109. Det var da søkt om å fradele kårboligen fra eksisterende 

eiendom. Saken ble behandlet politisk i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

(saksnr. 75/12), formannskapet (saksnr. 145/12) og kommunestyret (saksnr. 91/12). 

Kommunestyret kom da til at vilkårene for å gi dispensasjon ikke var oppfylt, og 

fradelingen ble avslått på bakgrunn av dette. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part, skal parten få tilkjent 

dekning for vesentlige konstnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, 

jf. forvaltningsloven § 36 første ledd. 

 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken. Gebyr kommer som inntekt 

til kommunen. For øvrig kan ikke rådmannen se at saken vil ha direkte økonomiske 

konsekvenser for kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Søknaden er sendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken for uttalelse. Fylkesmannen 

anbefaler at det ikke blir gitt dispensasjon for fradeling av våningshuset. 

Fylkesmannen ber om at kommunen vurderer tilgangen til offentlig og privat service, 

kollektivtrafikk og trygg skoleveg, samt boligutvikling i tråd med kommuneplanen. I 

tillegg viser Fylkesmannen til at eiendommen ikke ligger i et tettsted eller i 

forbindelse med etablert boligområde. Det blir også vist til at det kan oppstå 

konflikter knyttet til støy, støv og lukt med boliger som blir liggende tett på 

produksjonsarealer i landbruket, og det blir også vist til samordnet areal og 

transportplanlegging. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2 

1. Søknad om fradeling godkjennes etter jordloven § 12. 

2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig etter 

kommuneplanen § 5.11 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3 godkjennes i prinsippet, jf. 

pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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Begrunnelse alternativ 2:  

Hovedutvalget vurderer at vilkårene for fradeling etter jordloven § 12 er oppfylt da 

fradelingen vil være positivt med hensyn til vern av arealressurser, drift og 

landbruket i området. I tillegg vurderer hovedutvalget at vilkårene for dispensasjon 

fra forbud mot tiltak i LNF-områder og forbud mot fradeling av kårbolig er oppfylt. 

Fradelingen vil ikke vesentlig tilsidesette hensynene bak kommuneplanen §§ 10.1 

og 5.11, og fordelene er klart større enn ulempene. Det er flere boliger i området, og 

eiendommen vil fortsatt ha preg av landbrukseiendom. Det vil ikke være snakk om 

noen vesentlig fortetting av området, men etablering av en eiendom til boligtomt. 

Hovedutvalget vurderer at eiendommen er egnet til bebyggelse, jf. pbl. § 26-1. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få presedensvirkning for andre saker som gjelder 

fradeling av våningshus i LNF-områder. Det vil kunne bli vist til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 

 

Rådmannens vurdering 

Som hovedregel bør kommunen ikke innvilge dispensasjon når en statlig myndighet 

har gitt en negativ uttalelse jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd. Dersom tillatelse gis i strid med 

uttalelsen til Fylkesmannen, kan Fylkesmannen velge å klage på kommunens 

vedtak. 

 

Fylkesmannen anbefaler at det ikke blir gitt dispensasjon for fradeling av 

våningshuset. Fylkesmannen ber om at kommunen vurderer tilgangen til offentlig og 

privat service, kollektivtrafikk og trygg skoleveg, samt boligutvikling i tråd med 

kommuneplanen. I tillegg viser Fylkesmannen til at eiendommen ikke ligger i et 

tettsted eller i forbindelse med etablert boligområde. Det blir også vist til at det kan 

oppstå konflikter knyttet til støy, støv og lukt med boliger som blir liggende tett på 

produksjonsarealer i landbruket, og til samordnet areal og transportplanlegging. 

 

Jordloven 

Ved avgjørelse om det skal gis tillatelse til fradeling, skal det ifølge jordloven § 12 

legges vekt på om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i 

landbruket. Det er lagt til grunn som et mål for jordloven at driftsenhetene bør 

styrkes, basert på ressursgrunnlag og kostnadseffektiv drift. Jordloven skal sikre at 

ressursene blir disponert ut fra fremtidige generasjoners behov.  

 

Jordloven § 12 nevner hvilke landbruksmessige hensyn som skal være med i 

vurderingen om fradeling kan tillates. Disse er:  

1. Hensynet til vern av arealressursene 

2. Om delingen fører til en driftsmessig god løsning  

3. Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 

området  

4. Eventuelle andre hensyn  

 

1. Hensynet til vern av arealressursene  

Generelt er det lite ønskelig å dele opp landbrukseiendommer i fragmenterte 

stykker, men heller sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og 
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fremtidige eiere. Begrepet «arealressurser» omfatter ulike ressurser enten de består 

av jord, skog, bygninger eller rettigheter. 
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 I denne saken er det snakk om å dele fra et bebygd areal, der boligen fungerer som 

hovedhus på eiendommen. Hovedbygningen er å anse som et driftsmiddel og en 

ressurs som skal følge eiendommen. Den kan også sikre inntekter ved bortleie. 

Fradelingen vil føre til at landbrukseiendommen ikke lenger har en hovedbolig noe 

som vurderes som en forringelse av ressursgrunnlaget. En landbrukseiendom har 

behov for de ressursene som er tilgjengelige på eiendommen, og hvilke ressurser 

som vil være av betydning for fremtiden, kan være forskjellig fra de ressursene som 

blir ansett som viktige i dag. Rådmannen kan med bakgrunn i dette ikke se at vern 

av arealressursene blir ivaretatt ved deling av eiendommen.  

 

2. Om delingen fører til en driftsmessig god løsning  

Driftsmessige gode løsninger forutsetter rasjonelle driftsenheter med 

kostnadseffektiv drift. Generelt vil dette oppnås ved oppbygging av større bruk, da 

dette kan gi reduserte driftskostnader. I denne saken vil fradeling føre til en 

svekkelse av landbrukseiendommen som allerede har begrenset med ressurser. 

Rådmannen kan ikke se at delingen slik den er fremsatt i søknad vil føre til en 

driftsmessig god løsning for denne landbrukseiendommen.   

 

3. Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 

området 

I forhold til drifts- og miljømessige ulemper påpekes det at det vil oppstå en fritt 

omsettelig enebolig midt inne på landbrukseiendommen og i umiddelbar nærhet til 

fulldyrka mark i et landbruksområde. Det er ikke uvanlig med konflikter mellom 

drivere av landbrukseiendommer og eiere av boligeiendommer, noe som vil kunne 

bli gjeldende ved en slik fradeling. Dette knytter seg til støv, støy, lukt, helge- og 

nattarbeid, bruk av driftsveier m.m. Slike ulemper kan føre til krav om restriksjoner i 

drifta ved offentlig påbud, eller krav fra den som utsettes for ulempen. En boligtomt 

midt inne på tunet på denne landbrukseiendommen vurderes også som en 

driftsmessig ulempe da man får en fragmentering av eiendommen, det ville måtte tas 

hensyn til eiendomsgrenser inne på tunet, og løsningen vil også kunne virke negativt 

og førende ved fremtidig utvikling av eiendommen. 

 

4. Eventuelle andre hensyn  

Ved vurdering om fradeling kan godkjennes kan hensynet til kulturlandskapet 

tillegges vekt. Det betyr at det kan tas hensyn til hvordan en fradeling vil påvirke 

landskapsbildet, økologiske sammenhenger og kulturhistoriske verdier. Rådmannen 

kan ikke se at fradelingen påvirker noen av disse punktene.  

 

Rådmannen vurderer det således slik at fradeling av hovedbygning på søkers 

eiendom ikke vil være i samsvar med jordlovens bestemmelser. 

 

Plan- og bygningsloven 

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder og forbud mot 

fradeling av kårbolig, jf. kommuneplanen § 10.1 og § 5.11.  

 

Søker viser til at våningshuset er en erstatning for gammelt hovedhus, og ble bygget 

i 2010. Videre at boligen er plassert med noe avstand fra selve tunet, og at boligen 

og garasjen fremstår som en egen enhet. Søker viser også til at en fradeling vil gjøre 

overdragelse av gården til neste generasjon enklere.  
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I tillegg skriver søker at fradeling ikke vil ha noen negativ konsekvens for 

eksisterende landbrukseiendom da tomta er plassert på areal bestående av bart fjell 

og ikke har noen nytteverdi landbruksmessig, samt at området rundt bærer preg av 

flere bolighus som er utskilt fra landbrukseiendommer. 

 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd. For det første 

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

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

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

vurdering». 

 

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

anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes 

dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) 

s. 242. Formuleringen «klart større» innebærer et krav om kvalifisert 

interesseovervekt. 

 

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

følger det av § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at 

selv om vilkårene for å gi dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at 

kommunen må innvilge dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er 

begrenset av myndighetsmisbrukslæren, som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at 

kommunen bygger en avgjørelse på utenforliggende hensyn og urimelig tyngende 

vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres innenfor rammene av lovverk 

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

dispensasjoner kan undergrave vedtatte planer, og dispensasjon bør bare gis i 

særlige tilfeller. 

 

Dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder 

- Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak 

bestemmesen det søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, ikke skal bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig 

utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-

1. 

 

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

sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Man ønsker dermed å unngå 

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

LNF-områdene. En fradeling av eiendom til bolig vil medføre at 

landbrukseiendommen deles opp, og at ny eiendom vil få mer preg av å være en 

boligeiendom enn en landbrukseiendom. Det vil da bli opprettet en fritt omsettelig 

eiendom til boligformål midt i et landbruksområde og midt inne på en 

landbrukseiendom.  
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Rådmannen mener at hensynet bak forbud mot tiltak i LNF-områder blir vesentlig 

tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

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

dispensasjonen må være klart større enn ulempene. 

 

Søker viser til at våningshus og garasje fremstår som en egen enhet på eksisterende 

eiendom, og at fradelingen ikke vil ha noen negativ konsekvens for eksisterende 

landbrukseiendom. I tillegg viser søker til at området rundt bærer preg av flere 

bolighus som er utskilt fra landbrukseiendommer.  

 

Rådmannen vurderer at ny eiendom blir liggende midt inne på avgivende eiendom 

og i nærheten av to driftsbygninger. Den vil være fritt omsettelig, og boligen vil ikke 

lenger følge landbrukseiendommen slik den gjør i dag. En eventuell fradeling vil 

kunne gi grunnlag for framtidige konflikter på grunn av slikt som støy, støv og lukt. I 

tillegg blir ny eiendom liggende svært nær dyrka mark på flere kanter. Eiendommen 

ligger i et område avsatt til LNF i kommuneplanen vedtatt 31.01.2019. Området er 

ikke en del av satsningsområdene i kommunen, og det er ikke et etablert 

boligområde. Rådmannen er ikke kjent med at det er gjennomført fradelinger i 

nærliggende område etter år 2000. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-

områder ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

Rådmannen mener at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, og anbefaler at 

dispensasjonen fra forbud mot tiltak i LNF-områder avslås. 

 

Dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig 

- Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak 

bestemmesen det søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, ikke skal bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig 

utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-

1. 

 

Hensynet bak bestemmelsen om forbud mot fradeling av kårbolig er at man ønsker å 

ta vare på eksisterende gårdstun på landbrukseienommer og ikke dele dem opp. I 

tillegg ønsker man ikke en oppdeling av driftsenheten. Omsøkte fradeling vil 

medføre at kårboligen blir liggende på avgivende eiendom, og våningshuset på ny 

eiendom. Dette vil føre til at landbrukseiendommen og driftsenheten deles opp. 

 

Rådmannen vurderer at hensynet bak forbud mot fradeling av kårbolig blir vesentlig 

tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 
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Det andre vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at fordelene ved å gi 

dispensasjonen må være klart større enn ulempene. 

 

Fradelingen vil medføre at kårboligen blir liggende på avgivende eiendom og 

våningshuset på ny eiendom. De to boligene, som tilhører landbrukseiendommen, vil 

da bli liggende på hver sin eiendom. Ny eiendom vil bli fritt omsettelig, og 

driftsenheten vil bli oppdelt. Våningshuset vil bli liggende midt inne på avgivende 

eiendom med kårbolig, og det vil bli en unaturlig deling av eiendommen. I tillegg vil 

landbrukseiendommen miste noe av inntektsgrunlaget ved at våningshus og kårbolig 

blir fradelt på hver sin eiendom. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbud mot fradeling av 

kårbolig ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

Rådmannen mener at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, og anbefaler at 

dispensasjonen fra forbud mot fradeling av kårbolig avslås. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å innvilge søknad om fradeling etter jordloven 

ikke er oppfylt da fradeling vil være negativt med hensyn til vern av arealressurser, 

drift og landbruket i området.  Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon 

fra forbud mot fradeling i LNF-områder og forbud mot fradeling av kårbolig etter 

kommuneplanen, ikke er oppfylt. Rådmannen kan ikke se at ny kommuneplan, 

vedtatt 31.01.2019, eller andre forhold gjør at søknaden nå bør godkjennes mens 

søknad om fradeling ble avslått i 2012. 

 

Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå søknaden om dispensasjoner, og avslå 

søknad om fradeling med bakgrunn i avslag på dispensasjonene. 

 

 

Utskrift sendes 

Rune Myhre, Nakkerudgata 48 A, 3533 TYRISTRAND 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 
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Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak - gbnr 1/42 Averøya 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 10.04.19.  

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder klage fra advokatfullmektig Borud i Advokatfirmaet Johnsrud & CO AS, på vegne av 
hjemmelshaver Henrik Basberg, etter at Ringerike kommune ga pålegg om stans av oppfylling av 
masser i vedtak datert 21.02.19. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune ga tillatelse til vesentlig 
terrenginngrep/oppfylling av spesifiserte områder på Averøya (område 1 og 2), gbnr 1/42, i vedtak 
datert 15.01.18. Det ble i tillegg gitt dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanens arealdel § 5.  
 
Tiltaket involverte transport av masser til tiltakshavers eiendom. Vedtaket ble påklaget av både 
tiltakshaver og naboer, og stadfestet av Fylkesmannen i Buskerud i vedtak datert 15.11.18 etter at 
kommunen gjorde noen endringer i forbindelse med oversendelsen 28.06.18. 
 
Som villkår for tillatelsen krevde kommunen blant annet at det ble etablert minimum 3 møteplasser 
på øvre del av veien, med nærmere beskrivelse av hvordan møteplassene skulle utformes. Det var 
opp til tiltakshaver å sikre nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. 
 
Kommunen ble i januar 2019 oppmerksom på at møteplassene ikke var etablert. Det ble sendt ut 
forhåndsvarsel om pålegg om retting og pålegg om stans den 23.01.19.  
 
Den 21.02.19 fattet Byggesaksavdelingen i kommunen vedtak om pålegg om stans. Vedtaket lød 
«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.». 
 
Vedtak om stans ble påklaget av advokat Borud i brev datert 12.03.19. Klageren har i hovedsak 
anført at: 

Kommunens vedtak av 21.02.19 i sak 14/1842 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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 Vilkår om etablering av møteplasser burde vært omgjort da berørte naboer ikke vil inngå 
avtale med tiltakshaver om veiutvidelsen 

 Vilkår om møteplasser gir negativt berørte parter vetorett for å forhindre tiltaket 
 Veien er allerede 6 meter bred 
 Vedtaket mangler tilstrekkelig og forsvarlig grunnlag for avgjørelse 
 Det bør gis utsatt frist til etter oppmålingsforretning med å oppfylle kravet til 

møteplasser/veibredde 
 Det uttrykkes usikkerhet om alternative måter å sikre trafikksikkerhet er vurdert, og valgte 

løsning kommer hverken tiltakshaver eller formålet til gode. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte 
08.04.19, saksnummer 30/19. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Innledende bemerkninger 
Det er uenighet mellom tiltakshaver og naboene i spørsmålet om tiltakshaver har tatt initiativ til å få 
i stand avtaler med grunneierne om utvidelse av veien til etablering av møteplasser. Tiltakshaver har 
hevdet at naboene ikke vil inngå avtaler med han, mens naboene hevder de aldri har blitt kontaktet 
av tiltakshaver. 
 
Fylkesmannen tar ikke stilling til hvem som har rett i dette spørsmålet, da det ikke anses relevant i 
saken. Fylkesmannen viser for øvrig til plan- og bygningsloven § 21-6, samt kommunens 
kommentarer til dette i oversendelsen. 
 
Det følger av plan- og bygningsloven § 1-9 (2) at «Det kan i byggesaken ikke klages på forhold som er 
avgjort i bindende reguleringsplan, ved dispensasjon eller i tidligere vedtak i byggesaken, og hvor 
klagefristen for disse vedtakene er utløpt». 
 
Vilkår om etablering av møteplass er endelig avgjort i Fylkesmannen i Buskeruds vedtak datert 
15.11.18, sak 2018/4346. Klagerens anførsler knyttet til selve vilkåret om etablering av møteplassene, 
herunder om det er uforholdsmessig tyngende eller om alternative trafikksikkerhetstiltak burde 
benyttes, er derfor ikke gjenstand for vurdering her.  
 
Klageren har noen anførsler knyttet til omgjøring. Blant annet fremgår det av klagen at «I vår 
uttalelse til forhåndsvarselet ble kommunen anmodet om å omgjøre sitt tidligere vedtak av 
28.06.2018, sak 53/18, hva gjelder vedtakets punkt l b ii, som dreier seg om møteplasser langs 
Averøyveien, jf. fvl. § 35».  
 
Fylkesmannen vil påpeke at denne saken ble endelig avgjort av Fylkesmannen i Buskerud i vedtak 
datert 15.11.18. Kommunen har ikke kompetanse til å omgjøre Fylkesmannens vedtak etter 
forvaltningsloven § 35.  
 
I denne saken vil vi derfor kun behandle klage på vedtak datert 21.02.19. 
 
Plan- og rettsgrunnlag 
Eiendommen er uregulert og er i kommuneplanen 2007-2019, vedtatt 30.08.07, avsatt til LNF formål. 
En del av eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet til vannet.  
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Siden deler av tiltaket ligger innenfor 100-metersbeltet, var terrenginngrepet avhengig av 
dispensasjon fra kommuneplanens § 5. Bestemmelsen sier at «I områder avsatt til landbruks-, natur- 
og friluftsområder, er det i en sone på 100 m fra vassdrag, målt i horisontalplanet ved 
gjennomsnittlig flomvannstand, forbudt å iverksette nye bygge- og anleggstiltak ihh til pbl. §§ 
81(Driftsbygninger i landbruket), 85(Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller 
anlegg), 86a(Mindre tiltak på bebygd eiendom) og 93(Tiltak som krever søknad og tillatelse, herunder 
planering, masseuttak og driftsveier knyttet til landbruk.) (jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav f). Viser for 
øvrig til § 2.1» 
 
Hjemmelen for å gi pålegg om stans følger av plan- og bygningsloven § 32-3. Vilkåret for å gi pålegg 
om stans er at det foreligger «forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
loven». 
 
Etter bestemmelsens annet ledd «skal det settes frist for oppfyllelse». Denne fristen ble i vedtak 
datert 21.02.19 satt til 22.02.19 kl. 13. 
 
Pålegg om stans ble forhåndsvarslet i tråd med plan- og bygningsloven § 32-2, i varsel datert 
23.01.19. 
 
Spørsmålet i saken er dermed hvorvidt det foreligger «forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av denne loven», jf. plan- og bygningsloven § 32-3. Hvis slike forhold foreligger, vil 
kommunen ha rett til å pålegge stans. 
 
Vilkår for tillatelsen 
Det omsøkte tiltaket er et vesentlig terrenginngrep, jf. plan- og bygningsloven 1985 § 93, videreført i 
någjeldende plan- og bygningslov § 20-1. Slike tiltak var i strid med kommuneplanen 2007-2019 § 5. 
Tiltaket trengte derfor dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 
  
Vilkår om etablering av møteplasser ble satt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 (1), som 
åpner for at det «kan settes vilkår for dispensasjonen». I saken ble det gitt dispensasjon fra 
kommuneplanens § 5. 
 
I det opprinnelige vedtaket datert 15.01.18 var vilkåret om møteplasser beskrevet som: 

«Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtale med grunneiere». 
 
Etter kommunens klagebehandling ble ordlyden i vilkåret om møteplass presisert. I oversendelsen 
datert 28.06.18 er vilkåret beskrevet som: 

«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.». 
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Med andre ord er vilkåret: 

 Etablering av minst 6 møteplasser på strekningen, hvorav 3 på øvre del av veien 
 Omtrent 250 meter avstand mellom møteplassene 
 Fri sikt fra en møteplass til den neste 
 Forutsatt 5 meter vei bør møteplassene være minimum 6 meter brede, over en totallengde 

på 50 meter 
 Møteplassene skal skiltes M for møteplass 
 Det skal dokumenteres at møteplassene er etablert 

 
Videre er det opp til tiltakshaver å sikre nødvendige tillatelser, og møteplassene skulle vært etablert 
og tatt i bruk innen 01.09.18. 
 
Har tiltakshaver oppfylt vilkåret? 
Vilkåret er i hovedsak begrunnet i hensynet til trafikksikkerhet. Vilkåret er en forutsetning for at 
tiltakshaver skal kunne utnytte tillatelsen.  
 
Hvorvidt veien er 5 meter bred som veieier hevder, eller er 6 meter bred som tiltakshaver anfører, 
kan avgjøres ved oppmålingsforretning. Her må det eventuelt tas stilling til hvorvidt veien er 
opparbeidet til 6 meter, eller om det er utglidning som følge av transporten har medført en 
breddeøkning. 
 
Dette er uansett ikke relevant i saken, da et av kravene i vilkåret er at møteplassene merkes med 
skilt «M». Som kommunen påpeker i oversendelsen, er ikke dette gjort.  
 
I tillegg har ikke kommunen mottatt dokumentasjon på at det er etablert 6 møteplasser i tråd med 
vilkåret. Fylkesmannen vil her for øvrig vise til at det skal være fri sikt mellom møteplassene, og at de 
skal være omtrent 250 meter fra hverandre. Dokumentasjonskravet gjelder alle kravene til 
møteplassene. 
 
Etter en konkret vurdering er vi derfor enig med kommunen i at tiltakshaver ikke har oppfylt vilkåret 
satt i dispensasjonsvedtaket. Tiltaket utføres i strid med tillatelsen, og det foreligger derfor «forhold i 
strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven», jf. plan- og bygningsloven § 32-3 (1). 
 
Det ville derfor heller ikke være nødvendig at kommunen avventet pålegg om stans frem til 
oppmålingsforretningen var gjennomført. Uavhengig av veiens bredde er ikke 
dispensasjonsvilkårene oppfylt. I tillegg taler trafikksikkerhetshensynene vilkåret begrunnes i imot at 
pålegg om stans utsettes. 
 
Kommunen hadde rett til å pålegge stans, da vilkårene i plan- og bygningsloven § 32-3 er oppfylt. 
 
 
Konklusjon  
Kommunens vedtak av 21.02.19 i sak 14/1842 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
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Med hilsen 
 
Anne Danielsen Haugland (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Trygve Elgheim 
rådgiver 
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Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak - gbnr 1/42 Averøya 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 10.04.19.  

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder klage fra advokatfullmektig Borud i Advokatfirmaet Johnsrud & CO AS, på vegne av 
hjemmelshaver Henrik Basberg, etter at Ringerike kommune ga pålegg om stans av oppfylling av 
masser i vedtak datert 21.02.19. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune ga tillatelse til vesentlig 
terrenginngrep/oppfylling av spesifiserte områder på Averøya (område 1 og 2), gbnr 1/42, i vedtak 
datert 15.01.18. Det ble i tillegg gitt dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplanens arealdel § 5.  
 
Tiltaket involverte transport av masser til tiltakshavers eiendom. Vedtaket ble påklaget av både 
tiltakshaver og naboer, og stadfestet av Fylkesmannen i Buskerud i vedtak datert 15.11.18 etter at 
kommunen gjorde noen endringer i forbindelse med oversendelsen 28.06.18. 
 
Som villkår for tillatelsen krevde kommunen blant annet at det ble etablert minimum 3 møteplasser 
på øvre del av veien, med nærmere beskrivelse av hvordan møteplassene skulle utformes. Det var 
opp til tiltakshaver å sikre nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. 
 
Kommunen ble i januar 2019 oppmerksom på at møteplassene ikke var etablert. Det ble sendt ut 
forhåndsvarsel om pålegg om retting og pålegg om stans den 23.01.19.  
 
Den 21.02.19 fattet Byggesaksavdelingen i kommunen vedtak om pålegg om stans. Vedtaket lød 
«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.». 
 
Vedtak om stans ble påklaget av advokat Borud i brev datert 12.03.19. Klageren har i hovedsak 
anført at: 

Kommunens vedtak av 21.02.19 i sak 14/1842 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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 Vilkår om etablering av møteplasser burde vært omgjort da berørte naboer ikke vil inngå 
avtale med tiltakshaver om veiutvidelsen 

 Vilkår om møteplasser gir negativt berørte parter vetorett for å forhindre tiltaket 
 Veien er allerede 6 meter bred 
 Vedtaket mangler tilstrekkelig og forsvarlig grunnlag for avgjørelse 
 Det bør gis utsatt frist til etter oppmålingsforretning med å oppfylle kravet til 

møteplasser/veibredde 
 Det uttrykkes usikkerhet om alternative måter å sikre trafikksikkerhet er vurdert, og valgte 

løsning kommer hverken tiltakshaver eller formålet til gode. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte 
08.04.19, saksnummer 30/19. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Innledende bemerkninger 
Det er uenighet mellom tiltakshaver og naboene i spørsmålet om tiltakshaver har tatt initiativ til å få 
i stand avtaler med grunneierne om utvidelse av veien til etablering av møteplasser. Tiltakshaver har 
hevdet at naboene ikke vil inngå avtaler med han, mens naboene hevder de aldri har blitt kontaktet 
av tiltakshaver. 
 
Fylkesmannen tar ikke stilling til hvem som har rett i dette spørsmålet, da det ikke anses relevant i 
saken. Fylkesmannen viser for øvrig til plan- og bygningsloven § 21-6, samt kommunens 
kommentarer til dette i oversendelsen. 
 
Det følger av plan- og bygningsloven § 1-9 (2) at «Det kan i byggesaken ikke klages på forhold som er 
avgjort i bindende reguleringsplan, ved dispensasjon eller i tidligere vedtak i byggesaken, og hvor 
klagefristen for disse vedtakene er utløpt». 
 
Vilkår om etablering av møteplass er endelig avgjort i Fylkesmannen i Buskeruds vedtak datert 
15.11.18, sak 2018/4346. Klagerens anførsler knyttet til selve vilkåret om etablering av møteplassene, 
herunder om det er uforholdsmessig tyngende eller om alternative trafikksikkerhetstiltak burde 
benyttes, er derfor ikke gjenstand for vurdering her.  
 
Klageren har noen anførsler knyttet til omgjøring. Blant annet fremgår det av klagen at «I vår 
uttalelse til forhåndsvarselet ble kommunen anmodet om å omgjøre sitt tidligere vedtak av 
28.06.2018, sak 53/18, hva gjelder vedtakets punkt l b ii, som dreier seg om møteplasser langs 
Averøyveien, jf. fvl. § 35».  
 
Fylkesmannen vil påpeke at denne saken ble endelig avgjort av Fylkesmannen i Buskerud i vedtak 
datert 15.11.18. Kommunen har ikke kompetanse til å omgjøre Fylkesmannens vedtak etter 
forvaltningsloven § 35.  
 
I denne saken vil vi derfor kun behandle klage på vedtak datert 21.02.19. 
 
Plan- og rettsgrunnlag 
Eiendommen er uregulert og er i kommuneplanen 2007-2019, vedtatt 30.08.07, avsatt til LNF formål. 
En del av eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet til vannet.  
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Siden deler av tiltaket ligger innenfor 100-metersbeltet, var terrenginngrepet avhengig av 
dispensasjon fra kommuneplanens § 5. Bestemmelsen sier at «I områder avsatt til landbruks-, natur- 
og friluftsområder, er det i en sone på 100 m fra vassdrag, målt i horisontalplanet ved 
gjennomsnittlig flomvannstand, forbudt å iverksette nye bygge- og anleggstiltak ihh til pbl. §§ 
81(Driftsbygninger i landbruket), 85(Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner eller 
anlegg), 86a(Mindre tiltak på bebygd eiendom) og 93(Tiltak som krever søknad og tillatelse, herunder 
planering, masseuttak og driftsveier knyttet til landbruk.) (jfr. pbl. § 20-4, 2.ledd, bokstav f). Viser for 
øvrig til § 2.1» 
 
Hjemmelen for å gi pålegg om stans følger av plan- og bygningsloven § 32-3. Vilkåret for å gi pålegg 
om stans er at det foreligger «forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
loven». 
 
Etter bestemmelsens annet ledd «skal det settes frist for oppfyllelse». Denne fristen ble i vedtak 
datert 21.02.19 satt til 22.02.19 kl. 13. 
 
Pålegg om stans ble forhåndsvarslet i tråd med plan- og bygningsloven § 32-2, i varsel datert 
23.01.19. 
 
Spørsmålet i saken er dermed hvorvidt det foreligger «forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i 
medhold av denne loven», jf. plan- og bygningsloven § 32-3. Hvis slike forhold foreligger, vil 
kommunen ha rett til å pålegge stans. 
 
Vilkår for tillatelsen 
Det omsøkte tiltaket er et vesentlig terrenginngrep, jf. plan- og bygningsloven 1985 § 93, videreført i 
någjeldende plan- og bygningslov § 20-1. Slike tiltak var i strid med kommuneplanen 2007-2019 § 5. 
Tiltaket trengte derfor dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 
  
Vilkår om etablering av møteplasser ble satt med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 (1), som 
åpner for at det «kan settes vilkår for dispensasjonen». I saken ble det gitt dispensasjon fra 
kommuneplanens § 5. 
 
I det opprinnelige vedtaket datert 15.01.18 var vilkåret om møteplasser beskrevet som: 

«Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtale med grunneiere». 
 
Etter kommunens klagebehandling ble ordlyden i vilkåret om møteplass presisert. I oversendelsen 
datert 28.06.18 er vilkåret beskrevet som: 

«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.». 
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Med andre ord er vilkåret: 

 Etablering av minst 6 møteplasser på strekningen, hvorav 3 på øvre del av veien 
 Omtrent 250 meter avstand mellom møteplassene 
 Fri sikt fra en møteplass til den neste 
 Forutsatt 5 meter vei bør møteplassene være minimum 6 meter brede, over en totallengde 

på 50 meter 
 Møteplassene skal skiltes M for møteplass 
 Det skal dokumenteres at møteplassene er etablert 

 
Videre er det opp til tiltakshaver å sikre nødvendige tillatelser, og møteplassene skulle vært etablert 
og tatt i bruk innen 01.09.18. 
 
Har tiltakshaver oppfylt vilkåret? 
Vilkåret er i hovedsak begrunnet i hensynet til trafikksikkerhet. Vilkåret er en forutsetning for at 
tiltakshaver skal kunne utnytte tillatelsen.  
 
Hvorvidt veien er 5 meter bred som veieier hevder, eller er 6 meter bred som tiltakshaver anfører, 
kan avgjøres ved oppmålingsforretning. Her må det eventuelt tas stilling til hvorvidt veien er 
opparbeidet til 6 meter, eller om det er utglidning som følge av transporten har medført en 
breddeøkning. 
 
Dette er uansett ikke relevant i saken, da et av kravene i vilkåret er at møteplassene merkes med 
skilt «M». Som kommunen påpeker i oversendelsen, er ikke dette gjort.  
 
I tillegg har ikke kommunen mottatt dokumentasjon på at det er etablert 6 møteplasser i tråd med 
vilkåret. Fylkesmannen vil her for øvrig vise til at det skal være fri sikt mellom møteplassene, og at de 
skal være omtrent 250 meter fra hverandre. Dokumentasjonskravet gjelder alle kravene til 
møteplassene. 
 
Etter en konkret vurdering er vi derfor enig med kommunen i at tiltakshaver ikke har oppfylt vilkåret 
satt i dispensasjonsvedtaket. Tiltaket utføres i strid med tillatelsen, og det foreligger derfor «forhold i 
strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven», jf. plan- og bygningsloven § 32-3 (1). 
 
Det ville derfor heller ikke være nødvendig at kommunen avventet pålegg om stans frem til 
oppmålingsforretningen var gjennomført. Uavhengig av veiens bredde er ikke 
dispensasjonsvilkårene oppfylt. I tillegg taler trafikksikkerhetshensynene vilkåret begrunnes i imot at 
pålegg om stans utsettes. 
 
Kommunen hadde rett til å pålegge stans, da vilkårene i plan- og bygningsloven § 32-3 er oppfylt. 
 
 
Konklusjon  
Kommunens vedtak av 21.02.19 i sak 14/1842 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1877-31   Arkiv: PLN 1013  

 

 

1013 Kommunedelplan masseforvaltning - fastsetting av planprogram  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Planprogram for 0605_1013 Kommunedelplan for masseforvaltning, datert 25.07.2019, 

fastsettes, jf. plan- og bygningsloven § 11-13.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Formannskapet fattet 20.03.2019 (sak 4/19) vedtak om oppstart av arbeid med 

kommunedelplan for masseforvaltning, og høring og offentlig ettersyn av planprogrammet. 

 

Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig forvaltning av massene i kommunen, unngå 

ulovlige deponering av masser, samt ha arealer som er egnet for massemottak i takt med 

utviklingen i kommunen (og regionen). Videre er det ønskelig å kunne sikre fremtidige 

ressurser på en bærekraftig måte, skape forutsigbarhet for næringen og redusere fremtidige 

arealkonflikter. 

 

Det kom totalt inn 13 uttalelser til oppstart og høring og offentlig ettersyn av forslag til 

planprogram. Rådmannen mener at revidert forslag til planprogram er tilstrekkelig 

gjennomarbeida, og at de temaer som bør utredes i prosessen er godt ivaretatt. 

 

Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning (KU) på overordnet nivå (jf. forskrift om 

konsekvensutredninger kap. II § 6 a og § 8 vedlegg II og plan- og bygningsloven § 4-2). 

Videre er det krav om planprogram etter plan- og bygningsloven § 4.1 og KU-forskriften § 6.  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

For beskrivelse av saken se saksfremlegg til oppstart av planarbeid/høring av planprogram, 

vedlegg 4 og 1.  

 



- 

Videre i dette saksfremlegget vil kun forhold som har betydning for fastsetting av planprogram 

omtales.    

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Formannskapet vedtok 19.06.2018 (sak 23/18) «Rådmannen får i oppdrag i nært samarbeid 

med regionale myndigheter å utarbeide en regional plan for masseforvaltning, herunder en egen 

kommunedelplan for Ringerike kommune». 

 

Formannskapet vedtok å anbefale oppstart av planarbeidet 20.03.2019 sak 4/19, samt å sende 

forslag til planprogram på høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Se vedlagt saksfremlegg 

og saksprotokoll, vedlegg 4 og 5.  

 

 

Innspill til planarbeid og uttalelser/merknader til planprogrammet 

Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12, oppstart av 

planarbeidet til overordnede myndigheter og internt i kommunen. Med kunngjøring i 

Ringerikes blad 30.03.19, og på kommunens nettside. Frist for å komme med innspill var 

20.05.19.  

 

Det er mottatt 13 innspill/uttalelser til oppstart av planarbeid/høring av planprogram. 

Uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 2 «Vurdering av uttalelser ved varsel om 

oppstart av planarbeid og til høring av planprogram».  

 

Kort om innspillene 

Uttalelsene omhandler hovedsakelig at det er positivt at det startes opp et arbeid med 

kommunedelplan for masseforvaltning. Videre vektlegges viktigheten av samarbeid med 

nabokommuner og representanter fra næringen for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag.  

 

Det fremkommer flere viktige utredningstema som må tas hensyn til i planarbeidet, blant annet; 

vassdrag, friluftsliv/natur/landskap, naturmangfold, forurensning, transport, folkehelse, 

jordvern, samfunnssikkerhet og kulturminner. Videre påpekes det at det er flere utfordringer 

knyttet til masseforvaltning, og at det er viktig med gode rammer og føringer i 

kommunedelplanen. Fylkeskommunen og direktoratet for mineralforvaltning (DMF) informerer 

om at det må gjøres en vurdering på om nåværende verdivurdering av grus og pukk er 

tilstrekkelig. Det oppfordres til å ta kontakt med fylkesgeologen og NGU. Overordna 

myndigheter har også vist til tilgjengelige karttjenester og databaser som må benyttes som 

kunnskapsgrunnlag i planarbeidet.  

 

Kommuneoverlegen ba om at Folkehelseloven (folkehelselovens kapitel 3 Miljørettet 

helsevern og forskrift om miljørettet helsevern) ble inkludert i planprogrammet som statlig 

føring.  

 

Statens vegvesen ba om at vegloven ble inkludert i planprogrammet som statlig føring.  

 

Mattilsynet ba om at Drikkevannsforskriften og Nasjonale mål - vann og helse (22. mail 2014) 

ble inkluder i planprogrammet som statlig føring. 

 



- 

Direktoratet for mineralforvaltningen (DMF) ba om at «Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging 2019-2030» ble inkludert i planprogrammet som statlig føring. 

 

Fylkeskommunen i Buskerud ba om at «Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-

2035», «Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) – Overordnet plan for 

massehåndtering» og «Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 

2017-2027 (vedtatt 27. april 2017)» ble inkludert i planprogrammet som regionale føringer 

 

 

Endringer i planprogrammet 

Endringene er markert med rød tekst i forslag til planprogram for å bedre synligheten. Rød 

tekstmarkering vil bli omgjort til vanlig skrift administrativt, dersom planprogrammet 

fastsettes. Det er gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planprogrammet, og for 

å imøtekomme innspill/merknader. De viktigste endringene som følge av høring av 

planprogrammet er følgende: 

 

Inkludert et avsnitt om masseforvaltning fra «Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging 2019-2030» i delkapittel 1.2.1 Rammebetingelser og overordna myndigheter.  

 

En mer utfyllende beskrivelse av utredningstema «massebehov», i delkapittel 4.2 Tema for 

konsekvensutredningen (KU). 

 

Statlige og regionale føringer har blitt inkludert i delkapittel 1.2.1 Rammebetingelser og 

overordnede planer. 

 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen står selv for planleggingskostnadene, inkludert konsekvensutredning med 

tilhørende utredninger og undersøkelser, risiko- og sårbarhetsanalyse, utarbeidelse av plankart 

og bestemmelser. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at planprogrammet legger et godt grunnlag for det videre planarbeidet. 

Formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegg for medvirkning, beskrivelse av 

utredningsbehovet og innhold i konsekvensutredning er beskrevet i planprogrammet. Det er 

viktig at planprogrammet er utformet slik at det i etterkant kan tas stilling til om gjennomført 

planarbeid er utført i samsvar med planprogrammet. 

 

I forslaget til planprogram redegjøres det for temaer som skal utredes i kommunedelplanen 

med tilhørende konsekvensutredning. Etter rådmannens vurdering er innkomne innspill 

innenfor planprogrammets hovedtemaer, og det har ikke blitt inkludert noen nye 

utredningstema i konsekvensutredningen. Innspillene vil også være med i det videre arbeidet og 

bli brukt i utredningene. 

Med de justeringer som nå er foretatt i planprogrammet mener rådmannen at forslaget er godt 

gjennomarbeida, og samlet sett danner et tilstrekkelig grunnlag for en god prosess i det videre 

arbeidet med planforslag og konsekvensutredning. Rådmannen anbefaler på denne bakgrunn at 



- 

strategi og plan fatter vedtak om fastsetting av planprogrammet, jf. gjeldene 

delegeringsreglement (sak: 129/15).  

 

 

 

Vedlegg 

1. Planprogram - 25.07.2019 

2. Vurdering av uttalelser ved varsel om oppstart av planarbeid og til høring av planprogram 

3. Alle uttalelser ved varsel om oppstart og høring av planprogram 

4. Saksfremlegg - Oppstart av planarbeid og høring av planprogram 

5. Saksprotokoll - Oppstart av planarbeid og høring av planprogram 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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1 Innl edning

1 .1 Bakgrunn

Ringerike kommune er lokalitet for noen av de største og viktigste forekomstene av grus og
sand i hele Norge. Disse løsmassene ble avsatt da breisen trakk seg t ilbake mot slutten av siste
istid, for ca. 10 000 år siden. Som følge av de store mengdene sand og grus har kommunen et
stort antall grustak i aktiv drift, samt et stort antall grustak som er nedlagt eller som kun har
sporadisk drift. Det finnes også en st or andel lokale uttak til landbruksformål o.l. Det foreligger
også to tillatelser for pukkverk i kommunen i dag.

Den store byggeaktiviteten i hovedstadsregionen, inkludert Ringerike, fører med seg et stadig
økende behov for byggeråstoff, i tillegg til sta dig større mengder med overskuddsmasser fra
anleggsarbeider i forbindelse med byggeprosjekter. I tillegg har Ringerike satt seg som mål å
vokse med 10 000 nye innbyggere innen år 2030, og dette vil kreve store mengder byggeråstoff
og generere store mengder overskuddsmasser.

Det økte presset på uttak og mottak av masser vil merkes godt på Ringerike. Siden ressursene i
kommunen vår er blant de viktigste og største i landet vil uttakene våre sannsynligvis oppleve
økt etterspørsel etter råstoff, og etterspørselen etter områder som kan ta imot
overskuddsmasser vil også øke. Dette kan bidra til å øke konfliktnivået i områder hvor
masseuttak kan komme i konflikt med andre arealbruksinteresser. I tillegg vil manglende
helhetlig overblikk over tilgjengeli ge reserver for byggeråstoff og volumer som tas ut kunne
føre til en lite bærekraftig forvaltning som igjen kan føre til et forbruk som ikke ivaretar
framtidas behov. G rus og sand i naturen er ikke fornybare ressurser , noe som tilsier at det er
viktig å ti lrettelegge for å benytte rett kvalitet til rett formål . Det er ønskelig at m askinknust
sand og pukk benyttes til de formål det er mulig . Videre vil manglende overordna kontroll med
mottaksområder og – omfang kunne føre til at miljømessige konsekvenser ikke blir godt nok
belyst.

Målene med kommunedelplanen er derfor å

sikre at ressursene forvaltes i et regional t , langsiktig og bærekraftig pe rspektiv som også
ivaretar framtidas behov
sikre forutsigbarhet for uttaksvirksomhetene og for naboer for å redusere potensialet for
konflikt
sikre at uttaks - og mottaksområder etableres med minst mulig skade eller ulempe for
natur og miljø
sikre at overs kuddsmasser gjenbrukes på mest mulig miljøvennlig måte

1 .2 Rammer og forventninger

Fylkeskommunene Vestfold, Telemark og Buskerud har et geologisamarbeid forankret i
Regiongeologen, som er de tre fylkeskommunenes spesialrådgiver innenfor spørsmål knyttet
til g eologi. Dette inkluderer geologiske ressurser, geologiske farer og geologisk naturarv.
Hovedsatsningen for regiongeologens arbeid for 2017 - 2019 er sterkt knyttet til
mineralressurser og byggeråstoffer, hvor viktige delmål er å utrede potensial for langsikt ig
produksjon av byggeråstoff i vår region, bidra til langsiktig utnyttelse av disse ressursene, samt
fokus på redusert transportbehov.
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I regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. juni 2015, heter det at fylkeskommunene og kommunene skal sikre
tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og
andre samfunnsinteresser, og at behovet og tilgang på byggeråstoffer skal ses i en regional
sammenheng.

Ringerike ko mmune ser det som hensiktsmessig å utarbeide en kommunedelplan for
masseforvaltning, i nært samarbeid med Buskerud fylkeskommune og Regiongeologen for
Vestfold, Telemark og Buskerud, for å sikre at de statlige og regionale forventningene følges
opp tilstre kkelig i kommunens planarbeid.

1 .2.1 Rammebetingelser og overordnede planer

Når det skal utarbeides en kommunedelplan er det en rekke føringer fra statlig, regionalt
og kommunalt hold som det må tas hensyn til. Viktigste er plan - og bygningsloven, som
stiller krav til hvordan planprosessen skal være, hvilke hensyn som må tas, hvilke
utredninger som må gjøres, og hva planen skal inneholde. I tillegg til plan - og
bygningsloven finnes det også andre lover, statlige planretningslinjer, rikspolitiske
bestemmelser og retningslinjer , samt regionale - og kommunale planer og strategier som
legger føringer for planarbeidet. De viktigste for arbeidet med kommunedelplanen er
listet opp under , listen er ikke uttømmende .

Nasjonale føringer og regelverk

Nasjonale forventninge r til regional og kommunal planlegging 2019 - 2030

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging ,
26.09.2014

Strategi for mineralnæringen, N æ rings - og handelsdepartementet 2013

Plan - og bygningsloven

Retningslinje for behandling av s tøy i arealplanlegging (T - 1442)

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Mineralloven

Forurensningsloven og forurens ningsforskriften

V annre ssursloven og vannforskriften
Jordloven (nydyrkingsforskriften)

Skogbruksloven (forskrift landbruksveier)

Markaloven

Naturmangfoldloven

Kulturminneloven

Friluftsloven

Folkehelseloven ( kapitel 3 Miljørettet helsevern og forskrift om miljørettet
helsevern )

V egloven
Drikkevannsforskriften
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N asjonale mål - vann og helse (22. mail 2014)

Regionale planer/strategier for Buskerud

Strategiplan 2017 - 2019 - Geologisamarbeidet Buskerud, Telemark og Vestfold
fylkeskommuner, datert 20.04.17.
Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 - 2035
Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE16) – Overordnet plan for
massehåndtering
Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017 - 2027
(vedtatt 27. april 2017)

Kommunale føringer

Kommuneplanens sam funnsdel 2015 - 2030, kapittel 5 2.j, vedt att 30.04.2015.
Kommuneplanens ar ealdel , vedtatt 31.01.2019
Klima - og energiplan, vedtatt 2.12.2010
Ringerike kommune - Temautredning masseforvaltning, vedtatt 18.08.15.

Råstoff - forekomstene i Ringerike kommune ble kartlagt og verdivurdert av Norges
geologiske undersøkelse (NGU) i 2014 (rapport 2014 - 018). Denne databasen vil fungere
som et verktøy for vurderingen av nye og eksisterende uttak. Det har ikke blitt gjort en
vurdering av optimale transportveier for å min imere miljøbelastningene lokalt og
regionalt . I nasjonale forventninger, 2019, kommer det frem at det er viktig å tilrettelegge
for korte transportavstander fra uttak av byggeråstoffer til bygge - og anleggsformål for å
redusere klimagassutslipp. Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer må ses i et regionalt
perspektiv. Videre påpekes det at det er viktig at mineralske masser av god kvalitet
gjenbrukes som byggeråstoff der det er mulig. Dette for å redusere presset på bynære
grus - og pukkressurser og beh ovet for massetransport. Helhetlig planlegging og vurdering
av massehåndtering vil kunne bidra til dette. I kommunedelplanen skal det legges opp til
gode logistikk løsninger, hvor lastebilene ideelt sett kjører med last begge veier.
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2 Prosess og m edvi rkn i n g

2.1 Planprosessen

Planprosessen i korte trekk er gjort rede for i figuren under. Den røde ringen viser at
planprosessen er i oppstartsfasen. Oppstart av reguleringsplanarbeidet varsles samtidig som
f orslag til planprogram l egges ut på høring. Det vil bli mulig for berørte og interesserte å
vurdere planprogrammet, gi innspill til arbeidet med planen og komme med forslag til
utredningstemaer og hvordan utredningene bør gjennomføres . Etter at planprogrammet har
vær t på høring i minimum seks uker , og i nnkommende uttalelser har blitt gjennomgått , vil
formannskapet fastsette endelig planprogram. Fastsatt planprogram vil ligge til grunn for selve
utredningsprosessen og videre planarbeid .

2.1 .1 U trednings krav

En kommunedelplan for masseforvaltning vil resultere i et juridisk binden de plankart med
tilhørende bestemmelser. Dette vil legge føringer for fremtidig arealplanlegging og gi
vesentlige virkninger for miljø og samfunn (jf. plan - og bygningsloven § 4 - 2). Derfor vil
planen og planbeskrivelsen omfattes av kravet om konsekvensutredning (KU) på et
overordnet nivå (jf. forskrift om konsekvensutred ninger kap. II § 6 a og § 8 vedlegg II) , se
kapittel 4 .

Planarbeidet skal vurdere relevante og realistiske alternativer. Det legges imidlertid ikke
opp til at det skal utarbeides alternative planforslag. På de områder og temaer der det er
flere aktuelle al ternativer vil valgmulighetene bli beskrevet, utredet og drøftet.

Figur 1 : V iser en oversikt over planprosessen i tre hovedfaser. K ilde : Konsekvensutredning veileder, 2012,
Miljøverndepartementet.
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Det skal redegjøres for hvilket datagrunnlag og hvilke metoder som skal benyttes i
utredningene. Det skal gjøres en sammenlikning med 0 - alternativet , som er forventet
utvikling dersom plan en ikke gjennomføres.

2.2 Medvirkning

Alle som blir berørt og har interesse av kommunedelplanen vil bli inkludert i planarbeidet
(jf. plan - og bygningsloven § 5 - 1). Det skal tilrettelegges for medvirkning i en tidlig fase av
planprosessen slik at grunneiere, næring og lokale interessenter får et eieforhold til
planen, og et ønske om å medvirke. Dette er viktig for å sikre at alles interesser og
synspunkter blir hørt, og for å sikre en plan som har gjennomføringskraft og som blir et
nyttig verktøy. I tillegg si tter befolkningen inne med mye kunnskap som er viktig å sikre i
planarbeidet. Det legges opp til fagseminarer med næringslivet,
formannskapet/politikerne og allmennheten gjennom hele planprosessen.

Utarbeidelse av planen vil foregå i dialog med statlige ak tører og regionale overordna
myndigheter som Statens vegvesen, Norges geologiske undersøkelse, Fylkesmannen i
Oslo og Viken og Buskerud/Viken fylkeskommune. Dialogen vil finne sted i de formelle
høringene, men også i regionalt planforum for forhåndshøring av statlige og regionale
myndigheter hvis nødvendig. Det kan også være aktuelt å avholde egne arbeidsmøter for
å drøfte eller avklare problemstillinger underveis i arbeidet.

2.3 Organisering av planarbeidet

Planarbeidet skal organiseres som et
prosjekt , se figur 2 .

Forslags tiller/eier av kommunedel -
planen, og ansvarlig myndighet for
konsekvensutredningen , er Ringerike
kommune.

Formannskapet skal fastsette plan -
programmet . Kommunestyret er plan -
myndighet og fatter endelig vedtak.

2.3.1 Styringsgruppe

Styringsgruppa er et beslutningsorgan og
har det overordnede ansvaret for prosjektet.
De skal bidra til at prosjektet når sine mål,
ved å involvere seg i fremdrift, gi
nødvendige avklaringer til prosjektleder og
prioritere ressurser til gjennomføring .

Oppgave Navn Funksjon

Prosjekteier

Prosjekteier skal følge opp prosjektets
fremdrift og resultater, støtte

Knut Kjennerud Enhetsleder Areal - og
byplan (ABY)

Figur 2 : Prosjektorgan isering
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prosjektleder og prosjektgruppa, og bidra
til å sikre hensiktsmessig overføring av
prosjektet til drift og forvaltning i
linjeorganisasjonen. Det er prosjektei er
som leder arbeidet i styringsgruppa.

Styringsgruppe

Styringsgruppa skal etablere
overodne mål og sørge for at
prosjektets mål blir ivaretatt.

Knut Kjennerud Enhetsleder ABY

Terje Dahlen Ass. Rådmann

Harriet Slaaen Næringssjef

Bente Elsrud
Anfinnsen

Klima - og miljøsjef

Heidi Skagnæs Enhetsleder miljø - og
arealforvaltning

2.3.2 Prosjektgruppe

Prosjektgruppa har ansvar for all tekst - og kartproduksjon (planprogram, planbeskrivelse,
planbestemmelser, utredninger, konsekvensutredning og ROS - analyse). Det er
prosjektgruppa som har ansvaret for å arrangere verksteder med aktører, samt
nødvendige møter underveis i planarbeidet .

Oppgave Navn Funksjon

Prosjektleder

Prosjektleder har den daglige
oppfølgingen av prosjektet, og
skal planlegge, delegere og
følge opp aktiviteter i
prosjektgruppa, og skal sikre
fremdrift og involvere alle til å
bidra for å nå prosjektets mål.

Hanne Christine
Wilhelmsen

Arealplanlegger

Mari Solheim
Sands und

Arealplanlegger

Ole Sannes Riiser
(frem til april)

Arealplanlegger

Prosjekt g ruppa

P rosjektdeltakere skal bidra til
en eller flere definerte oppgaver
og bidra inn i arbeidet til
prosjektgruppa. Det bør avtales
når og hvordan hver
prosjektdeltaker skal bidra inn i
prosjektet.

Prosjektgruppen kvalitetsikrer
prosjektmaterialet som blir
samlet inn og følger opp
underveis i
gjennomføringsprosessen.

Grethe Tollefsen Arealplanlegger

Lars Lindstøl Arealplanlegger

Guro Li Arealplanlegger

Tom - Erik Bakkely
Aasheim

Frilufts liv
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2.3.3 Ressurspersoner

I tillegg til de som deltar i prosjektet kan det også være aktuelt at flere bidrar inn i arbeidet, ved
utførelsen av konkrete oppgaver.

Avdeling Navn Tema

Byggesak Ole Anders Moskaug Forrurensning

Ane Marie Rydland Juri st, b yggesaksbehandler
masseuttak /massemottak

Landbruk Lisa G. Helgesson ,
Eiliv Kornkveen

Skogbruk/dyrka mark

Oppmåling Trond Olav Vassdal ,
Elin Green

Matrikkel/navn/adresse

Teknisk forvaltning Morten Fagerås ,
Jan Sillebekk

Vei (kommunal vei)

Areal - og byplan Stefan Bakken ,
Sigrun Gunnarsdottir

Kart/Teknisk tegner

2.4 Framdriftsplan

Fremdriftsplanen forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle
tilleggsutredninger, forlengelse av høringsfrister, innsigelser eller lignende. Det legges
opp til følgende plan - o g medvirkningsprosess:

Fremdriftsplan 2018 2019 2020 2021
Aktivitet Jun Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1
Politisk oppstart
Høring og offentlig
ettersyn av planprogram
(+ innspill til nye
massemottak/
masseuttak)
Åpne informasjonsmøter
Fastsette planprogram
Utredningsfase

Utarbeide planforslag
Vedtak
HMA/formanskapet
(1.gangsbehandling)
Høring og offentlig
ettersyn, 6 ukers
høringsfrist
Åpne informasjonsmøter
Eventuelle endringer av
planforslag og
tilleggsutredninger
Vedtak kommunestyret
(Sluttbehandling)
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2.5 Begreper og definisjoner

2.5.1 Byggeråstoff

Byggeråstoffer er i denne planen definert på følgende måte:

Pukk: knust fjell som foredles til fraksjoner etter kvalitet og bruksområde
Grus og sand: naturlige forekomster av løsmasser

Forekomstene er kartlagt og klassifisert etter hvor viktige de er som ressurs (NGU - rapport
2014 - 018):

Nasjonal betydning: forekoms ter som har bekreftet eller sannsynlig betydelig
framtidig verdiskapingspotensial og kvalitet, og som er særlig viktige for Norges
nasjonale infrastruktur
Regional betydning: forekomster som er særlig viktige for forsyninger innen en
region
Lokal betydning: forekomster som er viktige for forsyninger innen en kommune

2.5.2 Areal for uttak av byggeråstoff

Ordet «masseuttak» brukes gjerne som fellesbetegnelse for ulike arealer hvor det tas ut
byggeråstoff. Følgende nyanseringer gjelder i planen:

Grustak: a nlegg hvor det drives uttak og foredling av byggeråstoffer fra en
forekomst av grus og/eller sand
Pukkverk: anlegg hvor det drives uttak, knusing og foredling av fjell/berg

2.5.3 Overskuddsmasser fra bygge - og anleggsvirksomhet

Overskuddsmasser fra bygge - og anl eggsvirksomhet, også kalt BA - avfall, defineres som
næringsavfall etter forurensningslovens § 27, og deles her inn i to typer:

Gravemasser – jord og berggrunn som graves opp på en eiendom
Byggavfall – materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering el ler rivning av
bygninger, konstruksjoner og anlegg. Byggavfall defineres nærmere i TEK17 kap.
9, og håndteres etter byggesaksforskriften. Denne planen omhandler kun inert
avfall og asfalt.

Inert avfall er avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk
omdanning. Avfallet vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller
kjemisk, det er ikke biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i
kontakt med på en måte som kan medføre forurensning av miljø et eller være til skade for
menneskers helse.

Gravemasser og byggavfall kan medføre fare for forurensning, og må forvaltes deretter.
For å vite hvordan overskuddsmassene skal håndteres må de kategoriseres, og
håndteringen bør gjøres tidlig, og nær kilden.

Gravemasser defineres som følger:

Rene, naturlige masser: gravemasser som jord, stein, grus, sand, leire og organisk
materiale som ikke inneholder konsentrasjoner av helse - og miljøfarlige stoffer
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over fastsatte normverdier, eller som er syredannende (forurensningsforskriftens
kap. 2)
Forurensa gravemasser: gravemasser fra forurensa grunn , inkludert alunskifer

Byggavfall defineres som følger:

Rent inert byggavfall: avfall som ikke gjennomgår betydel ig fysisk, kjemisk eller
biologisk omdanning (avfallsforskriftens § 9 - 3 g). Betong, murstein, keramikk og
glass som ikke inneholder helse - og miljøskadelige stoffer over normverdiene
Forurensa inert byggavfall: byggavfall som i utgangspunktet er inert avfa ll, men
som inneholder helse - og miljøskadelige stoffer over normverdiene
o Lett forurensa betong: gjelder kun betong der konsentrasjonene av

tungmetaller og PCB målt i murpuss og malingssjukt ikke overskrider
nivåene som er angitt i tabell 2 i Miljødirektor atets faktaark M - 14/2013.

Byggavfall med innslag av annet avfall, f.eks. plast, armering, asfalt mm.

Forurensa grunn er jord - eller berggrunn der konsentrasjonen av helse - eller miljøfarlige
stoffer overstiger fastsatte normverdier for forurensa grunn (f orurensningsforskriften,
kap. 2, vedlegg 1), eller andre helse - og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering
må likestilles med disse. Grunn der et terrenginngrep er planlagt gjennomført og der
konsentrasjon av uorganiske helse - og miljøfarlige sto ffer ikke overstiger lokalt naturlig
bakgrunnsnivå, skal likevel ikke anses for forurensa. Grunn som danner syre eller andre
stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft regnes som
forurensa grunn dersom ikke annet blir dokumentert (forurensningsforskriften, kap. 2).

2.5.4 Areal for mottak av overskuddsmasser

Her defineres begreper som brukes om arealer som brukes eller vurderes brukt som
mottak og mellomsaker for overskuddsmasser, eller som avfallsdeponi.

Vesentlige terrengin n grep

Tiltak som krever søknad og tillatelse fra kommunen (plan - og bygningsloven § 20 - 1) eller
som omfattes av forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksvei . Omfatter både
utgraving og oppfylling. Tiltak der viktige miljø - og samfunnshensyn blir berør t, og/eller
tiltak som er i strid med arealformål, krever endring i kommuneplanen og/eller
reguleringsplan. Plan - og bygningsloven gir prinsipper for vurdering av tiltak etter
arealformål, omfang og miljøhensyn. Eksempler på vesentlige terrenginngrep er ut tak av
byggeråstoff, uttak av masser for salg og oppfylling og terrengregulering med eksterne
gravemasser.

Bakkeplanering

Forankret i forurensningsforskriftens kap. 4. Innebærer å gjøre bratt og kupert dyrkbart
eller tidligere dyrka areal skikka for maski nell jordbruksdrift. Kan omfatte tiltak som
krever tillatelse etter plan - og bygningsloven. Stedegne gravemasser som flyttes på et
areal som er minst 1 daa regn es som bakkeplanering. Mottak av eksterne gravemasser
anses som et vesentlig terrenginngrep som det må søkes om etter plan - og
bygningsloven.
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Terrengregulering

Tilføring av rene, naturlige masser for å forme landskap i forbindelse med bygg og anlegg,
stabilisering av grunn, flomforebygging eller arrondering for landbruksdrift. Formål,
omfang og vir kning på miljø - og samfunnsinteresser avgjør krav til saksbehandling etter
plan - og bygningsloven.

Jordforbedring

Tilføring av organisk materiale og matjordlag der hensikten er å bedre jordkvalitet og
redusere erosjon ved matproduksjon eller annen bruk (f .eks. i veianlegg). Sentrale lovverk
er forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Regelverk for planteskadegjørere, og
naturmangfoldloven med vekt på fremmede arter/svartelista arter, samt forskrift om
fremmede organismer. Jordforbedring kan være e t avbøtende tiltak på mottak av
overskuddsmasser og deponi som skal avsluttes.

Jordflytting

Flytting av større mengder jordsmonn og matjordlag på grunn av vedtatt regulering til
annen arealbruk i områder med dyrka og dyrkbar jord. Avhengig av størrelse og omfang
behandles jordflytting som massemottak etter plan - og bygningsloven og aktuelt
sektorlovverk (jordloven, regelverk for planteskadegjørere, naturmangfoldloven med vekt
på fremmede arter/svartelistede arter og forskrift om fremmede organismer).

Nyd yrking

Fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal
som ikke er brukt på over 30 år. Opparbeidelse av overflatedyrka mark til fulldyrka mark
blir ikke regnet som nydyrking.

Mellomlager

Mellomlager er midlertidig l agring av overskuddsmasser. Dette er lagring hvor
omløpstiden er mindre enn ett år før overskuddsmassene (avfallet) går til deponi, eller
mindre enn tre år før overskuddsmassene (avfallet) går til gjenvinning eller behandling.
Mellomlager for andre typer m asser enn rene, naturlige masser må ha tillatelse fra
fylkesmannen.

Behandlingsanlegg

Anlegg hvor overskuddsmasser (avfall) gjennomgår behandling, for eksempel sortering og
bearbeiding. Anlegget må ha tillatelse fra fylkesmannen etter forurensningslovver ket.

Deponi

Begrepet deponi brukes i denne planen kun om deponier som har tillatelse fra
fylkesmannen (avfallsforskriften kap. 9). Et deponi er et permanent deponeringssted for
avfall på eller under bakken (avfallsforskriften § 9 - 3 g).

Det er tre katego rier for deponi:

Deponi for farlig avfall (kategori 1)
Deponi for ordinært avfall (kategori 2). Dette kan inkludere forurensede masser.
Deponi for inert avfall (kategori 3). Slike deponier tar kun imot inert avfall og lett
forurensede masser (jf. avfallsfo rskriften kap. 9).
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2.5.5 Gjenbruk og gjenvinning

Det er et nasjonalt mål å øke gjenbruk og gjenvinning av avfall. Overskuddsmasser
defineres som avfall i denne sammenhengen. Nyttiggjøring av disse ressursene kan for
eksempel være støyskjerming, terrengregulerin g, fundamentering av veier og plasser,
tekniske anlegg, vekstjord. Gjenbruk og gjenvinning av overskuddsmasser er tiltak der
overskuddsmassene kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt.
Det skal ikke være et tiltak for å bli k vitt overskuddsmassene.
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3 Utfordringer

3.1 Byggeråstoff , behov og uttak

Planlegging og uttak av byggeråstoff er i hovedsak kontrollert av markedet gjennom de
enkelte aktørene. Myndighetene bidrar med ressurskartlegging og avklaring rundt
planspørsmål, men har til nå i mindre grad påvirket hvor uttak foregår og hvilke forekomster
som skal prioriteres. NGU har bidratt med kartlegging og verdivurdering av forekomstene, og
kommunen har avsatt en del viktige områder til uttak i kommuneplanens arealdel. Behovet for
å se uttaksvirksomhet og annen arealbruk i sammenheng har derimot vært vanskelig på grunn
av manglende helhetlig forvaltning av mineralressursene i kommunen.

Ringerike kommune har satt seg som mål å være Østlandets mest spennende vekstområde
fram mot 2030, med et mål om en befolkning på 40 000 innen år 2030, mot 30 000 innbyggere i
201 9 . Dette ses i sammenheng med store statlige investeringer i viktig infrastruktur som
firefelts E16 og dobbeltsporet jernbane ( Ringeriksbanen ). Denne veksten vil kreve nye bol iger,
skoler, sykehjem, næringsarealer og infrastruktur , som igjen vil legge økt press på
mineralressursene på Ringerike . Det årlige f orbruket av byggeråstoff pr. innbygger i Vestfold,
Telemark og Buskerud ligger på 10 - 13 tonn. Samfunnet er helt avhengig a v byggeråstoff, og
behovet i Ringerike og i hele regionen vil øke som følge av befolkningsutviklinga. Legger vi til
grunn en befolkningsvekst på 10 000 vil det innebære et økt behov på 110 000 tonn
byggeråstoff pr. år i 204 0, bare på Ringerike. Grus - og pu kkverkene på Ringerike er dessuten
svært viktige leverandører for store deler av Oslofjordregionen, slik at det økte behovet for
byggeråstoff fra uttakene i vår kommune er langt større enn behovet som genereres fra
befolkningsvekst på Ringerike alene. De s tore forekomstene av byggeråstoff vil derfor være
svært viktige for framtida, både for Ringerikssamfunnet, for den nye Viken - regionen og
nasjonalt.

Figur 3 : Byggeråstoff er en stor del av vår hverdag , og brukes i det meste av det vi ser rundt oss av bygninger og
infrastruktur . Kilde: P.R. Neeb, NGU 2005.
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3.2 Samfunnssikkerhet

Grunnforhold og topografi har stor betydni ng for flom - og skredfaren for et masseuttak eller
masse mottak , samt omkringliggende arealer. Dette gjelder spesielt for lokaliteter under marin
grense, som tilsvarer områder under ca. 220 moh. i Ringerike. Det er flere kjente forekomster
av kvikkleire i Ringerike kommune som er viktig å ta hensyn til i planarbeidet.

Støy og støv som følge av knusing av stein, store an legg/maskiner og transport kan være
sjenerende for nærliggende bebyggelse . I tillegg kan finpartikler bli transportert med vann og
forurense vassdrag og grunnvannsressurser. Det er særs viktig å sikre vassdrag og grunnvann
som benyttes som vannkilde mot fo rurensning . Forskriftene «støy og støv i arealplanlegging T -
1442» skal følges.

3.3 Teknisk infrastruktur

Nasjonale føringer legger opp til at det skal være samordnet og klimavennlig areal - og
transportplanlegging. I denne sammenheng er det et ønske om å tilrettelegge for utvidelse av
eksisterende masseuttak og etablering av nye i områder med allerede eksisterende veier, med
ti lstrekkelig ka pasitet. Økende behov for byggeråstoff og en eventuell økning i masse uttak fra
Ringerike vil medføre økt anleggstrafikk på ve i nettet i kommunen. Økt t rafikkgenerering må
derfor vurderes i hvert tilfelle. I de tilfeller hvor det er be hov for e tablering av en ny vei vil
n ærhet til bolig er , hytte r , samfunnsmessig infrastruktur og annen bebyggelse være viktige
faktorer i vurderingen av konfliktnivået.

Transportkostnadene knyttet til råstoffene er relativ stor. Det er anslått at ved avstander på
m er enn 30 - 40 km kan transportkostnadene bli større enn verdien av råstoffet.
Kommuneplanbestemmelsene åpner derfor opp for at det på reguleringsplannivå kan reguleres
inn lokale masseuttak og mottak i områder hvor det er behov, slik at transport kan reduse res.
Arealer som er egnet til både massemottak og masse uttak er å foretrekke, slik at bilene kan
kjøre med last begge veier.

3.4 Interessekonflikter (b oligutvikling og boligbygging )

Det er viktig at kommunens grusressurser ikke bygges ned, men er tilgjengelige for fremtidige
behov. Grusressursen må tas ut der den er, og det betyr at vi i størst mulig grad må unngå å
legge støyfølsom bebyggelse i tilknytning til disse områdene. Tidligere har de fleste
hensynssoner vært til fordel for boligfelt som har blitt plas sert i nærheten av et masseuttak. I
de tilfeller hvor miljø og samfunnsbelastningene av et masseuttak har vært betydelige har
dette ofte resultert i at masseuttaket blir avviklet. Da har fravær av langsiktighet i
planleggingen bidratt til at viktige ressurser blir liggende uutnyttet på grunn av konflikter som
kunne vært unngått. Det vil i fremtiden derfor være viktig å legge hensynsoner rundt
masseforekomster slik at det ikke bygges støyfølsom bebyggelse i disse områdene. Da unngår
vi unødvendige konflikter i framtida, og sikrer forutsigbarhet , kontinuitet og tilgang på viktige
masser.

3.5 Kontroll

Med få og store masse mottak vil det bli færre kontrollpunkter og aktører å forholde seg til i
kommunen. På den annen side vil store mottak kunne være uoversiktlige, og gjøre det mulig å
«lure inn» uønskede masser. Flere steder i kommunen foregår det i dag deponering av masser
med ukjent kvalitet. Dette gjøres hovedsakelig under påskudd av at det er et
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jordforbedringstiltak. At det er flere massemottak og masse uttak uten reguleringsplan
kompliserer situasjonen. I utgangspunktet er det kun forurensede masser som pr. i dag har
dokumentasjonskrav i henhold til avfallsforskriften. Det er den drifts ansvarlige som har ansvar
for å rapportere. Erfaringsmessig ser vi at dette ikke alltid ivaretas av den driftsansvarlige og at
man dermed risikerer grunnforurensning som ingen har kontroll med. For å ha en bedre
oversikt og ivareta sikkerhet mot grunnforur ensning og forsøpling er det derfor ønskelig at det
skal foreligge dokumentasjon på alle masser som fraktes inn til kommunen. Videre må det også
etableres kontroll for masser som fraktes ut av masseuttakene for å hindre spredning av
uønska arter og plantes ykdommer.
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4 Utredningsbehov

4.1 Dagens situasjon (0 - alternativet)

0 - alte rnativet vil i dette tilfelle t væ re å ikke lage en kommunedelplan for masseforvaltning,
altså dagens situasjon . Kommuneplanen vil da være styrende for etablering av nye masseuttak -
og mottak. Det er avsatt 3.34 k m2 ( 3 340 dekar) til nåværende råstoffutvinning og 0,3 3 k m2 ( 330
dekar) til fremtidig råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Det er ikke avsatt arealer for
massemottak i kommuneplanens arealdel. Videre er det bare tegnet in n é n h ensynssone
(H_590) for råstoffutvinning i areal kartet, noe som ikke er tilfredsstillende for å redusere
arealkonflikter og båndlegge ressurser i fremtiden. Det foreligger p r . dags dato ingen oversikt
over generelle bestemmelser som skal være inkluder t i regulerings planbestemmelser for
massemottak - eller uttak i Ringerike kommune .

4.2 Tema for konsekvensutredningen (KU)

Hensikten med konsekvensutredningen er å synliggjøre og vurdere konsekvensene av å
gjennomføre kommunedelplanen . Utredningstemaene som er foreslått er begrensa til å
omfatte de temaer og problemstillinger som er relevant e for planarbeidet , og skal gjøres på et
overordna nivå som er tilpasset plannivået . Listen nedenfor gir en oversikt over temaer som
kan være aktuelle å utrede videre . Listen er ikke uttømmende, og aktuelle utredningstema kan
også endres basert på høringsinnspill . Planbeskrivelsen vil ta for seg alle nødvendige
plantemaer, mens konsekvensutredningen går mer i dybden på aktuelle problemstillinge r .

Reguleringsplaner for masseu ttak - og mottak fritas ikke fra krav om KU, selv om
kommunedelplanen er konsekvensutredet i sin helhet. Utredningene gjort på
kommunedelplannivå vil danne grunnlaget for mer detaljerte utredninger som hører hjemme
på reguleringsplannivå. Regulerings planer har til hensikt å sikre at driften av råstoffene og
anleggstrafikken gjennomføres på en sikker måte, og at tiltakets virkninger for miljø og
samfunn tas hensyn til.

UTREDNINGSTEMA PROBLEMSTILLING FREMGANGSMÅTE

Forurensning Hvordan vil etablering eller
utvidelse av et
masseuttak/mottak påvirke
nærområdet med tanke på
jordbunn, vannuttak, grunnvann,
luft, støy mm.?

Forurensningstemaet vil bli
utredet nærmere.

Støysonekart.

Avrenning/overvann Overvannshåndtering må utredes
med tanke på fremtidig situasjon
(klimapåvirkning) .

Med utgangspunkt i kommunens
retningslinjer for overvann vil en
generell plan for
overvannshåndtering bli
utarbeidet .
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Bebyggelse -
hen syn s soner (boliger,
industri, mm.)

Hvilken påvirkning vil et
masseutt a k/mottak ha for den
nærmeste bebyggelsen?

Hvordan vil det påvirke
grunneiere å bån d legge areal til
hensynssone for sikring av
råstoffutvinning ?

Ka rtlegge nærliggende
bebyggelse. Konsekvensene for
bebyggelse skal utredes.

Kulturminner og
kultur landskap

Hvordan skal kulturminner og
viktig landskapsver dier sikres i
planarbeidet?

Kartdata fra Miljødirektoratet vil
bli brukt. Det skal gjøres en
vurdering om det kreves
utfyllende data.

Kulturminneregistrering må
gjennomføres ved utarbeidelse av
detaljregulering.

Landbruk Hva er konsekvensene av å
etablere masseuttak/mottak på
og ved landbruksarealer?

Kompensasjonskrav

Det vil bli utarbeidet
arealregn skap for dyrka og dyrbar
mark som vil bli påvirket av
kommun e delplanen.

Det vil også vurderes om
deponering av masser/planering
kan gi bedre arrondering og flere
sammenhengende dyrkbare
områder.

Videre vil arealregnskapet bli
brukt til å utarbeide
kompensasjonskrav i tilfeller der
dyrka mark blir omdisponert til
masseuttak eller massemottak.

Landskap Hvordan vil etableringen av et
masseuttak - /mottak påvirke
landskapet? Er det truede
landskapsformer, f . eks .
ravinelandskap, som må spesielt
hensyntas?

Hvordan kan plassering av et
masseuttak - /mottak dempe nær -
og fjernvirkninger?

Dagens landskap kartlegges og
beskrives (innsyn, fjern - og
nærvirkninger) .

Transport/trafikksikkerhet Utvidelse av eksisterende
masseuttak og - mottak, samt

Det skal utarbeides en
trafikkanalyse på overordnet nivå.
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etablering av nye, vil genere mer
trafikk i området.

Hva er konsekvensene for
omkringliggende bebyggelse og
sikkerhet?

Det må settes av nok areal til
gjenbruk og lagring/mellomlagring
på egnede områder i et regionalt
perspektiv for å kunne oppnå en
t ransporteffektiv gevinst.

Barn og unges interesser Er det områder som vurderes
avsatt til råstoffutvinning som i
dag benyttes av barn og unge?

M edvirkning og
spørreundersøkelser. Benytte
eksisterende k artlegging av
turstier/ friområde og barnetråkk.

Massebehov Mineraluttak har en lang
tidshorisont, og det er viktig med
forutsigbarhet både for næringen
og naboer. Videre må
tilgjengelighet til
mineralforekomster som kan
være aktuelle fremtidige uttak
sikres , samtidig som miljø - og
samfunnshensyn ivare tas.

Hva er konsekvensene av å ikke
sikre fremtidige råstoffressurser
og arealer for mottak?

Hvor mye av massebehovet kan
dekkes med gjenbruk av masser?

Fremtidig behov kartlegges og
beskrives.

Få o versikt over store prosjekter
som generere r eller har behov for
masser i regionen. Det må gjøres
en vurdering av kvaliteten på
massene . Her vil NGUs kartlegging
og eventuell ny/supplerende
verdivurdering bli benyttet .

Friluftsliv Benyttes arealet i dag til
friluftsliv, både av enkeltpersoner
og organisasjoner ?

Medvirkning og
spørreundersøkelser. Benytte
« Kartlegging av by nære
friluftsområder i Hønefoss »
( vedtatt 2.12.14 ). Det pågår i dag
kartlegging av friluftslivet i
kommunen, resultater fra dette vil
bli benyttet.

Folkehelse Vil tiltaket før e til redusert
folkehelse for personer som bor i
nærhet en til et mass e uttak?

Konsekvensene for
omkringliggende bebyggelse
utredes.

Biologisk mangfold
(dyre - og planteliv)

Hvilken påvirknin g vil tiltaket ha
for eksisterende dyre - og
planteliv i området?

Konsekvensene for b iologisk
mangfold utredes .
Naturmangfoldloven tilsier at det
skal være et o ppdatert og godt
nok kunnskapsgrunnlag som
danner grunnlaget for
vurderingene .

Naturområde
(inngrepsfire områder,

Vil en utvidelse /etablering av
massemottak og uttak føre til et

Lovverket/eksisterende
kunnskapsgrunnlag vil danne
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4.3 ROS - analyse

I henho ld til plan - og bygningsloven § § 3 - 1 h) og 4 - 3 har planmyndigheten ansvaret for at
det utarbeides en risiko - og sårbarhetsanalyse for planområdet. Analysen skal vise alle
risiko - og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for
utbyggingsformål (som for eksempel massemottak og uttak), og eventuelle endringer i
slike forhold som følge av planlagt utbygging. En ROS - analyse skal i første rekke
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig inf rastruktur. Risikoen for
naturskader, som flom og skred, vil inngå i denne analysen.

marka, vernede områder
generelt,
naturmangfoldloven)

uakseptabelt tap av
naturmangfold?

grunnlaget for vurderinger av
tiltak i områder avsatt til LNF -
formå l.
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Varsel om oppstart av planarbeid og høring og offentlig ettersyn av planprogram
Det ble varslet oppstart av arbeid med kommu nedelplan for masseforvaltning, og planprogram, som var på høring og offentlig ettersyn i perioden
30.mars – 20. mai 2019 . Det kom en 13 høringsuttalelser til planforslaget. I dette dokumentet er hve r enkelt uttalelse oppsummert og kommentert
av rådmannen.

Uttalelsene er sortert etter følgende type uttaleparter:

- Statlige og regionale myndigheter
- Kommunale uttaleparter
- Organisasjoner

Nr. Navn Dato
1. Buskerud Fylkeskommune 12.04.19
2. Fylkesmannen i Oslo og Viken 20.05.19
3. Direktoratet for mineralforvaltning 20.05.19
4. Statens vegvesen (SVV) 06.06.19
5. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 21.05.19
6. Mattilsynet 22.05.19
7. Bane Nor 15.05.19
8. Avinor AS 04.04.19
9. Ringerike kommune, miljøretta helsevern 29.04.19
10 . Oslo kommune 20.05.19
11. Modum kommune 21.05.19
12. Krødsherad kommune 22.05.19
13. Tunsberg bispedømme 16.05.19



Rådmannens kommentar

1. Buskerud Fylkeskommune

Forholdet til regionale planer
I Buskerud er det ikke utarbeidet en regional plan for masseforvaltning og uttak av
masser, men regional areal - og transport omtaler dette temaet og inneholder
strategier og retningslinjer for masseuttak og mas sedeponi.

Regional plan for areal - og transport er ikke nevnt under overskriften regionale
planer/strategier for Buskerud. Det gjøres også oppmerksom på at regional plan
også gir føringer for uttak av masser. Strategien for masseforvaltning i denne planen
er at geologiske ressurser skal kartlegges og forvaltes for framtiden og framtidige
behov. Geologiske ressurser er ikke - fornybare ressurser, og disse ressursene må
forvaltes på en god og bærekraftig måte.

Verktøyet for god forvaltning er at disse ressur sene sikres gjennom arbeidet med
kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner, samt utarbeiding av temakart
som viser lokale, regionale og nasjonalt viktige forekomster.

Det er gitt følgende retningslinjer for massedeponi:
- Gjennom arbeidet med kommuneplane n skal kommunen avklare om det

er tilstrekkelig med arealer for mellomlagring med sikte på gjenbruk av
masser og tilstrekkelig areal for massedeponi. Ved anleggelse av nye
deponi er det viktig å vurdere arealets beskaffenhet, transportlengde,
veikapasitet og trafikksikkerhet

- Anleggelse av massedeponier bør løses innenfor den enkelte kommune,
men det bør også åpnes for regionale løsninger og samarbeid mellom
flere kommuner.

- Bearbeiding med tanke på gjenbruk av masser bør legges nær uttaket
dersom det er mulig.

Regional plan for areal - og transport er inkludert i
planprogrammet som nasjonal føring.

Selv om ordlyden er noe endret , samsvarer strategien for
masseforvaltning i r egional plan for areal - og transport med
kommunedelplanen for masseforvaltning.



Forholdet til kommunal planstrategi og kommuneplanens arealdel
Fylkeskommunen påpeker at kommunedelplanen for masseforvaltning burde vært
satt inn i en større sammenheng.

Arbeidet med kommunedelplanen vil være med på å framskaffe et
kunnskapsgrun nlag som kan være nyttig framtidig arbeid med kommuneplanens
arealdel. En viktig målsetting vil være å sikre at områder med mineralforekomster
ikke bygges ned.

Utfordringer
Ringerike kommune har store utfordringer både i forhold til masseuttak òg
massedep onering. Uttak av masser som sand, grus og pukk er grunnlaget for en
omfattende næring med mange arbeidsplasser. Kommunen har mange og
betydningsfulle mineralforekomster som må kartlegges, sikres og utnyttes i et
langsiktig og bærekraftig perspektiv. På de nne måten er det også mulig å sikre et
grunnlag for næringsvirksomhet på en forutsigbar måte.

Samtidig er kommunen i større grad utsatt for press for å motta ulike former for
masser fra andre kommuner so m ligger sør for Ringerike. O mfanget av denne
virkso mheten har vært så stor at det til dels forekommet ulovlige deponering av
masser. Det er derfor viktig at denne virksomheten kommer under ordnede forhold.
I tillegg til dette vil bygging av nye Ringeriksbanen òg E - 16, gi store masseoverskudd
som vil i stor grad vil gå til massedeponi. Det kommer også andre prosjekt, som E - 16
Eggemoen - Olum og på lengre sikt E - 16 Nymoen - Eggemoen. Lagring av masser
knyttet til dette prosjektet er i stor grad tatt med i reguleringsplan, det er regulert
massedeponi for deponerin g av masser fra prosjektet. Allikevel er det mulig å
utnytte denne massen i framtiden avhengig av kvaliteten på massen. Denne
overskuddsmassen bør kartlegges og vurderes i forbindelse med utarbeiding av
denne planen. I forbindelse med massehåndtering i fel lesprosjektet var det snakk

Rådmannen er enig i at kommuneplanen for
masseforvaltning med fordel kunne vært satt inn i en større
sammenheng. For å kunne ha ønsket fremdrift på revisjon
av kommuneplanen utarbeides det en kommunedelplan for
masseforvaltning , som vil bli innarbeidet i kommuneplanens
arealdel ved neste revisjon .

Kommunen er klart over at det foreligger en rekke
utfordringer i forhold til masseuttak og massemottak.
Merknaden til fylkeskommunen tas til ori entering, og vil bli
et sentralt tema i videre arbeid med kommunedelplanen.

Det er planlagt flere store samferdselsprosjekter i
kommunen som kommer til å genere store
overskuddsmasser. Om etterspørselen etter masser til
samfunnsnyttig formål vil øke ti lsvarende er dessverre
uvisst. Ringerike kommune ønsker at det skal tilrettelegges
for høyest mulig grad av gjenbruk av masser, men det må
også avsettes arealer for permanent lagring av masser som
ikke kan gjenbrukes.

Kommunen er kjent med at det foreli gger en egen rapport
for massehåndtering som følge av fellesprosjektet. Denne



om å utarbeide en felles planen for de involverte kommunenes, Ringerike, Hole og
Bærum. Status på dette planarbeidet bør sjekkes nærmere.

Medvirkning i planen
Organisering av arbeidet er nevnt i kapittel 2.3. og i organisasjons kartet er det bare
tatt med deltakere fra kommunen og andre offentlige instruksjoner. Fordi uttak av
sand, pukk og andre mineraler er grunnlaget for en stor næring i kommunen, er det
viktig å ta med representanter for næringen inn i arbeidet. Næringen best år av
profesjonelle aktører som har mye kunnskap og ressurser som kan være viktig i
dette arbeidet. Både næringen og det offentlige har en felles interesse å få til en
bærekraftig forvaltning og sikring av framtidige ressurser.

Utredningsbehov
Det må gjør es en vurdering av om N GUs tidligere kartlegging er tilstrekkelig eller
om nødvendig å foreta ta en ytterligere kartlegging. N GUs kartlegging og
kommunens tidligere temautredning går så langt tilbake som 2015. Det er viktig at
kommunens geologiske kompetan se benyttes sammen med N GUs kompetanse og
regiongeologen. Målet må være å komme fram til et felles kunnskapsgrunnlag som
kan benyttes i den videre utarbeidelsen av kommunedelplanen.

Det bør skilles mellom kunnskapsgrunnlag og utredning knyttet til
konsek vensutredningen. Kunnskapsgrunnlaget vil utgjøre kartleggingen av
mineralske forekomster som sand, grus, pukk, løsmasser ett. Utredningene vil være
knyttet til den formelle KU - prosessen, og de tema som vil være en del av denne
utredningen.

Massedeponi
Det vises til at kommunen er i stand til å håndtere overskuddsmasser som kommer
fra anlegg innenfor engen kommunegrense, men at hovedutfordringen er knyttet til
mottak av masser som kommer fra andre kommuner. Dette fører til økt press på

planen legger ikke opp til permanent deponering av masser i
Ringerike, men gjenbruk av masser i form av fyllinger for
vei/bane. Overordnet plan for massehåndtering i
forbindelse med FRE16 er inkludert i planprogrammet.

I starten av planprosessen ble det konkludert med at det ikke
skulle sitte representanter fra næringen i styrings -
/prosjektgruppa . Det vil bli lagt opp til tett samarbeid med
nærin gen i den videre planprosessen.

I det videre planarbeidet vil det bli vurdert om N G Us
tidligere kartlegging er tilstrekkelig som kunnskapsgrunnlag
for arbeidet med kommunedelplanen. Her vil
regiongeologien og N GUs kompetanse være sentral.

Tas til orientering.

Rådmannen er enig at det er viktig å kartlegge masser som
kommer inn til kommunen, samt overskuddsmasser som
generer es innenfor kommunens grenser. Det vil bli gjort en



Ringerike kommune, samt at massene transporteres over lengre avstander. I
prinsippet er ikke dette ønskelig, men på grunn av manglende muligheter og mindre
grad av tilrettelegging har denne situasjonen oppstått.

Planen legger opp til et samarbeid mellom kommunene for å fin ne egne arealer til
massedeponi. I forbindelse med planarbeidet bør transporten av masser som
kommer utenfor kommunen kartlegges. Dette kan gjøres i samarbeid med
entreprenører og kommunene der slike masser kommer fra. Det er viktig å skaffe en
oversikt ov er alle mottakene som er i gang, både de som er regulert til at de som
ikke er regulert. Målsettingen må være at alle mottak skal omfattes av
reguleringsplan.
Det er også sannsynlig at en del masser går til utfylling av landbruksareal,
bakkeplanering jordf orbedring og terrengregulering. Det kan være utfordrende å ha
full oversikt over omfanget av denne virksomheten. Dette er stor utfordring i mange
kommuner.

Kontroll og oversikt over ulike masser til deponering i massemottak
Kommunen bør kartlegge omfanget og behovet for mottak av masser som kommer
utenfor kommunen. Denne prosessen vil nok i stor grad være betinget av innspill fra
private som ser at dette er en mulighet. I vurderingen av de innspillene som kommer
er det viktig at kommunen har fastsatt en de l silingskriterier slik at en del innspill kan
siles ut før de vurderes nærmere. Planprogrammet lister opp de ulike kategoriene av
overskuddsmasser fra bygge - og anleggsvirksomhet. Det er ulike krav til deponering
av ulike masser. Kontroll av de ulike mass ene er viktig slik at deponering skjer på en
lovlig og forsvarlig måte. For å forhindre forurensing er kontroll viktig. I samarbeid
med næringen bør det innføres et kontrollsystem. En annen måte er å begrense
antall mottak. Det gir en bedre oversikt.

Kult urminnefaglige merknader

vurdering i samråd med N GU og fylkesgeologen om
tidligere ka rtlegging er tilstrekkelig for arbeidet med
kommunedelplanen.

Dette vil bli videre utredet i planarbeidet.

Det vil bli laget en oversikt over masse mottak og tipp -
plasser som er i aktiv drift i dag , i den grad dette er mulig .
Rådmannen er enig i at målsetningen er at alle mottak skal
omfattes av reguleringsplan.

Det har blitt gjennomført en innspills runde hvor private og
næringen har hatt mulighet til å melde inn behov for
mottak/uttak. Det vil bli gjort videre vurderinger av arealene
i planarbeidet. Alle innspillene vil bli vurdert på det samme
grunnlaget, med fastsatte silingskriterier.

Lovverket og kr av til deponering vil bli ivaretatt i det videre
planarbeidet .



Fylkeskommunen ser det som positivt at kulturminneloven er oppført blant de
nasjonale føringene for planarbeidet i kapittel 1.2.1 i utkast til planprogram. Vi ber
imidlertid om at Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminne vern i
Buskerud 2017 - 2027 (vedtatt 27. april 2017) oppføres blant de regionale føringene.
Den regionale planen inkluderer en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som
bidrar til å fortelle Buskeruds historie, og som bør benyttes som et
kunnskapsgrunnlag i planarbeidet. Vi viser også til den nasjonale
kulturminnedatabasen Askeladden som gir en oversikt over kjente, fredete
kulturminner, kirkesteder og listeførte kirker.
Vi ber om at det tas hensyn til fredete og verneverdige kulturminner, kulturmiljøer
og kulturlandskap, og at ovenfor nevnte føringer/kilder benyttes som
k unnskapsgrunnlag i planarbeidet, også i arbeidet med konsekvensutredningen hvor
kulturminner/kulturmiljø er oppført som et eget utredningstema.

Konklusjon
Det er positivt at kommunen har tatt initiativet til å utarbeide en kommunedelplan
for masseforvaltning. Det er i tråd med Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging 2019 - 2023. Vedtatt i kongelig resolusjon 14.mai 2019. Om
masseforvaltning nevnes følgende: Fylkeskommune ne og kommunene sikrer viktige
mineralforekomster i sine planer og avveier utvinning mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Tilgangen til og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt
perspektiv.

Det anbefales at følgende punkter tas opp til nærm ere vurdering:
- Utarbeiding av kommunedelplanen for masseforvaltning bør omtales i

kommunal planstrategi og prioriteres i forhold til andre tyngre
planoppgaver.

- Sentrale aktører i kommunen som driver uttak av viktige mineralske
forekomster inviteres til å v ære med i arbeidsgruppe. Det er viktig å ha
med representanter for næringen

Kulturminner vil bli vurdert i den videre planprosessen og
«Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern
i Buskerud 2017 - 2027 (vedtatt 27. april 2017)» er inkludert i
planprogrammet blant regionale føringer.

Nevnte kunnskapsgrunnlag vil bli benyttet i det videre
planarbeidet.

Rådmannen er enig at dette er sentrale og viktige tema som
vil bli nærmere vurdert i planprosessen.



- Kommunen bør vurdere om det foreliggende kunnskapsgrunnlaget er
tilstrekkelig for å kunne utarbeide planen. Det anbefale å ta kontakt med
regiongeologen og N GU. Kommunen har også s elv kompetanse på
fagområdet.

- I forhold til mottak av masser bør det i større grad vurdere gjenbruk av
masser med bakgrunn i masseoverskudd fra bygging av vei og bane.

- Det utarbeides nærmere retningslinjer for kontroll av masser som går til
mottak. En redu ksjon av antall mottak kan også bedre situasjonen.

2. Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen mener det er svært positivt at kommunen skal utarbeide en
kommunedelplan for blant annet å sikre en helhetlig forvaltning av både
overskuddsmasser og råstoffuttak i kommunen og regionen. I det videre
planarbeidet ber fylkesmannen om at forhold knyttet til naturmangfold, landskap,
friluftsliv, forurensning, vassdrag, jordvern blir tilstrekkelig utredet og ivaretatt i tråd
med nasjonale og regionale føringer.

Fylkesmannen viser til mål som er satt i forslag til planprogram, og mener dette er
god e mål for arbeidet med planen og mener det er viktig at Ringerike kommune
lykkes med å nå disse målene.

Når det gjelder forslag til planprogram og videre utredninger, mener vi at
planprogrammet har med seg de temaene som er aktuelle for å avklare
konsekve nser for våre ansvarsområder.

Fylkesmannen vil likevel anføre følgende som viktige innspill til det videre
planarbeidet:
Natur, landskap og friluftsliv

- Norge har gjennom ratifisering av internasjonale konvensjoner forpliktet
seg til å stoppe tapet av biol ogisk mangfold innen 2020. V iktig at

Rådmannen tar innspillet til orientering. Innspi llet vil bli
brukt i det videre planarbeidet, og temaene listet opp vil
være se ntrale i utredingene.



kommunen ivaretar leveområder for sjeldne, trua og sårbare arter
(kategoriene CR/E N/VU), og arealer med naturtyper med verdivurdering
«viktig» (B) og «svært viktig» (A).

- Alle offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal
naturmangfoldlovens (nml) §§ 8 - 12 legges til grunn som retningslinjer, jf.
nml § 7.

- I Meld. St. 14 (2015 - 2016) Natur for livet – Norsk handlingsplan for
naturmangfold, går det frem at regjeringen legger
generasjonsperspektivet til gru nn i forvaltningen av norsk natur.
Regjeringen vil bidra til at dagens bruk av naturen er bærekraftig, hindre
at arter utryddes og naturtyper forsvinner, og videreføre arbeidet med å
bevare et representativt utvalg av norsk natur. Truet natur skal tillegge s
særskilt vekt i avgjørelser etter sektorregelverk og ved arealplanlegging.

- Arealendringer er den største negative påvirkningen på norsk natur. Som
et viktig prinsipp står det at dersom viktige naturverdier står i fare for å
bli forringet eller ødelagt, e r den foretrukne løsning i utgangspunktet å
velge en annen lokalisering for tiltaket.

- Vassdrag må forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer
vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. Pbl. § 1.8
fastsetter at det i 100 - metersbeltet lan gs vassdrag skal tas særlig hensyn
til natur - og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser.
Randsoner langs vassdrag er meget artsrike og bevaringsverdige med
hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. I tillegg utgjør
vassdragsnatu ren et viktig element i friluftsammenheng.

- E lvebredder og elvesletter er eksempler på natur som kan dempe
effekten av flom, og bør så langt som mulig ivaretas i
arealplanleggingen. Kommunene har etter vannressursloven § 11
mulighet til å fastsette bredden på et «naturlig vegetasjonsbelte som
motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr» langs vassdrag.
Fylkesmannen ber derfor om at det legges vekt på å sikre et tilstrekkelig



vegetasjonsbelte langs vassdragene i kommunen og at dette blir en
viktig føring for det videre planarbeidet når nye områder skal vurderes.

Forurensning
- Overskuddsmasser defineres som næringsavfall, jf.

Forurensningsforskriften kap. 2. Forurensningsloven stiller krav til
håndtering av næringsavfall. Næringsavfall skal primært bringes til lovlig
avfallsanlegg, med mindre det gjenvinnes og kommer til nytte ved å
erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Miljødirektoratet kan gjøre
unntak fra nevnte krav gjennom enkeltvedtak.

- Massemottak som har til hensikt å motta masser for en
terrengregulering som uansett skal iverksettes, uavhengig av tilgang til
nevnte masser, kan anses som særskilt tilfelle som nevnt ovenfor.
Alternativt må det opprettes et deponi i henhold til avfallsforskriften kap.
9.

- Selv om et tiltak anses som g jenvinning kan tiltaket føre til en annen form
for skade eller ulempe på miljøet, og krever en særskilt tillatelse fra
Fylkesmannen eller Miljødirektoratet. For eksempel spredning av
partikler og organiske stoffer, innhold av nitrogen i sprengsteinsmasser,
avrenning av partikler, miljøgifter, støy, støv og trafikkbelastning.

- Viktig at det foretas en reell kartlegging av behovet og at det gjøres en
miljørisikovurdering av lokalitetene.

- Påvirkningen på etablerte boligområder må vurderes. Fylkesmannen
påpek er ulemper uttak/mottak av masser kan ha for omgivelsene, som
støy, støv og transport med tunge kjøretøy, og minner om retningslinje
for støy i arealplanlegging T - 1442/2016. Vises også til rikspolitiske
retningslinjer for barn og unges interesser.

- Trafikk sikkerhet for my k e trafikanter må ivaretas.
- Fylkesmannen viser til vannmiljø, og forskrift om rammer for

vannforvaltningen (vannforskriften) hvor det ifølge § 4 står at tilstanden i
overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes



med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og minst
god kjemisk tilstand.

- Vannforskriften er fulgt opp gjennom regionale planer. Den regionale
vannforvaltningsplanen for Vest - Viken ble godkjent av Klima - og
miljødepartementet 4. juli 2016 .

- Fylkesmannen ber om at det påses at tiltak (både nye og eksisterende)
nær større vassdrag ikke forringer tilstanden i vannforekomsten. Det
vises til vannforskriften § 12.

Jordvern
- Fylkesmannen ber om at dyrka mark blir ivaretatt i planforslaget, og viser

til nasjonal jordvernstrategi vedtatt av stortinget i desember 2015 som
sier at årlig nasjonal omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige
4000 dekar innen 2020. Det vises også til Regional plan for areal og
transport i Buskerud, vedtatt 15. februar 2018, hvor det er vedtatt en
føring om at årlig omdisponering av dyrka mark ikke skal loverstige 160
daa i snitt innen år 2020.

Risiko og sårbarhet
- I plan - og bygningsloven § 4 - 3 er d et krav til utarbeidelse av en risiko - og

sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) ved utarbeidelse av planer for
utbygging. Analysen skal vise alle risiko - og sårbarhetsforhold som har
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Vi ber om at
ROS - analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.

3. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)

Det er etter DM Fs oppfatning positivt og gunstig at Ringerike utarbeider en
masseforvaltningsplan.



DMFs oppfatning av planen er at den begrenses til å omhandle byggeråstoffene og
skal ikke omhandl e øvrige mineralske ressurser. DM F påpeker at det er registrerte
forekomste r av bant annet malm som Norges geologiske undersøkelse (N GU) har
vurdert til å være av nasjonal betydning som ressurs. Det bør i arbeidet med planen
vurderes om blant annet metoden for å sikre fremtidige ressurser i plan kan være
relevant også for andre mineralske ressurser ut over byggeråstoffene, og om det
kan være relevant å ta med i denne planen.

14. mai 2019 ble det lagt frem nye nasjonale forventinger som etter
DMFs oppfatning underbygger ytterligere intens jonene i kommunens planprogram,
selv om ordlyden er noe endret.

Positivt at «massebehov» er eget tema i konsekvensutredningen. DM F savner likevel
en fortsettelse av resonnementet for å komplettere formuleringene i de nasjonale
forventningene.

DMF informerer om at kommunen har flere muligheter til å gjøre seg kjent med
behovet for byggeråstoffer, og at dette må settes i sammenheng med tilgangen på
ressursen det er behov for.

- N GU har estimater over volum i den enkelte forekomst (hovedsakelig
løs masser)

- DM F har oversikt over tildelte konsesjoner
- Kommunen har oversikt over områder på de ulike plannivå som åpner

opp for uttak av masser

I prosessen med kommunedelplanen bør det også vurderes videre hvordan plankart
og bestemmelser sikrer behovet og t ilgang på ressurser nå og i framtida. DM F
anbefaler at områder der det foregår uttak og områder det ønskes å legge til rette
for framtidig uttak avsettes til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. DM F
anbefa ler også at det stilles krav om reguleringsp lan for områder der det skal drives

For å begrense planens omfang har det blitt vurdert at
innhold et bare skal omhandle mottak og uttak av masser.
Hvis det i løpet av planprosessen viser seg å være ak tuelt å
utvide innholdet til øvrige mineralske ressurser vil det bli
gjort en ny vurdering på dette.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging 2019 - 2030 har blitt inkludert i planprogrammet
under nasjonale føringer og regelverk.

Siste avsnitt i kap. 1.2.1. har blitt utvidet med: « I nasjonale
forventninger, 2019, kommer det frem at det er viktig å
tilrettelegge for korte transportavstander fra uttak av
byggeråstoffer til bygge - og anleggsformål for å redusere
klimagassutslipp. Tilg angen til, og lagring av, byggeråstoffer
må ses i et regionalt perspektiv. Videre påpekes det at det er
viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenbrukes som
byggeråstoff der det er mulig. Dette for å redusere presset
på bynære grus - og pukkressurser og behovet for
massetransport. Helhetlig planlegging og vurdering av
massehåndtering vil kunne bidra til dette. I
kommunedelplanen skal det legges opp til gode
logistikkløsninger, hvor lastebilene ideelt sett kjører med last
begge veier. »

Tema «massebehov » , i kap. 4.2 Tema for
konsekvensutredning , har bli tt oppdatert med følgende
tekst:



uttak av masser. Øvrige kjente forekomstområder med mineralske ressurser som er
vurdert til å være av nasjonal eller regional betydning som ikke blir avsatt til
råstoffutvinning bør etter DM Fs oppfatning sikres med hensy nssone. Komm unen
bør også vurdere å benytte hensynssone for kjente forekomster kommunen
vurderer at bør sikres for framtida.

Databaser og kartinnsyn
DMF forventer at det i arbeidet med kommunedelplanen blir innhentet oppdatert
informasjon fra tilgjengelig e ressursdatabaser og kart.

- DM Fs kartinnsyn gir en oversikt over områder der det er gitt
undersøkelses - og utvinningsrett etter mineralloven (bergrettigheter), og
aktsomhetskart for gamle gruver. DM F vurderer at alle disse temaene
bør vurderes å benytte i nn i arbeidet med en plan for masseforvaltning. I
tillegg har DM F oversikt over driftskonsesjoner i kommunen.

- N GU har databaser, og kartinnsyn, for grus, pukk og steintipper og
mineralressurser. I planprogrammet er det vist til råstoff - forekomster i
kommu nen som har blitt kartlagt og verdivurdert av N GU i 2014. DM F
forventer at kunnskapsgrunnlaget kommunen benytter i
kommuneplanarbeidet ikke baseres kun på denne rapporten, da det kan
ha kommet ny informasjon etter at rapporten ble utarbeidet. Vi forventer
at eventuell
oppdatert informasjon i N GUs databaser og kart også legges til grunn.

Kommunen bes ta kontakt med DM F om det er behov for ytterligere informasjon
knyttet til konsesjonsbehandling etter mineralloven, eller andre tema innenfor DM Fs
forvaltningsområde som kan være relevant for arbeidet med
masseforvaltningsplanen .

Det vil bli innhentet oppdatert informasjon fra tilgjengelige
ressursdatabaser og kart.



4. Statens vegvesen (SVV)

Statens vegvesen er vegmyndighet for riksvegene. Inntil 31.12.19 forvalter Statens
vegvesen vegmyndighetene for fylkesvegen i Buskerud. Fra 01.01.2020 er det Viken
fylkeskommune som selv vil forvalte vegmydigheten for fylkesvegene.

Det er i planprogramme t listet opp noen statlige føringer, som opplyses å ikke være
uttømmende. For vår myndighetsområde gjelder vegloven, med forskrifter og
vegnormaler hjemlet i forskriftene til vegloven. Dette gjelder for alle veger i Norge
og disse føringene bør fremgå i pl anprogrammet.

SVV gjør oppmerksom på at manglende konsekvensutredning på deres fagområde
vil medføre innsigelse til planen. Innsigelse vil også være aktuelt om planen mangler
sikring av nødvendige tiltak for å bøte på konsekvensen av merskapt transport f ra
den ønskede arealutviklingen. Vi gjør oppmerksom på at adkomst til områder, iht.
vegloven, skal avklares i kommune(del)planer.

V egloven er inkludert i planprogrammet under nasjonale
føringer og regelverk.

Tas til orientering.

5. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere
har sendt på høring.
DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender
derfor dette generelle svaret.
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er
ivaretatt i plansaker.
Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til
kommunale planer.

DSB har innsigelseskompetanse etter plan - og bygningsloven i plansaker som
berører følgende områder:
• Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter

Tas til orientering.



• Transport av farlig gods
• Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg
• Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistrikt ene)

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i
planer, vil også disse
områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider
med Fylkesmannen og
vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nødvendig. Hvis det likevel er
behov for direkte involvering
av DSB i plansaken, bes det om at høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig
angivelse av hvilket
forhold det bes om DSBs uttalelse til.

Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veile der om samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging og
veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.
6. Mattilsynet

Vi merker oss at noe av hensikten med planarbeidet er å sikre fremtidige ressurser
på en bærekraftig måte og redusere fremtidige arealkonflikter.

Mattilsynet er sektormyndighet i saker som kan berøre drikkevann og
drikkevannskilder, og skal påse at nasjonale, regionale og lokale bestemmelser og
føringer vedrørende drikkevann skal ivaretas. Vi ønsker i de n forbindelse å komme
med følgende innspill til planarbeidet:
Drikkevann og drikkevannskilder er en av våre viktigste naturressurser, og en trygg
og sikker levering av drikkevann til befolkning og næringsliv er en betingelse for god
folkehelse og for et ve lfungerende samfunn.

Kommuneplanens samfunnsdel har flere målsettinger og
strategier som har betydning for drikkevann , bant annet
« sikre at alle vann og vassdrag har god eller svært god
økologisk og kjemisk vannkvalitet ». Drikkevann og
drikkevannskilder vil bli ivaretatt i det videre planarbeidet.



Myndighetene har de siste årene sendt tydelige signaler om at drikkevannskilder
skal gis økt beskyttelse fordi de er viktige for samfunnet. Vi viser i den forbindelse
Nasjonale mål for vann og helse vedtatt av regjeringen 22.mai 2014. Her er det
angitt en rekke mål og tiltak som skal bidra til å forbedre og sikre
drikkevannsforsyning til befolkningen. Et eksempel på dette er at drikkevannskilder,
gjennom prosesser etter relevant regelverk, skal beskyttes mot forurensninger slik at
beho vet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig. Samfunnsutvikling og
klimaendring vil medføre en økt belastning på drikkevannskilder og nedbørsfelt, og
dette vil etter vår mening medføre et stadig økende behov for beskyttelse i framtida,
og dermed kreve en streng vurdering av aktivitet nær drikkevannskilden.

Dette vil bli vurdert i den videre planprosessen.
Drikkevannsforskriften og nasjonale mål for vann og helse
tas med i planprogrammet, under kap. 1.2.1 .

7. Bane Nor

Det er positivt at kommunen lager en helhetlig plan for masseforvaltning. Bane N OR
planlegger en rekke store samferdselstiltak i regionen, og vil i fremtiden ha behov
for avhending av masser på egnet sted. Om det planlegges massedeponi eller uttak i
nærheten av eksisterende og fremtidig jernbaneinfrastruktur er det viktig at det
gjøres tilstrekkelige vurderinger rundt risiko og sårbarhet for jernbanen.

Vi har ingen ytterligere merknader.

Tas til orientering.

8. Avinor AS

Avinor har ingen merknader til planarbeidet og forslag til planprogram. Tas til orientering.
9. Ringerike kommune, miljøretta helsevern

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern er rådgivende helsemyndighet i henhold
til Folkehelseloven kapittel 3. Miljørettet helsevern og tilhørende forskrifter.

Kommuneoverlegen anbefaler areal - og byplankontoret å opplyse om
folkehelselovens kapitel 3 Miljørettet helsevern og forskrift om miljørettet helsevern i
planprogrammet.

Folkehelselovens kapitel 3 Miljørettet helsevern og forskrif t
om miljø rettet helsevern er inkludert i planprogrammet
under nasjonale føringer og regelverk.



Forskriften vil gjelde for planlegging, drift og avvikling av virksomheter og
eiendommer for uttak, lagring, bearbeiding, transportering m.m. av masser, se
merknader til forskriftens § 2. Virkeområde.

10 . Oslo kommune

Oslo kommune er positive til at det startes opp et arbeid med kommunedelplan for
masseforvaltning. Positivt at masseforvaltningen skal ses på i en regional
sammenheng, med medvirkning og dialog mot statlige og regionale myndigheter.

Oslo kommune er oppta tt av at det regionale perspektivet også gjenspeiles i
konsekvensutredningen for kommunedelplanen. Trans port er angitt som
utredningste m a under 4.2 Tema for konsekvensutredningen , med fokus på
konsekvensene for nærområdene rundt masseuttaket og – mottak. O slo kommune
vil understreke at trafikkanalysen også må belyse i hvilken grad nyetablering eller
utvidelse av masseuttak og – mottak fører til økt anleggstrafikk på det regional
veinett og inn mot Oslo.

Kommunen legger prinsippene i samordnet bolig - , areal –
og transportplanlegging til grunn i videre planlegging.

Transport vil være et sentralt tema i det videre planarbeidet,
og det vil bli utarbeidet en trafikkanalyse som vil se på
konsekvensene av etablering og utvidelse av massemottak
og masseutt ak.

10. Modum kommune

Modum kommune er av den oppfatning at dette er fornuftig tiltak da det foregår
større masseuttak i distriktet og det er viktig å ha et godt regelverk for å hindre
ulovlig deponering samt ivareta miljøaspektet på en god måte.

Modum kommune ønsker som nabokommune å få planen til høring når den er
utarbeidet, da vi selv har tilsvarende forhold i vår kommune. I tillegg kan være

Planen vil bli tilsendt Modum kommune ved offentlig
ettersyn. Det vil også bli lagt til rette for dialogmøter med
nabokommunene for å få en god oversikt over dagens og
fremtidens situasjonen i regionen .



aktuelt for Modum kommune å utarbeide en liknende kommunedelplan på sikt slik
at det vil være nyttig å få kjennskap til deres erfaringer med dette arbeidet.

12. Krødsherad kommune

Krødsherad kommune ser det som positivt at Ringerike kommune utarbeider en
kommunedelplan for masseforvaltning.

Krødsherad kommune informerer om at det i disse dager foregår
reguleringsplanarbeid for Redalen Pukkverk. Formålet med planen er å:

- Utvide eksisterende område for uttak av stein
- Knusing og midlertidig lagring av steinmasser
- Mottak, midlertidig lagring av steinmasser
- Mottak og bearbeiding av jord/gravemasser for gjenbruk og produksjon

av jord
- Etablering av ny gjenbruksstasjon for avfall

Området ligger nært opp til fv. 177 mellom Sokna og Hamremoen.

Tas til orientering.

13. Tunsberg bispedømme
Ut fra den mottatte dokumentasjonen og i samråd med Den norske kirke lokalt, ved
kirkevergen, kan vi ikke se at planen vil kunne ha konsekvenser for ansvarsområdene våre.
Dersom forholdene skulle endre seg i løpet av planprosessen, ber vi om å bli kontaktet.

Tas til orientering. Tunsberg bispedømme vil få planen til
offentlig ettersyn.
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Kommunedelplan for masseforvaltning - Ringerike kommune - 

varsel om oppstart av planarbeid 

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for kommunedelplan for masseforvaltning i Ringerike 
kommune, jf. pbl §§ 11-12 og 11-13. Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn med 
høringsfrist 20. mai 2019. 
 
Buskerud fylkeskommune gir her planfaglige og kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.  
 
Kort om planen  
Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig forvaltning av masser og mineralske 
forekomster i kommunen, unngå ulovlige deponering av masser, samt ha arealer som er egnet for 
massemottak i takt med utviklingen i kommunen og regionen. Videre er det ønskelig å kunne sikre 
fremtidige ressurser på en bærekraftig måte, skape forutsigbarhet for næringen og redusere 
fremtidige arealkonflikter. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning.  
 
Planfaglige merknader 
Planen åpner også for arealinnspill for uttak eller mottak av masser på mer enn 10 000 m3 . 
Planen er inndelt i to deler, en del av planen omhandler uttak av masse og den andre delen 
omhandler mottak av masse. Målene i planen er: 
 

- sikre resursene et langsiktig og bærekraftig perspektiv 
- sikre forutsigbarhet for bedriftene som driver uttak av masse òg redusere konfliktene for 

naboer. 
-  sikre at uttaksområder kan etableres med minst mulig skade på natur og miljø 
-  sikre at  løsmasser kan gjenbrukes på en miljøvennlig måte. 

 
Forholdet til regionale planer 
I Buskerud er det ikke utarbeidet en regional plan for masseforvaltning og uttak av masser, men 
regional areal- og transport omtaler dette temaet og inneholder strategier og retningslinjer for 
masseuttak og massedeponi.  

Ringerike kommune  
  
Postboks 123 Sentrum  
3502 HØNEFOSS   
  
 
 Vår dato: 12.04.2019 Vår referanse: 2019/5993-2 Vår saksbehandler:  
Deres dato: 02.04.2019 Deres referanse:  Terje Ø. Lønseth, tlf. 32 80 87 06 
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Regional plan for areal- og transport er ikke nevnt under overskriften regionale planer/strategier 
for Buskerud. Det gjøres også oppmerksom på at regional plan også gir føringer for uttak av  
masser.  
 
Når det gjelder forvaltningen av geologiske ressurser er strategien i areal- og transportplan  at 
geologiske ressurser skal forvaltes kartlegges og forvaltes for framtiden og framtidige behov. 
Geologiske ressurser er ikke-fornybare ressurser, og disse ressursene må forvaltes på en god og 
bærekraftig måte. Oversikten over forekomster av pukk, naturstein,  industrimineraler er 
mangelfull i Buskerud fylke.  
 
Verktøyet for god forvaltning er at disse ressursene sikres de gjennom arbeidet med 
kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner, samt utarbeiding av temakart som viser lokale, 
regionale og nasjonalt viktige forekomster. 
 
Når gjelder massedeponi er det gitt følgende retningslinjer: 
 

- Gjennom arbeidet med kommuneplanen skal kommunen avklare om det er tilstrekkelig 
med arealer for mellomlagring med sikte på gjenbruk  av masser og tilstrekkelig areal for 
massedeponi. Ved anleggelse av nye deponi er det viktig å vurdere arealets beskaffenhet, 
transportlengde, veikapasitet og trafikksikkerhet 

- Anleggelse av massedeponier bør løses innenfor den enkelte kommune, men det bør også 
åpnes for regionale løsninger og samarbeid mellom flere kommuner. 

- Bearbeiding med tanke på gjenbruk av masser bør legges nær uttaket dersom det er 
mulig. 

 
Forholdet til kommunal planstrategi og kommuneplanens arealdel 
Utarbeiding av denne kommunedelplan burde vært satt inn i en større sammenheng. I tidligere 
brev av 11.04.2019 vedrørende endring av kommuneplanens arealdel har vi påpekt forholdet til 
kommunal planstrategi. 
 
Arbeidet med kommunedelplanen vil være med på å framskaffe et kunnskapsgrunnlag som kan 
være nyttig et framtidig arbeid med kommuneplanens arealdel. En viktig målsetting vil være å 
sikre at områder med mineralforekomster ikke bygges ned. 
 
 
Utfordringer. 
Ringerike kommune har store utfordringer både i forhold til masseuttak òg massedeponering. 
Uttak av masser som sand, grus og pukk er grunnlaget for en omfattende næring med mange 
arbeidsplasser. Kommunen har mange og betydningsfulle mineralforekomster som må kartlegges, 
sikres og utnyttes i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. På denne måten er det også mulig å 
sikre et grunnlag for næringsvirksomhet på en forutsigbar måte.  
 
Samtidig er kommunen i større grad utsatt for press for å motta ulike former for masser fra andre 
kommuner som ligger sør for Ringerike. Om omfanget av denne virksomheten har vært så stor at 
det til dels forekommet ulovlige deponering av masser. Det er derfor viktig at denne 
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virksomheten kommer under ordnede forhold. I tillegg til dette vil bygging av nye Ringeriksbanen 
òg E-16, vil gi store masseoverskudd som vil i stor grad vil gå til massedeponi. Det kommer også 
andre prosjekt, som E-16 Eggemoen-Olum og på lengre sikt E-16 Nymoen-Eggemoen. 
Lagring av masser knyttet til dette prosjektet er i stor grad tatt med i reguleringsplan, det er 
regulert massedeponi for deponering av masser fra prosjketet. Allikevel er det mulig å utnytte 
denne massen i framtiden avhengig av kvaliteten på  massen. Denne overskuddsmassen bør 
kartlegges og vurderes i forbindelse med utarbeiding av denne planen. I forbindelse med 
massehåndtering i fellesprosjektet var det snakk om å utarbeide en felles planen for de involverte 
kommunenes, Ringerike , Hole og Bærum. Status på dette planarbeidet bør sjekkes nærmere. 
 
Medvirkning i planen 
Organisering av arbeidet er nevnt i kapittel 2.3. og i organisasjonskartet  er det bare tatt med 
deltakere fra kommunen og andre offentlige instruksjoner. Fordi uttak av sand, pukk og andre 
mineraler er grunnlaget for  en stor næring i kommunen, er det viktig å ta  med representanter for 
næringen inn i arbeidet. Næringen består av profesjonelle aktører som har mye kunnskap og 
ressurser som kan være viktig i dette arbeidet. Både næringen og det offentlige har en felles 
interesse å få til en bærekraftig forvaltning og sikring av framtidige ressurser. 
 
Utredningsbehov 
I kommuneplanen er avsatt 3340 dekar til nåværende råstoffutvinning òg 330 dekar til framtidig 
råstoffutvinning. For å kunne sikre aktuelle framtidige arealer for råstoffutvinning er viktig at 
arealene kartlegges. Spørsmålet er om NGUs tidligere kartlegging er tilstrekkelig eller om 
nødvendig å foreta ta en ytterligere kartlegging ? NGUs kartlegging og kommunens tidligere 
temautredning går så langt tilbake som 2015. Ringerike kommune er i den heldige situasjon at 
kommunen sitter på geologisk kompetanse i egen organisasjon. Det er viktig at denne 
kompetansen benyttes sammen med NGUs kompetanse og regiongeologen. På den måten er det 
mulig opp å oppdatere og å komplettere tidligere kartlegging for å kunne avgjøre hva som er 
nødvendig med ytterligere kartlegging og undersøkelser. Målet må være å komme fram til et 
felles kunnskapsgrunnlag som kan benyttes i den videre utarbeidelsen av kommunedelplanen. 
Det bør skilles mellom kunnskapsgrunnlag og utredning knyttet til konsekvensutredningen. 
Kunnskapsgrunnlaget vil utgjøre kartleggingen av mineralske forekomster som sand, grus, pukk, 
løsmasser ett. Utredningene vil være knyttet til den formelle ku-prosessen, og de tema som vil 
være en del av denne utredningen. 
 
Massedeponi 
Når det gjelder arealer for mottak av masser er situasjonen noe annerledes. Kommunen er nok i 
stand til å håndtere overskuddsmasser som kommer fra anlegg innenfor egen kommunegrense. 
Utfordringene er knyttet til mottak av masser som kommer fra andre kommuner, fordi disse 
kommunene ikke har muligheter for å ta imot disse massene innenfor egen kommunegrense. 
Derfor øker presset på Ringerike kommune. Dette er masser som transporteres over større 
avstander. I prinsippet er ikke dette ønskelig, men på grunn av manglende muligheter og mindre 
grad av tilrettelegging har denne situasjonen oppstått.  
 
Denne planen legger allikevel opp til et samarbeid mellom kommunene for å finne egne arealer til 
massedeponi. I forbindelse med planarbeidet bør transporten av masser som kommer utenfor  
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kommunen kartlegges. Dette kan gjøres i samarbeid med entreprenører og kommunene der slike 
masser kommer fra.  Det er viktig å skaffe en oversikt over alle mottakene som er i gang, både de 
som er regulert til at de som ikke er regulert. Målsettingen må være at alle mottak skal omfattes 
av reguleringsplan.  
 
Det er også sannsynlig at en del masser går til utfylling av landbruksareal, bakkeplanering 
jordforbedring og terrengregulering. Det kan være utfordrende å ha full oversikt over omfanget 
av denne virksomheten. Dette er stor utfordring i mange kommuner.  
 
Kontroll og oversikt over ulike masser til deponering i massemottak. 
Kommunen bør kartlegge omfanget og behovet for mottak av masser som kommer utenfor 
kommunen. Denne prosessen vil nok i stor grad være betinget av innspill fra private som ser at 
dette er en mulighet. I vurderingen av de innspillene som kommer er det viktig at kommunen har 
fastsatt en del silingskriterier slik at en del innspill kan stiles ut før de vurderes nærmere. 
Planprogrammet lister opp de ulike kategoriene av overskuddsmasser fra bygge- og 
anleggsvirksomhet. Det er ulike krav til deponering av ulike masser. Kontroll av de ulike massene 
er viktig slik at deponering skjer på en lovlig og forsvarlig måte. For å forhindre forurensing er 
kontroll viktig. I samarbeid med næringen bør det innføres et kontrollsystem. En annen måte er å 
begrense antall mottak. Det gir en bedre oversikt. 
 
 
Kulturminnefaglige merknader  
Fylkeskommunen ser det som positivt at kulturminneloven er oppført blant de nasjonale 
føringene for planarbeidet i kapittel 1.2.1 i utkast til planprogram. Vi ber imidlertid om at 
Kulturminnekompasset: Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 2017-2027 (vedtatt 27. april 
2017) oppføres blant de regionale føringene. Den regionale planen inkluderer en oversikt over 
verneverdige kulturmiljøer som bidrar til å fortelle Buskeruds historie, og som bør benyttes som 
et kunnskapsgrunnlag i planarbeidet. Vi viser også til den nasjonale kulturminnedatabasen 
Askeladden som gir en oversikt over kjente, fredete kulturminner, kirkesteder og listeførte kirker.  
 
Vi ber om at det tas hensyn til fredete og verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og 
kulturlandskap, og at ovenfor nevnte føringer/kilder benyttes som kunnskapsgrunnlag i 
planarbeidet – også i arbeidet med konsekvensutredningen hvor kulturminner/kulturmiljø er 
oppført som et eget utredningstema. 
 
Konklusjon 
Det er positivt at kommunen har tatt initiativet til å utarbeide en kommunedelplan for 
masseforvaltning. Det er i tråd med Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
2019-2023. Vedtatt i kongelig resolusjon 14.mai 2019. Om masseforvaltning nevnes følgende: 
Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine planer og avveier 
utvinning mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Tilgangen til og lagring av, 
byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.  
 
Det anbefales at følgende punkter tas opp til nærmere vurdering: 
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- Utarbeiding av kommunedelplanen for masseforvaltning bør omtales i kommunal 
planstrategi og prioriteres i forhold til andre tyngre planoppgaver. 

- Sentrale aktører i kommunen som driver uttak av viktige mineralske forekomster inviteres 
til å være med i arbeidsgruppe. Det er viktig å ha med representanter for næringen  

- Kommunen bør vurdere om det foreliggende kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å 
kunne utarbeide planen. Det anbefale å ta kontakt med regiongeologen og NGU. 
Kommunen har også selv kompetanse på fagområdet. 

- I forhold til mottak av masser bør det i større grad vurdere gjenbruk av masser med 
bakgrunn i masseoverskudd fra bygging av vei og bane. 

- Det utarbeides nærmere retningslinjer for kontroll av masser som går til mottak. En 
reduksjon av antall mottak kan også bedre situasjonen. 

 
 
 
Vi ber om at våre innspill blir tatt med i det videre planarbeidet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Kjersti Morseth Hallerud Terje Ø. Lønseth 
Fagleder plan rådgiver 
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart og forslag til 
planprogram for arbeid med kommunedelplan for masseforvaltning 

Ringerike kommune har varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan for 
masseforvaltning. Fylkesmannen mener det er svært positivt at kommunen skal utarbeide en 
kommunedelplan for blant annet å sikre en helhetlig forvaltning av både overskuddsmasser 
og råstoffuttak i kommunen og regionen. I det videre planarbeidet ber vi om at forhold 
knyttet til naturmangfold, landskap, friluftsliv, forurensning, vassdrag, jordvern blir 
tilstrekkelig utredet og ivaretatt i tråd med nasjonale og regionale føringer. 
 

Bakgrunn 

Ringerike kommune har i brev av 1. april 2019 varslet oppstart av arbeid med kommunedelplan for 
masseforvaltning med tilhørende forslag til planprogram. 
 
I følge oversendelsen er hensikten med arbeidet å sikre en helhetlig forvaltning av massene i 
kommunen, unngå ulovlige deponering av masser, samt ha arealer som er egnet for massemottak i 
takt med utviklingen i kommunen. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Fylkesmannen er svært positive til at kommunen skal utarbeide en kommunedelplan for 
masseforvaltningen for å sikre en helhetlig forvaltning av både overskuddsmasser og råstoffuttak i 
regionen. 
 
I forslag til planprogram er det satt mål om at planarbeidet skal sikre en bærekraftig 
ressursforvaltning, legge forutsigbare rammer for uttaksvirksomheten og naboer, uttaks- og 
mottaksområder skal etableres med minst mulig skade eller ulemper for natur og miljø og at 
overskuddsmasser skal bli gjenbrukt på mest mulig miljøvennlig måte. 
 
Fylkesmannen mener dette er gode mål for arbeidet med planen og vi mener det er viktig at 
Ringerike kommune lykkes med å nå disse målene. 
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Når det gjelder forslag til planprogram og videre utredninger, mener vi at planprogrammet har med 
seg de temaene som er aktuelle for å avklare konsekvenser for våre ansvarsområder. 
 
Vi vil likevel anføre følgende som viktige innspill til det videre planarbeidet: 
 
Natur, landskap og friluftsliv 
Norge har gjennom ratifisering av internasjonale konvensjoner forpliktet seg til å stoppe tapet av 
biologisk mangfold innen 2020. Gjennom planarbeidet er det derfor viktig at kommunen ivaretar 
leveområder for sjeldne, trua og sårbare arter (kategoriene CR/EN/VU), og arealer med naturtyper 
med verdivurdering «viktig» (B) og «svært viktig» (A).  
 
Vi minner om at for alle offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
naturmangfoldlovens (nml) §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer, jf. nml § 7. Konkret betyr 
dette at det må framgå av beslutningen hvordan det enkelte prinsipp i §§ 8-12 er vurdert. Dette skal 
bidra til at virkninger for naturmangfoldet vurderes konkret og synliggjøres bl.a. i planprosesser. 
 
Aktuelle kunnskapskilder (jf. nml § 8) er Naturbase, MiS og Artskart. Videre må det gjøres en konkret 
vurdering av om kunnskapsgrunnlaget er godt nok, jf. nml § 8. Hvis dette vurderes som mangelfullt 
(for eksempel på grunn av manglende undersøkelser), og det er grunn til å tro at spesielle verdier 
kan finnes i området, bør det gjennomføres en kartlegging etter standard metode.  
 
Vi viser i den sammenheng til nasjonale føringer om naturmangfold. I Meld. St. 14 (2015-2016) Natur 
for livet – Norsk handlingsplan for naturmangfold, går det frem at regjeringen legger 
generasjonsperspektivet til grunn i forvaltningen av norsk natur. Regjeringen vil bidra til at dagens 
bruk av naturen er bærekraftig, hindre at arter utryddes og naturtyper forsvinner, og videreføre 
arbeidet med å bevare et representativt utvalg av norsk natur. Truet natur skal tillegges særskilt vekt 
i avgjørelser etter sektorregelverk og ved arealplanlegging. 
 
I og med at arealendringer er den største negative påvirkningen på natur i Norge i dag, står det 
videre i stortingsmeldingen at regjeringen vil arbeide for at naturhensyn fortsatt blir innarbeidet og 
vektlagt i relevante arealbeslutninger. Som et viktig prinsipp står det at dersom viktige naturverdier 
står i fare for å bli forringet eller ødelagt, er den foretrukne løsning i utgangspunktet å velge en 
annen lokalisering for tiltaket. 
 
Videre er det viktig at vassdrag forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer 
vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. I plan- og bygningsloven § 1-8 er det fastsatt 
at det i 100-metersbeltet langs vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og allmenne interesser. Vi vil i den sammenheng vise til at randsoner langs vassdrag er 
blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk mangfold. I 
tillegg utgjør vassdragsnaturen et viktig element i friluftsammenheng.  
 
I stortingsmeldingen om naturmangfold står det videre at elvebredder og elvesletter er eksempler 
på natur som kan dempe effekten av flom, og bør så langt som mulig ivaretas i arealplanleggingen. 
Kommunene har etter vannressursloven § 11 mulighet til å fastsette bredden på et «naturlig 
vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr» langs vassdrag. 
Fylkesmannen ber derfor om at det legges vekt på å sikre et tilstrekkelig vegetasjonsbelte langs 
vassdragene i kommunen og at dette blir en viktig føring for det videre planarbeidet når nye 
områder skal vurderes. 
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Forurensning 
Det er viktig å være klar over at alle overskuddsmasser defineres som næringsavfall, også 
overskuddsmasser som ikke anses som forurenset i henhold til forurensningsforskriften kap. 2. 
Forurensningsloven stiller krav til håndtering av næringsavfall. 
 
Næringsavfall skal primært bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes og kommer til 
nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller 
gjøres unntak fra nevnte krav i form av enkeltvedtak. 
 
Dette innebærer at et eventuelt massemottak skal ha til hensikt å motta masser for en 
terrengregulering som uansett skal iverksettes uavhengig av tilgang til nevnte overskuddsmasser. 
Ved arealinnspill er det viktig å være klar over dette, da et eventuelt massemottak som kun 
opprettes for å bli kvitt masser vil anses som særskilt tilfelle som nevnt ovenfor, alternativt at det 
opprettes et deponi i henhold til avfallsforskriften kap. 9. 
 
Selv om overskuddsmasser i en utfylling betraktes som gjenvinning, kan likevel tiltaket føre til en 
annen form for skade eller ulempe på miljøet, og kreve en særskilt tillatelse fra Fylkesmannen eller 
Miljødirektoratet. For eksempel kan spredning av partikler og organisk stoff føre til nedslamming og 
tap av oksygen i nærliggende vannresipienter. Ved mottak av sprengsteinsmasser bør man være 
oppmerksom på innhold av nitrogen og eventuell avrenning. Mottak eller permanent disponering vil 
medføre fare for avrenning av partikler, miljøgifter, støy og støv. Dette kan også gi økt 
trafikkbelastning mens massemottaket er i drift. 
 
Det er viktig at det foretas en reell kartlegging av behovet og at det gjøres en miljørisikovurdering av 
lokalitetene. 
 
I den sammenheng vil vi også vise til viktigheten av at det gjennomføres en vurdering av uttaket eller 
deponiets påvirkning på etablerte boligområder. Uttak av steinmasser skaper ulemper for 
omgivelsene i form av støy- og støvutslipp, samt ulemper fra transport med tunge kjøretøyer. 
Fylkesmannen viser til at støyhensyn for eksisterende støyømfintlig bebyggelse må ivaretas i tråd 
med Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2016.  
 
Transport fra anlegget kan også føre til ulemper for andre trafikanter, særlig med tanke på gående 
og syklende langs adkomstvegen. Dette bør vurderes nærmere, særlig med tanke på trafikksikkerhet 
for barn og myke trafikanter i området. Vi viser i denne forbindelse til rikspolitiske retningslinjer for 
barn og unges interesser. 
 
Det er en kjent problemstilling knyttet til støv og støy for anlegg som ligger nær boligområder. Vi 
mener derfor et viktig premiss for nye anlegg er at disse blir lagt til områder hvor dette ikke vil bli et 
problem. For eksisterende anlegg må det settes strenge krav som ivaretar dette. 
 
Når det gjelder vannmiljø vil vi vise til forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) 
hvor det ifølge § 4 står at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og minst god kjemisk 
tilstand. 
 
Vannforskriften er fulgt opp gjennom regionale planer. Den regionale vannforvaltningsplanen for 
Vest-Viken ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016. 
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Etter vannforskriften § 12 kan ikke nye tiltak/ny aktivitet tillates i en vannforekomst som ikke vil nå 
miljømålet om god tilstand eller som vil forringe tilstanden, med mindre visse vilkår er oppfylt. Vi ber 
derfor om at dette blir vurdert ved forslag om ny områder i nærhet til større vassdrag. Vi vil i den 
sammenheng vise til at den beste måten å redusere belastingen på vannområdene er å unngå 
etablering av industri i nærheten til vassdrag. For eksisterende anlegg er det viktig med tiltak får å 
redusere den forurensede avrenningen til vassdragene. Vi anbefaler derfor at det ikke foreslås noen 
nye anlegg i nærhet til vassdrag eller i skråningen ned mot vassdrag hvor faren for uheldig 
avrenning til vassdraget er større.  
 
Jordvern 
Fylkesmannen viser også til nasjonal jordvernstrategi vedtatt av Stortinget i desember 2015 som sier 
at årlig nasjonal omdisponering av dyrka mark ikke skal overstige 4000 dekar innen 2020. Det er en 
innstramming av tidligere nasjonal målsetting om at omdisponeringen ikke skulle overstige 6000 
dekar, jf. Meld. St. nr. 9 (2011-2012) «Velkommen til bords». Vi viser også til Regional plan for areal og 
transport i Buskerud, vedtatt 15. februar 2018, hvor det er vedtatt en føring om at årlig 
omdisponering av dyrka mark ikke skal loverstige 160 daa i snitt innen år 2020. Ringerike kommune 
er en betydelig landbrukskommune med store arealer med dyrka mark av god kvalitet. I likhet med 
masseuttak er det betydelige næringsinteresser knyttet til den dyrka marka som i motsetning til 
masseuttak også er en fornybar ressurs. Vi ber derfor om at den dyrka marka blir ivaretatt i 
planforslaget. 
 
Risiko og sårbarhet 
I plan- og bygningsloven § 4-3 er det krav til utarbeidelse av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold 
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike 
forhold som følge av planlagt utbygging. Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig 
ettersyn og at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
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Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram for 
kommunedelplan for masseforvaltning i Ringerike kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 1. april 2019. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Ringerike kommune har vurdert at det er behov for å utarbeide en egen 
kommunedelplan som blant annet skal sikre en helhetlig forvaltning av massene i 
kommunen og legge til rette for deponering av masser. Det er også ønskelig at planen 
skal bidra til å sikre fremtidige ressurser på en bærekraftig måte, skape forutsigbarhet 
for næringen og redusere fremtidige arealkonflikter. Det skal utarbeides 
konsekvensutredning til planen. 
 
Uttalelse til planen 
Det er etter DMFs oppfatning positivt og gunstig at Ringerike utarbeider en 
masseforvaltningsplan. Målene som er satt i planprogrammet gjengir viktige punkter 
som er nødvendig for å sikre en god forvaltning av mineralske ressurser for samfunnet 
har behov for. En masseforvaltningsplan kan være et viktig verktøy som sikrer tilgang 
på forekomster som er viktige nå og som kan bli viktige i framtida. En slik plan kan også 
bidra til at miljø og samfunnshensyn blir ivaretatt i forvaltningen av mineralske 
ressurser. 
 
Slik DMF leser planprogrammet avgrenses planen til temaet byggeråstoffene og skal 
ikke omhandle øvrige mineralske ressurser. Vi vil likevel minne om at kommunen har 
registrerte forekomster av blant annet malm som Norges geologiske undersøkelse 
(NGU) har vurdert har nasjonal betydning som ressurs. Det bør i arbeidet med planen 
vurderes om blant annet metoden for å sikre fremtidige ressurser i plan kan være 
relevant også for andre mineralske ressurser ut over byggeråstoffene, og om det kan 
være relevant å ta med i denne planen. 
 
I planprogrammet er det referert til regjeringens forventninger til regional og 
kommunal planlegging. DMF vil i den sammenheng spesifikt henvise til formuleringen 
fra planprogrammet: «..behovet og tilgang på byggeråstoffer skal ses i en regional 
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sammenheng.» 14. mai 2019 ble det lagt frem nye nasjonale forventinger1 som etter 
DMFs oppfatning underbygger ytterligere intensjonene i kommunens planprogram, 
selv om ordlyden er noe endret.  
 
Planprogrammet viser til det lokale behovet for byggeråstoffer, sett i sammenheng 
med forventet befolkningsvekst, og at uttakene i kommunen samtidig er viktige for 
forsyningen av ressurser til Oslofjordområdet. Problemstillingen om behovet for 
masser går også igjen i tema for konsekvensutredningen der «massebehov» er eget 
tema. DMF mener dette er en hensiktsmessig tilnærming for å få oversikt over 
massebehovet samtidig som det åpner for å sette tall på hvor lang tid dagens ressurser 
vil kunne levere til dette behovet. Vi savner likevel en fortsettelse av resonnementet 
for å komplettere formuleringene i de nasjonale forventningene. 
 
Når kommunen har gjort seg kjent med behovet for byggeråstoff er det en åpenbar 
mulighet å sette dette i sammenheng med tilgangen på ressursene det er behov for. 
Det kan være flere tilnærminger for å se på tilgang på mineralske ressurser. NGU har 
estimater over volum i den enkelte forekomst (hovedsakelig knyttet til forekomster i 
løsmasseavsetninger). DMF har oversikt over tildelte konsesjoner og vil kunne si noe 
om tilgang på ressurser fra konsesjonspliktige uttak. I tillegg kan kommunen se til 
områder på de ulike plannivåene som åpner for uttak av masser.  
 
I prosessen med kommunedelplanen bør det også vurderes videre hvordan plankart og 
bestemmelser sikrer behovet og tilgang på ressurser nå og i framtida. DMF er klar over 
at kommunen er kjent med aktuelle planvirkemidler, men vi anbefaler likevel at 
områder der det foregår uttak og områder det ønskes å legge til rette for framtidig 
uttak avsettes til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Alle disse områdene bør 
uansett inngå i den nye kommunedelplanen. Vi anbefaler også at det stilles krav om 
reguleringsplan for områder der det skal drives uttak av masser. Øvrige kjente 
forekomstområder med mineralske ressurser som er vurdert til å være av nasjonal 
eller regional betydning som ikke blir avsatt til råstoffutvinning bør etter DMFs 
oppfatning sikres med hensynssone. Kommunen bør også vurdere å benytte 
hensynssone for kjente forekomster kommunen vurderer at bør sikres for framtida.  
 
Databaser og kartinnsyn 
Vi forventer at det i arbeidet med kommunedelplanen blir innhentet oppdatert 
informasjon fra tilgjengelige ressursdatabaser og kart. 
 
DMFs kartinnsyn2 gir en oversikt over registrerte uttak i kommunen med driftsstatus. 
Kartinnsynet gir også oversikt over områder der det er gitt undersøkelses- og 
utvinningsrett etter mineralloven (bergrettigheter), og aktsomhetskart for gamle 
gruver. DMF vurderer at alle disse temaene bør vurderes å benytte inn i arbeidet med 
en plan for masseforvaltning. I tillegg har DMF oversikt over driftskonsesjoner i 
kommunen. Der det er gitt driftskonsesjon etter mineralloven har kommunen hatt 
konsesjonssaken på høring og blitt orientert når konsesjon blir tildelt. Dersom det er 
behov for ytterligere informasjon knyttet til konsesjonsbehandling etter mineralloven, 

                                                                 
 
1Nasjonale forventninger ti l  regional  og kommunal planlegging 2019–2023: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-

forventninger-2019-bm.pdf 
2 DMFs kartinnsyn: https://minit.dirmin.no/kart/# 
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eller andre tema innenfor DMFs forvaltningsområde som kan være relevant for 
arbeidet med masseforvaltningsplanen, bes kommunen om å ta kontakt med DMF.  
 
NGU har databaser3,4og kartinnsyn5,6 for grus, pukk og steintipper og mineralressurser.  
I planprogrammet er det vist til råstoff-forekomster i kommunen som har blitt kartlagt 
og verdivurdert av NGU i 2014. DMF forventer at kunnskapsgrunnlaget kommunen 
benytter i kommuneplanarbeidet ikke baseres kun på denne rapporten, da det kan ha 
kommet ny informasjon etter at rapporten ble utarbeidet. Vi forventer at eventuell 
oppdatert informasjon i NGUs databaser og kart også legges til grunn. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Dragana Beric Skjøstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Saksbehandler: Lars Libach 
 
 
 

Mottakere: 

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

 
 

                                                                 
 
3 NGUs grus-, pukk- og steintippdatabase: 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag.velg_fylke 
4 NGUs mineralressursdatabase: http://aps.ngu.no/pls/oradb/imiobj.visfylker?p_sprak=N 
5 NGUs kartinnsyn for grus-, pukk og steintipper: http://geo.ngu.no/kart/grus_pukk_mobil/ 
6 NGUs kartinnsyn for mineralressurser: http://geo.ngu.no/kart/mineralressurser_mobil/ 



Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 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 9/68875 - 4 06.06.201 9

Kommunedelplan for masseforvaltning - Ringerike kommune

Vi har mottatt for uttale forslag til planprogram for kommunedelplan for masseforvaltning.

Statens vegvesen er vegmyndighet for riksvegene. Inntil 31 .1 2.201 9 forvalter Statens

vegvesen vegmyndigheten for fylkesvegene i Buskerud. Fra 01 .01 .2020 er det Vik en

fylkeskommune som selv vil forvalte vegmyndigheten for fylkesvegene.

Det er i planprogramforslaget listet opp noen statlige føringer, som opplyses å ikke være

uttømmende. For vårt myndighetsområdet gjelder Vegloven, med forskrifter og vegnormaler

hjeml et i forskriftene til vegloven. Dette gjelder for alle veger i Norge og disse føringene bør

framgå i planprogrammet.

Vi gjør oppmerksom på at manglende konsekvensutredning på vårt fagområde vil medføre

innsigelse til planen. Innsigelse vil også være aktue lt om planen mangler sikring av

nødvendige tiltak for å bøte på konsekvensene av merskapt transport fra den ønskede

arealutviklingen. Vi gjør også oppmerksom på at adkomst til områder, iht til vegloven, skal

avklares i kommune(del)planer.

Buskerud Avdelin g, Seksjon for Plan og Forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

seksjonsleder Bjertnes Wenche

sjefsingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



2

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAM M EN

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1 502 MOSS



Ref: 2019/4972

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt på høring.
DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender derfor dette generelle svaret.

 

Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i plansaker.
Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til kommunale planer.

 

DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører følgende områder:   

•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter

•         Transport av farlig gods

•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg

•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)

 

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil også disse
områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider med Fylkesmannen og
vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nødvendig. Hvis det likevel er behov for direkte involvering
av DSB i plansaken, bes det om at høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket
forhold det bes om DSBs uttalelse til.

 

Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging og
veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.

 

Vennlig hilsen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

E-post: postmottak@dsb.no
Telefon: +47 33 41 25 00
www.dsb.no

 

 



Fra: Anita Klemensdottir [Anita.Klemensdottir@mattilsynet.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.05.2019 14:57:30 

Emne: Innspill til 1013 Kommunedelplan for masseforvaltning 

Vedlegg:  

Vi viser til å ha mottatt varsel om oppstart og forslag til planprogram for kommunedelplan for masseforvaltning. Takk for at vi får komme med innspill etter 
fristens utløp.  
Vi merker oss at noe av hensikten med planarbeidet er å sikre fremtidige ressurser på en bærekraftig måte og redusere fremtidige arealkonflikter. 
 
Mattilsynet er sektormyndighet i saker som kan berøre drikkevann og drikkevannskilder, og skal påse at nasjonale, regionale og lokale bestemmelser og 
føringer vedrørende drikkevann skal ivaretas. Vi ønsker i den forbindelse å komme med følgende innspill til planarbeidet: 
 
Drikkevann og drikkevannskilder er en av våre viktigste naturressurser, og en trygg og sikker levering av drikkevann til befolkning og næringsliv er en 
betingelse for god folkehelse og for et velfungerende samfunn.  
 
Myndighetene har de siste årene sendt tydelige signaler om at drikkevannskilder skal gis økt beskyttelse fordi de er viktige for samfunnet. Vi viser i den 
forbindelse Nasjonale mål for vann og helse vedtatt av regjeringen 22.mai 2014. Her er det angitt en rekke mål og tiltak som skal bidra til å forbedre og sikre 
drikkevannsforsyning til befolkningen. Et eksempel på dette er at drikkevannskilder, gjennom prosesser etter relevant regelverk, skal beskyttes mot 
forurensninger slik at behovet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig. Samfunnsutvikling og klimaendring vil medføre en økt belastning på 
drikkevannskilder og nedbørsfelt, og dette vil etter vår mening medføre et stadig økende behov for beskyttelse i framtida, og dermed kreve en streng 
vurdering av aktivitet nær drikkevannskilden. 
 
 
Mvh 
Anita Klemensdottir 
seniorinspektør 
Mattilsynet, avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres 
 
Telefon: 22 77 78 46/92 85 47 21 
Besøksadresse: Kartverksveien 12, 3511 Hønefoss 
 
Felles postadresse: Mattilsynet, avd. Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 



 
www.mattilsynet.no    www.matportalen.no 

 



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO - 2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 91 7 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN - nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 15.05.2019
Saksref : 201905454 - 2
Deres ref . : 18/1877 - 9
15466/19
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Åsne Fyhri
Telefon:
Mobil: +47 99641434
E - post: Asne.Fyhri@banenor.no

Ringerike kommune - 1013 Kommunedelplan masseforvaltning - varsel om oppstart og
forslag til planprogram - Uttalelse

Vi viser til brev datert 1. april 2019 om ovennevnte.

Det er positivt at kommunen lager en helhetlig plan for masseforvaltning. Bane NOR planlegger en
rekke store samferdselstiltak i regionen, og vil i fremtiden ha behov for avhending av masser på
egnet sted. Om det planlegges massedeponi eller uttak i nærheten av eksisterende og fremtidig
jernbaneinfrastruktur er det viktig at det gjøres t ilstrekkelige vurderinger rundt risiko og sårbarhet
for jernbanen.

Vi har ingen ytterligere merknader .

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og samfunnskontakt

Åsne Fyhri
senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur



Fra: Merli, Einar [Einar.Merli@avinor.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 04.04.2019 10:24:31 

Emne: Ringerike kommune - 1013 Kommunedelplan for masseforvaltning - Varsel om 

oppstart og forslag til planprogram - Uttalelse fra Avinor 

Vedlegg:  

Ringerike kommune 

 

Vi viser til kommunens brev av 01.04.2019 (ref. 18/1877-9) vedrørende varsel om oppstart og forslag til 

planprogram for 1013 Kommunedelplan for masseforvaltning. 

 

Avinor har ingen merknader til planarbeidet og forslag til planprogram. 
 

 

Med vennlig hilsen 

Einar K. Merli 

Arealplanlegger, seksjon Masterplaner og arealdisponering 

 

DRIFT OG INFRASTRUKTUR 

 

einar.merli@avinor.no 

Mob: +47 976 51 687 

Tlf:     +47 67 03 00 00 

Dronning Eufemias gate 6 
Postboks 150, 2061 Gardermoen 

 

www.avinor.no 

 

 

 

 

 

-----Opprinnelig melding----- 

Fra: postmottak@ringerike.kommune.no [mailto:postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 2. april 2019 08:01 
Til: Arkiv <Arkiv@avinor.no> 

Emne: 1013 Kommunedelplan masseforvaltning - varsel om oppstart og forslag til planprogram 

 

VÅR REFERANSE: Saksnr: 18/1877-9 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen Deres ref.:  

 

Oversender vedlagte dokument. 

 

Med vennlig hilsen 

Hanne Christine Wilhelmsen 

Areal- og byplankontoret 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

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

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

 

 

 

 

Ringerike kommune 

Areal- og byplankontoret 

29.04.2019 

 

Vår ref.: 2018/1877  

Innspill til kommunedelplan for masseforvaltning 

Det vises til deres varsel om oppstart til planarbeid og forslag til planprogram av 01.04.2019.      

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Bakgrunn /innledning 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern er rådgivende helsemyndighet i henhold til 

Folkehelseloven kapittel 3. Miljørettet helsevern og tilhørende forskrifter. Miljørettet 

helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse 

er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.  

Støy, vibrasjoner, forurensning til luft, grunn og vann, smittestoff, avfall, skadedyrforekomst, 

ulykkesrisiko, naturgitte forhold er eksempler på slike miljøfaktorer.  

 

Folkehelseloven stiller krav om at kommunen skal arbeide systematisk og målrettet for å 

fremme folkehelse og sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ 

innvirkning på helsen. I lovens forskrift om miljørettet helsevern er det stilt krav om at 

hensynet til helse og trivsel skal kunne bli ivaretatt gjennom planlegging etter plan- og 

bygningsloven og godkjenning av virksomhet etter annet lovverk, jf. § 4. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern gjelder for de fleste virksomheter og eiendommer og 

ansvarlig grunneiere og virksomhetsledere plikter å etterleve funksjonskravene i forskriften, 

det vises spesielt til funksjonskravene gitt i forskriftens kapittel 3. Miljø- og helsekrav til 

lokaler, virksomheter og eiendommer og til de administrative krav i Kapittel 4. Administrative 

krav til virksomheter og eiendommer. Bestemmelsene gjelder for miljøfaktorer som kan få 

innvirkning på virksomhetene, og miljøfaktorer som virksomhetene kan påføre omgivelsene. 

 

Innspill 

Kommuneoverlegen anbefaler areal- og byplankontoret å opplyse om folkehelselovens kapitel 

3 Miljørettet helsevern og forskrift om miljørettet helsevern i planprogrammet. Forskriften vil 



gjelde for planlegging, drift og avvikling av virksomheter og eiendommer for uttak, lagring, 

bearbeiding, transportering m.m. av masser, se merknader til forskriftens § 2. Virkeområde. 

 

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig for miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 





 

Teknisk etat 
Telefon: 32 78 93 00     Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund  Bankgiro: 2270 07 61413 
post@modum.kommune.no     www.modum.kommune.no          Org. nr.: 970 491 589 

Ringerike Kommune 
Postboks 123 Sentrum 
 
3502 HØNEFOSS        
  

 
 

 
 
Arkivsak  Arkivkode Etat/Avd/Saksb     Dato  
19/1847  141 TEK/ALM/FB   21.05.2019 

 

 

KOMMENTAR TIL VQARSEL OM OPPSTART AV KOMMUNEDELPLAN FOR 
MASSEFORVALTNING –  
 
Viser til varsel om oppstart av arbeid med kommunedelplan for masseforvaltning. Modum 
kommune er av den oppfatning at dette er fornuftig tiltak da det foregår større 
masseuttak i distriktet og det er viktig å ha et godt regelverk for å hindre ulovlig 
deponering samt ivareta miljøaspektet på en god måte. 
 
Modum kommune ønsker som nabokommune å få planen til høring når den er utarbeidet, 
da vi selv har tilsvarende forhold i vår kommune. I tillegg kan være aktuelt for Modum 
kommune å utarbeide en liknende kommunedelplan på sikt slik at det vil være nyttig å få 
kjennskap til deres erfaringer med dette arbeidet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Frode Brokhaug 
Arealplanlegger 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 





Fra: Tove Frøvoll Thoresen [tt832@kirken.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Kirkevergen i Ringerike (post@ringerike.kirken.no) [post@ringerike.kirken.no]; Rolf Simeon Andersen [ra596@kirken.no]; Rådgiver 

Gravplassaker [radgiver.gravplass@kirken.no] 

Sendt: 16.05.2019 12:26:37 

Emne: Kommunedelplan masseforvaltning - varsel om oppstart og forslag til planprogram 

Vedlegg:  

Kommunedelplan masseforvaltning - varsel om oppstart og forslag til planprogram 
 
Vi viser til mottatt varsel om oppstart og forslag til planprogram. 
 
Tunsberg biskop og bispedømmeråd er fagorgan med innsigelsesrett i forbindelse med regulering av kirketomter og gravplasser og dessuten der slike blir 
berørt. 
 
Ut fra den mottatte dokumentasjonen og i samråd med Den norske kirke lokalt, ved kirkevergen, kan vi ikke se at planen vil kunne ha konsekvenser for 
ansvarsområdene våre. Dersom forholdene skulle endre seg i løpet av planprosessen, ber vi om å bli kontaktet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Tove Frøvoll Thoresen 
Administrasjonssjef 
Tunsberg bispedømme 
www.kirken.no/tunsberg 
Telefon: 33354300 / -321 
 
 
-----Original Message----- 
From: postmottak@ringerike.kommune.no [mailto:postmottak@ringerike.kommune.no]  
Sent: Tuesday, April 2, 2019 8:01 AM 
To: Tunsberg-bdr <tunsberg.bdr@kirken.no> 
Subject: 1013 Kommunedelplan masseforvaltning - varsel om oppstart og forslag til planprogram 



 
VÅR REFERANSE: Saksnr: 18/1877-9 
Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen Deres ref.:   
 
Oversender vedlagte dokument.  
 
Med vennlig hilsen 
Hanne Christine Wilhelmsen 
Areal- og byplankontoret 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1877-5   Arkiv: PLN 1013  

 

 

1013 Kommunedelplan masseforvaltning - Varsle oppstart av planarbeid og 

legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og på høring 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

 

 

  

 

Sammendrag 

Formannskapet fattet 22.06.2018 (sak 48/18) vedtak om oppstart av planarbeid 1013 

kommunedelplan for masseforvaltning.   

 

Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig forvaltning av massene i kommunen, unngå 

ulovlige deponering av masser, samt ha arealer som er egnet for massemottak i takt med 

utviklingen i kommunen og regionen. Videre er det ønskelig å kunne sikre fremtidige ressurser 

på en bærekraftig måte, skape forutsigbarhet for næringen og redusere fremtidige 

arealkonflikter.  

 

 

Tidligere vedtak 

Formannskapet fattet 22.06.2018, sak 48/18, vedtak om oppstart av planarbeid for 1013 

kommunedelplan for masseforvaltning.   

 

Formannskapet fremmet alternativt forslag til vedtak, som ble enstemmig vedtatt:  

Rådmannen får i oppdrag i nært samarbeid med regionale myndigheter å utarbeide en 

regional plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike 

kommune. 

 

Dette er ivaretatt i planprogrammets kap. 1.1, mål for planarbeidet: sikre at ressursene 

forvaltes i et regionalt, langsiktig og bærekraftig perspektiv som også ivaretar framtidas 

behov, samt i kap. 2.2 medvirkning.  



- 

 

 

Bakgrunn for saken  

Masseforvaltning er en interkommunal og regional utfordring, og det er vanskelig å finne større 

områder for massemottak/uttak i Ringerike som ikke er konfliktfylte. I tillegg er pågangen av 

forespørsler om reguleringsplaner for disse temaene svært stor, og det er lite hensiktsmessig å 

ha mange enkeltstående reguleringsplaner for så store og potensielt konfliktfylte virksomheter 

med manglende føringer i overordna planverk. Det er avsatt i kommuneplanens arealdel 

områder med formålet råstoffutvinning (nåværende eller fremtidig), ingen arealer er avsatt til 

massemottak og det er bare en hensynsone for råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. 

Dette er ikke tilstrekkelig for å kunne redusere fremtidige arealkonflikter og båndlegge 

ressurser for fremtiden.  

 

Med en overordnet plan for dette temaet vil kommunen være bedre rustet til å ta gode 

beslutninger i et helhetlig, langsiktig og regionalt perspektiv. Det vil være et stort behov for 

byggeråstoffer i fremtiden, med økende befolkningsvekst og store byggeprosjekter på 

trappene, som FRE16 og den forventede veksten dette fører med seg. Byggeråstoff er en ikke-

fornybar ressurs, og det er viktig at kommunedelplanen tilrettelegger for en fornuftig og 

langsiktig håndtering av ressursene i kommunen. Samtidig vet vi at virksomhet knytta til 

mottak/uttak av råstoff fører med seg en del utfordringer, som for eksempel støy, støv og 

klimagassutslipp og nedbygging av arealer med annet formål. Alle konsekvenser av en slik plan 

vil derfor utredes i planarbeidet, se planprogram kapittel 4. 

 

Beskrivelse av saken 

Planarbeidet utløser krav om KU etter forskrift om konsekvensutredninger kap. II § 6 a og § 8 

vedlegg II og plan- og bygningsloven § 4-2. Videre er det krav om planprogram etter plan- og 

bygningsloven § 4.1 og KU-forskriften § 6. Det har blitt utarbeidet et forslag til planprogram 

som er klart til å legges ut til offentlig ettersyn, se vedlegg 1. I forbindelse med høring og 

offentlig ettersyn vil det bli gjennomført en egen innspillsrunde, hvor grunneiere/interessenter 

kan melde inn behov eller forslag til arealer. For å begrense innspillene vil bare massemottak 

eller masseuttak til kommersielt bruk, med et uttak eller mottak på mer enn 10 000 m3 masse, 

bli vurdert i den videre planprosessen.  

 

Planprogrammet legger grunnlaget for det videre planarbeidet. Formålet med planarbeidet, 

planprosessen, opplegg for medvirkning, beskrivelse av utredningsbehovet og innhold i 

konsekvensutredning er beskrevet i planprogrammet. Det er viktig at planprogrammet er 

utformet slik at det i etterkant kan tas stilling til om gjennomført planarbeid er utført i samsvar 

med planprogrammet. 

 

Rådmannens vurdering 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en god 

prosess i det videre arbeidet med planforslag og konsekvensutredning. Rådmannen anbefaler 

derfor at det varsles oppstart av planarbeid for 1013 Kommunedelplan for masseforvaltning og 

at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og høring.  

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram 

Forslag til mal for innspill til nye masseuttak/massemottak 



- 

Saksprotokoll - 1013 Kommunedelplan masseforvaltning 

Kommunedelplan masseforvaltning (saksfremlegg politisk oppstart) 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Sannes Riiser og Hanne Christine Wilhelmsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1877-7  Arkiv: PLN 1013  

 

Sak: 4/19 

 

Saksprotokoll - 1013 Kommunedelplan masseforvaltning - Varsle oppstart av 

planarbeid og legge forslag til planprogram ut til of  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Det varsles oppstart av planarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.03.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/4425-24   Arkiv: PLN 440  

 
 

440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 0605_440 Bakkeveien 7 sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. De deler av gjeldende reguleringsplan 0605_15 S-V Norderhov som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_440 Bakkeveien 7, oppheves. 

 

 

  
Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av en åttemannsbolig, 

med takterrasse, uteoppholdsarealer og utvendig parkering. Planområdet grenser til «399 

Ny skole og boligområde Benterud» vedtatt 2.03.2017 og «311 Boligområde på Benterud» 

vedtatt 04.05.2006. Planforslaget legger opp til fortetning i et sentralt område i Hønefoss. 

 

Utfra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Planforslaget legger til rette for leiligheter av ulik størrelse i et sentralt område, som vil gjøre 

området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Planarbeidet startet opp fordi forslagstiller Bakkeveien 7 AS ønsket å tilrettelegge for 

lavblokk med åtteboenheter på Benterud, Hønefoss. Planområdet består i dag av en 

enebolig med opparbeidet gårdsplass. Arealet ligger i et etablert boligområde med nærhet 

til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner. Planområdet inngår i 

reguleringsplan «15 S-V Norderhov», vedtatt 25.09.1947. Omfanget av planlagt bebyggelse 

utløser krav om detaljregulering av området.  
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Figur 1: Dagens situasjon 

 

Beskrivelse av planforslaget 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller Bakkeveien 7 AS v/ Ole Alexander Heen, 

Steffen Fagerås og Paul Magnus Lehne 

 

   

Fagkyndig  Ole Alexander Heen i Heen Eiendom AS   

   

Eieropplysninger Bakkeveien 7 AS 

Ringerike Kommune 

(Kjørevei: Bakkeveien og Benterudgata) 

Gbnr.39/42 

Gbnr.3051/1 

 

   

Arealstørrelse  Totalt er planområdet 3016,5 m2, eiendommen 

gbnr. 39/42 er 1769 m2.  

 

   

Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 

Lekeplass 

Adkomstvei 

Fortau 

Gårdsplass 

Parkering 

Uteoppholdsareal 

626,6 m2 

110,7 m2 

836,1 m2 

138 m2 

370,1 m2 

255,5 m2 

423,8 m2 

   

Boligtyper og boenheter Åtte leiligheter, fordelt på to plan med  

fire leiligheter i hver etasje  

 

   

Parkering  Bil – 1 plass pr. boenhet  

Sykkel – 2 plasser pr. boenhet 

Gjesteparkering – 0,5 plass pr. boenhet 

 

   

Plantype  Detaljregulering   
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Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er 

merket 1. gangsbehandling, og består av:  

 

  Plankart målestokk 1:1000 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

berørte parter i brev 24.2.2018, med kunngjøring i Ringerikes Blad samt på kommunens 

nettsider. Frist for uttalelse var 24.03.2018. Det kom inn totalt tretten uttalelser. Disse følger 

vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5. 

 

I fellesbrev fra naboer i Bakkeveien og Benterudgata informeres det om problemer med 

dagens trafikkavviklingen, og at det ikke er ønskelig med trafikkøkningen en åttemannsbolig 

vil medføre. Videre bemerkes det også at en åttemannsbolig vil bryte med 

småhusbebyggelsen i området.  

 

Det bemerkes også fra Ringerike kommune v/teknisk forvaltning at det er utfordringer i 

Benterudgata og Bakkeveien med dagens trafikk, og at veibredden i Bakkeveien ikke tillater 

at to biler møtes. Statens vegvesen påpeker at virkningene av økt trafikk må dokumenteres 

nærmere i planarbeidet.  

 

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) påpekte ved varsel om oppstart at dagens 

renovasjonsløsning kan være utfordrende. Det informeres om at renovasjonsbilen ikke 

kommer frem, og at manglende snumuligheter fører til at den må rygge inn Bakkeveien. 

Planforslaget har blitt justert for å imøtekomme innspill fra HRA. Det er tilrettelagt for en 

snumulighet ved å åpne opp innkjøring til Bekkegata 7. Det oppfyller ikke krav om 

snuhammer/snuplass, men det gir mulighet for at en renovasjonsbil på 9-10 meter kan snu. 

Nummer 1-3 viser tenkt kjøreretning og rekkefølge for å snu.  

 

 

 
Figur 2, illustrasjon snumulighet for renovasjonsbil. 

 

 

Bebyggelsens plassering og utforming 
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Bygningskropp er foreslått med flatt tak. Det er tenkt sportsboder og avfallshus i samme 

uttrykk som leilighetsbygget.  

 

Planforslaget legger opp til en høy utnyttelse av eiendommen, og det er derfor viktig å sikre 

gode uteoppholdsarealer for alle de åtte leilighetene. Det er satt av minimum 400 m2 til 

uteoppholdsareal og lekeplass på bakkenivå. Arealene er flate og lett tilgjengelige med 

gode solforhold, og er lite støyutsatt. Videre skal det etableres en takterrasse på minimum 

120 m2. Takterrassen skal trekkes inn 2 meter fra nord, vest og sør for å skjerme naboene 

fra innsyn.  

   

 
 

Figur 3: Situasjonsplan for mulig utforming av planområdet 
 

 

 
 

Figur 4: 3D illustrasjon av mulig bebyggelse. 
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Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel  

Foreslått utbygging vil skje i et fortetningsareal på Benterud, Hønefoss-området. Dette er i 

tråd med kommuneplanenes samfunnsdel som viser til at 70 % av befolkningsveksten skal 

skje i Hønefoss- området. Utbygningen legger opp til åtte leiligheter av ulik størrelse, som vil 

gjøre området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området som ønskes utbygd avsatt til 

boligformål.  

 

 

Juridiske forhold  

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

ut til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11.  

 
Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Naturbasen til 

Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart tilsier at det ikke finnes 

spesielle naturverdier på planområdet. Det er i Miljødirektoratets database heller ikke 

registrert noen form for økosystem, art eller naturtype som er til hinder for utbygging. 

Området består av en enebolig med opparbeidet uteområde i dag.  

 

 

Økonomiske forhold 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Utbygginga vil muligens kunne gi 

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester. Forslagstiller 

skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

Bakkeveien består i dag av småhusbebyggelse, som er til dels store eneboliger og 

tomannsboliger. En åttemannsbolig vil medføre en fortetting i Bakkeveien og til dels endre 

småhusbebyggelsens karakter. Planområdet er i nærhet til flere flermannsboliger, blokker 

og Benterud skole som har et moderen utrykk med fatt tak, det nye bygget vil derfor passe 

inn i området sett som en helhet.  

 

Størrelsen og volum på bebyggelsen i planforslaget anses ikke å ha negativ påvirkning på 

eksisterende bebyggelse. Bygg med flatt tak har lavere mønehøyde enn bygg med saltak, 

planbestemmelsene tillater maks 8 meter gesimshøyde.  

 

Innkommende uttalelser  

Antallet innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området. De viktigste 

merknadene er innarbeidet i planforslaget som nå foreligger. Merknadene til naboer har i 

stor grad dreid som om motvilje til at det bygges en åttemannsbolig i området.  

 

Adkomst/veiløsning 
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Det har blitt utført en trafikkanalysen, med trafikktellinger for Benterudgata og Bekkegata, 

se vedlegg 8. Trafikkanalysen konkluderer med at tenkt utbygning vil gi en akseptabel 

trafikksituasjon. Bredde på Bakkegata er noe under retningslinjene til Statens vegvesen, 

men dette anses som akseptabelt da Bakkeveien er kort med få boenheter. Tellingene i 

Benterudgata ovenfor og nedenfor Bakkeveien viser at det er liten trafikk i gaten i forhold til 

veistandarden. Benterudgata har i retning mot sentrum fortau på begge sider som vil 

ivareta de myke trafikantene på en god måte. 

 

Lekeplasser  

Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av sandlekeplass med sittemuligheter 

før det gis brukstillatelse for boligene. I tillegg er det kort vei til Benterud skole, med godt 

opparbeide uteoppholdsarealer og lekeplass. 

 

Infrastruktur  

Det er tilstrekkelig kapasitet på eksisterende strøm og VA-nett i området.  

Det stilles krav om dokumentasjon av overvannshåndtering før det gis byggetillatelse. 

 

ROS-analyse 

Følgende har blitt identifisert som mulig forhold som utgjør en risiko: flom, radon, ulykke i 

av/påkjørsler og ulykke med gående/syklende. ROS- analysen konkluderer med at mulige 

farlige forhold og uønskede hendelser er mulige å kontrollere og forebygge. For ROS-

analyse se vedlegg 7.   

 

Samlet vurdering 

Ut i fra en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Rådmannen mener at planforslaget legger opp til riktig bruk av arealene innenfor 

planområdet. Arealet ligger i et etablert boligområde med nærhet til skole, 

rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner. Den er også lite støyutsatt. 

Totaloppfatningen er at det ligger til rette for meget god bokvalitet. Bakkeveien 7 vil kunne 

tilføre kommunen sentrumsnære boliger, med varierende størrelse på leilighetene som gjør 

det mulig for ulike økonomiske samfunnsgrupper å etablere seg her. En fortetting av 

Bakkeveien 7 er en naturlig utvikling av området. 

 

Det foreligger interessemotsetning mellom hensynet til bokvalitet for naboer og ønsket om 

fortetting i sentrum. Se «Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer» 

vedlegg 5.  

 

Planforslaget legger opp til at renovasjonsbilen kan snu innerst i Bakkeveien. Dette vil være 

positivt for området, da det bedrer sikkerheten betraktelig. Løsning har vært lagt frem for 

HRA, som bekreftet at det er en bedring av dagens situasjon. Det er sikret i 

planbestemmelsene at vegetasjon/parkerte biler ikke skal være til hinder for 

renovasjonsbilen.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. Uttalelse til oppstart av planarbeid 



- 

7. ROS-analyse 

8. Trafikkanalyse 

9. Solstudie – eksisterende situasjon  

10. Solstudie – med foreslått utbygging 

 

 Ringerike kommune, 05.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

Enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen og Ingrid Liseth 

 

 

 







Mal sist revidert 20.02.2019

RI N G E RI KE KO M M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

REGU LERI N GSBESTEM M ELSER
0605_440 Detaljregulering for

Bakkeveien 7

Utarbeidet av fagkyndig Heen eiendom AS v/Sivilarkitekt Ole Alexander Heen 20.04.2018
Sist revidert av Heen Eiendom AS 03.07.2019 (OAH)

1. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2. gangsbehandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
2. gangsbehandling i formannskapet 2 DATO , sak BHNR
Vedtak i kommunestyret DATO , sak BHNR

Endringsliste:
Nr. Endring Dato Sign.
01 Satt inn i ny mal og revidert/språkvasket av Ringerike kommune 03.07.2019 ÅL
02 Mindre rettelser forslagsstiller §2.1, §2.2, §2.5 03.07.2019 OAH
03 Takterrasser, parkering eget formål. 22.07.2019 OAH

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

Feltnavn

Bebyggelse og anlegg (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 1)

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse BBB

Lekeplass f_BLK

Samferdselsanl egg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 2)

Adkomstveg o_SV

Fortau o_SF

Gårdsplass f_BGP

Parkering SPA 1 - 2

Grønnstruktur (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 3)

Uteoppholdsareal f_BU

Hensynssone (§ 1 2 - 6)

Frisiktsone H140

Eierform:

o_= offentlig
f_= felles
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Bestemmelser om rekkefølge

§ 1 Rekkefølgebestemmelser
Alle rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet samles i dette kapitlet (§ 12 - 7 nr. 10)

§ 1.1 Før igangsettingstillatelse
Før det gis i gangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal utomhusplan være
godkjent av kommunen.

Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:200 og inneholde tilstrekkelig dokumentasjon av:
- eksisterende og nytt terreng
- beplantning
- belysning
- benker
- trapper
- dekke
- murer
- stigningsforhold
- avfallshåndtering
- lekeplasser (med plassering av lekeutstyr/møblering)
- uteoppholdsareal
- snøopplagringsplass
- ivaretakelse av tilgjengelighet/universell utforming
- overvannshåndtering

§ 1.2 Før det gis brukstillatelse
Før det gis brukstillatelse skal følgende være komplett opparbeidet:

Utomhusarealer og lekeplass i henhold til godkjent utomhusplan
Avfallshus og tilrettelegging for renovasjonsbil
Takterrasse

Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart
som mulig påfølgende vår.

Formålsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser

§ 2.1 Tilgjengelighet og universell utforming
Fellesarealer på bakkeplan tilrettelegges for bevegelseshemmede.
Femti prosent (50 %) av boenhetene skal være utformet som tilgjengelige boenheter.
Beplantning skal skje med allergivennlig plantesorter.

§ 2.2 Parkering
Det skal etableres 1 parkeringsplass pr. boenhet.
Det skal etableres minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet.
Det skal avsettes minimum 0,5 gjesteparkeringsplass pr. boenhet.
Èn av gjesteparkeringsplassene skal utformes for bevegelseshemmede.

§ 2.3 Overvann (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 4)
Overvann som genereres innenfor planområdet, skal håndteres lokalt ti l terreng for å sikre
vannbalansen og unngå overbelastning på avløpsanleggene.
Overvann skal fordrøyes og infiltreres, helst så nær kilden som mulig, slik at vannets naturlige
kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.

§ 2.4 Kulturminner (pbl . § 12 - 77 første ledd nr. 6)
Dersom det under anleggsarbeid fremkomme r automatisk fredete kulturminner, må arbeidet
stanses straks og Fylkeskommunen varsles jf. K ulturminnelovens § 8, 2. ledd.
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§ 2.5 Uteoppholdsareal (pbl § 12 - 7 første ledd, nr. 1 og 4)
Det skal avsettes minst 50 m2 uteoppholdsareal for hver boenhet. Inntil 40 % av arealet kan
løses på private terrasser/balkonger.
Alle boenheter skal ha tilgang til eget privat uteareal på balkong eller terrasse.
Deler av uteoppholdsareal kan løses i form av takt errasse.

§ 2.6 Renovasjon (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 4)
Renovasjonsløsning plasseres i avfallshus. Avfallshus skal ha enkel tilgang fra kjøreveg (o_SV).
Parkerte kjøretøy, vegetasjon eller annet innen feltene f_BGP og SPA 1 - 2 må ikke være til
hinder for enkel tilgang for renovasjonsbil.

§ 2.7 Visuelle kvaliteter (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Bygninger skal tilpasses områdets særpreg, eventuelt også tilføre nye visuelle kvaliteter.
Nye bygg skal tilpasses landskapskarakteren; fjern - og nærvirkning, silhuett, land skapsform,
helningsgrad og helningsretning.
Det skal ved søknad om tillatelse til tiltak redegjøres for tiltakets estiske sider i forhold til seg
selv og omgivelsene.

§ 3 Bebyggelse og anlegg

§ 3.1 B olig blokk BBB

§ 3.1.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Innen felt B BB tillates oppføring av lavblokk med inntil 8 boenheter.

§ 3.1.2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 5)
Bruksareal (BRA m2) for felt BBB = 800 m2 fordelt på to etasjer og svalgang. Utkragede
balkonger og terrasser kan anlegges i tillegg til bruksarealet.

§ 3.1.3 Høyde (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 8,0 m.

§ 3.1.4 Takterrasse
Det skal etableres takterrasse på minimum 120 m2. Takterrassen skal være inntrukket 2,0
m fra nord, sør og vest. Rekkverk skal utføres som åpnet transpar ent, i form av spiler eller
glass. Resterende takflate kan tekkes med torv, sedum o.l. med funksjon som
overvannshåndtering.

§ 3.2 Lekeplass f_BLK

§ 3.2.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt f_BLK skal benyttes som felles lekeplass for beboere i planområdet.

L ekearealet skal opparbeides som sandlekeplass med huske eller lekestativ.
Det skal opparbeides sittemuligheter for voksne.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 4.1 Gårdsplass f_BGP

§ 4.1.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt f_BGP skal benyttes til fel les gårdsplass og snuplass.

§ 4.1.2 Bebyggelse (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Det skal oppføres sykkelparkering i felt f_BGP.

§ 4.2 Parkering SPA 1 - 2

§ 4.2.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt SPA 1 - 2 skal benyttes til avfallshus, sportsboder og parkeringsplasser.
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§ 4.2.2 Bebyggelse (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Innen felt SPA 1 - 2 skal det oppføres avfallshus og sportsboder. Carporter tillates også
oppført. Parkeringsplasser skal plasseres slik at det kan oppføres carporter (åtte plasser),
dette skal redegjøres for i søkn ad om tillatelse til tiltak.

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 3,0 meter.

Sportsbodene kan være frittstående eller sammenhengene med inntil fire enheter.

Avfallshus skal plasseres nær innkjøringspartiet til eiendommen.

§ 4.3 Adkomstvei o_SV

§ 4.3.1 Formål ( pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Feltet o_SV skal benyttes til kjøreveg og gangveg.

§ 5 Grønnstruktur

§ 5.1 Uteoppholdsareal f_BU
Feltet f_BU skal benyttes til felles oppholdsareal for beboere. Arealet skal opparbeides
parkmessig, og ha et minimumsareal på 400 m2 inkludert f_BLK (lekeplass) .

§ 6 Hensynssoner

§ 6.1 Frisiktsoner H140
Innenfor frisiktsoner skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og
gjenstander. Vegetasjon og gjenstander skal ikke være høyere enn 0,5 m over bakkenivå.
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RI N G E RI KE KOM M U N E
Miljø og arealforvaltning, Areal og byplankontoret

PLANBESKRIVELSE
0605_440

Detaljregulering for
Bakkeveien 7, gnr 39 bnr 42

Utarbeidet av Ole Alex ander Heen, 03.07.2019

1. Sammendrag

Intensjonen med planarbeidet er å fortette omsøkte eiendom med en 8 mannsbolig
med utvendig parkering. Se vedlagte skisse til situasjonsplan s om viser en mulig
tomteutnytting. Området er i dag avsatt til bolig.

2. Bakgrunn

2.1 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å fortette omsøkte eiendom med en 8 mannsbolig
med utvendig parkering.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller og eier av tomten er Bakkeveien 7 AS. Plankonsu lent er siv.ark Ole
Alexander Heen i Heen Eiendom AS.

2.3 Utbyggingsavtaler
Forslagsstiller kan ikke se noen behov for utbyggingsavtaler i denne saken.

2.4 Krav om konsekvensutredning
Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift o m konsekvensutredninger,
da tomta er på mindre enn 15 daa (15 000 m2) og reguleringsplan en er i samsvar med
overordnet plan.

3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
Oppstart av planprosess ble varsl et med brev og annonse i Ringb lad den 24.02.2018
med frist for innspill 24.03.2018 . Offentlige etater og alle na boer i området ihht. liste
mottatt fra Ringerike kommune ble varslet.

Merknader er kommentert og gjengitt i vedlegg 1.
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4. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan)

4.1 Overordnede planer
Kommuneplanens arealdel der eien dommen ligger som boligeiendom.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
«0605 15 S V Norderhov», vedta tt 25.09.1947. Reguleringsbestemm elsene for
reguleringsplan S V Norderhov er av eldre dato og bestemmelser anses å være
mangelfull/upresise. For denne reguleringsplanen skal til enhve r tid gjeldene
kommuneplanbestemmelser gjelde foran tilsvarende bestemmelser i
reguleringsplanen.

4.3 Tilgrensende planer
«311 Boligområde på Benterud», «399 Ny skole og boligområde Ben terud», «62 03
Eikli område B.» og «431 O mråderegulering Hønefoss» .

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
I forbindelse med planarbeidet har rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser vært
vurdert ihht. følgende:

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interes ser i planleggingen
Retningslinjene er ment å synliggjøre og styrke barn og unges i nteresser i all
planlegging og byggesaksbehandling etter plan og bygningsloven . Det settes krav til
at planlegger skal ivareta areal er og anlegg av betydning for b arn og unge, som skal
sikres i planer der barn og unge er berørt.

Denne planen omfatter kun et lit e areal, og det legges opp til 8 nye boenheter der
lek vil foregå på egen eiendom, samt på offentlige lekeplasser i umiddelbar nærhet.
Planområdet er et rolig boligstrøk med lite trafikk, og gangvei til sentrum av Hønefoss.

Rikspolitiske retningslinjer fo r samordnet areal og transportp lanlegging.
Retningslinjene skal ivareta statlig planretningslinje for klim a og energiplanlegging, og
nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser.

Planområdet ligger i gangavsta nd til Hønefoss sentrum og til of fentlig kommunikasjon
som buss og tog. Kommuneplanen g år inn for fortetting i slike s trøk for å spare miljøet
for forurensing.

Det bygges moderne og godt isole rte boliger ihht. dagens standa rd for
energibesparelse. Det satses ogs å på å etablere et estetisk og godt bomiljø som vil
passe flere befolkningsgrupper.
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
Planområdet består av eiendom 39/42 samt Bakkeveien på Eikli. E iendom 39/42 er på
1769 m2.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet ligger et boligområde med variert bebyggelse av ene boliger og blokker.
Ny barneskole og 200 leiligheter under bygging i umiddelbar nær het

5.3 Stedets karakter
Boligene i området er av variabel karakter fra eldre bebyggelse til
ny bebyggelse hvor den nærmeste bebyggelsen er småhusbebyggelse og med skole og
blokkbebyggelse mot vest.

5.4 Landskap
Landskapet er lokalt tilnærmet fl att. Planområdet består av en enebolig med hage og
gårdsplass. Det er svært gode solforhold på tomta. Det finnes i ngen spesielle estetiske
og kulturelle verdier i planområd et som må ivaretas. Se bilde u nder.

Bilde: Oversiktsbilde av tomten (kilde: prospekt ved salg av ei endom 2017)

5.5 Kulturminner, kulturmiljø, naturverdier, rekreasjonsverdi, uteområder og landbruk
Planområdet har ingen kjente kulturminner, kulturmiljøer, natur verdier, uteområder
eller landbruk som må ivaretas.
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5.6 Trafikkforhold
Adkomsten til boligen på tomten e r i dag fra Bakkeveien via Ben terudgata. Dette er en
kommunal vei med lite trafikk. Det er ikke noe spesiell fare fo r ulykkessituasjoner i
området. Noe vegetasjon har vokst opp i siktlinjene i krysset
Benterudgata/Bakkeveien. Bussto pp begge veier i Osloveien ligge r kun 350m i
gangavstand fra eiendommen. Viser til vedlagte trafikkanalyse.

5.7 Sosial infrastruktur
Planområdet sokner til Benterud skole.

5.8 Teknisk infrastruktur
Eneboligen som i dag ligger på tomten er tilkoblet offentlig va nn og avløpsledninger i
enden av Bakkeveien.

5.14 Grunnforhold
Det er ikke utført særskilte ge otekniske undersøkelser av plano mrådet. Byggegrunnen
forventes ihht. NGU kartlegging å være sandholdig grunn med lei re under.

5.15 Støyforhold
Planområdet ligger i god avstand fra større hovedveier og det e r dermed svært lite
støy fra trafikk. Osloveien som er den mest trafikkerte gata li gger 270 meter unna i
luftlinje. Planområdet er ikke støyutsatt iht. støykart hos mil jøstatus.no.

Støykart (Kilde: miljøstatus.no)

5.16 Luftforurensing
Det er ingen kilder til luftforurensning i nærområdet ut over n ormal luftforurensning i
bebygde områder. Veistøv fra Osl oveien anses som største kilde, men boligen ligger i
god avstand fra Osloveien.
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5.17 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Viser vedlagt ROS analyse. Det e r ikke identifisert vesentlige risikoer i eksisterende
situasjon.

6. Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Boligformål, leilighetsbygg på 2 etasjer med 4 leiligheter i hv er etasje med størrelse
50 110 m2. Leiligheter i 1. etasje utform es som tilgjengelig boenheter. Alle leiligheter
får gjennomlys og vestvendte terrasser.

Plantegning

6.1.1 Reguleringsformål
Boligbebyggelse blokkbebyggelse (BBB), lekeplass (BLK), adkomst vei (SV), gårdsplass
(BGP), uteoppholdsareal (BU ) og frisiktsone (H140).

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligformå l med parkering.
Planarbeidet skal også behandle ad komstvei, samt vurdere og bel yse konsekvenser i
tema som støy, forurensning, trafikkforhold, estetikk, universe ll utforming, sol/skygge
forhold, parkeringsløsninger.
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Bilde: Situasjonsplan med plassering av bygg
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Bilde: 3D illustrasjon av bygg

Bilde: 3D illustrasjon av bygg sett fra innkjøring
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Bilde: 3D illustrasjon av bygg sett fra syd

Bilde: 3D illustrasjon av bygg sett fra vest

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsens høyde for de nye bo ligene skal ihht. planbestemmel ser ha maks
gesimshøyde 8 m.

6.3.2 Grad av utnytting
Iht. planbestemmelser kan det bebygges med maks 800 BRA innenfo r areal avsatt til
BBB. I tillegg kan det oppføres c arport, avfallshus og boder in nenfor området avsatt til
BGP.

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det er planlagt ett leilighetsby gg på 2 etasjer med 4 leilighet er i hver etasje.
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6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Arealet ligger i et etablert bolig område med nærhet til skole, rekreasjonsarealer,
lekearealer og sentrumsfunksjoner . Det er gode solforhold på ei endommen. Se
vedlagt soldiagram. Den er også lite støyutsatt. Totaloppfatnin gen er at det ligger til
rette for meget god bokvalitet.

6.5 Parkering
Det planlegges for 1 parkering splass per boenhet + 4 gjestepark eringsplasser, totalt 12
plasser. Sentrumsbebyggelse med nærhet til offentlig kommunikas jon, skole,
barnehage og sentrumsfunksjoner gjør at vi anser at dette dekke r behovet for
parkering. Det er avsatt 4 gjes teparkeringsplasser felles for a lle leilighetene, hvorav 1
skal være H C tilpasset. Parkering vil foregå på terreng eller i carporter.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Boligene tilkobles til kabelskap KS2123. Det er opplyst fra Rin geriks Kraft Nett AS at
det er nok strømkapasitet i trafo C132 samt frem til kabelskap KS2123 til en 8
mannsbolig. Dette kabelskapet står kun få meter fra tomtegrense n. Se kart under.

Bilde: Situasjonskart med plassering av kabelskap
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6.7 Trafikkløsning
Eksisterende adkomst benyttes. O sloveien – Benterudgata – Bakke veien.
Siktlinjer må ivaretas av eiere av tomter i krysset Benterudgat a/Bakkeveien.

6.7.1 Kjøreatkomst
Tilknytning til overordnet vegnett.

6.7.2 Utforming av veger
Adkomstveien til boligene er Bak keveien som er en kommunal vei. Veien er tilnærmet
flat og har i dag en bredde på c a. 3 meter, mens veieiendommen har en bredde på
5,3–7 meter. I tillegg er det en møtelomme i Bakkeveien. Viser til vedlagt
trafikkanalyse.

6.7.4 Tilgjengelighet fo r gående og syklende
Det er god tilgjengelighet for gå ende og syklende. Bakkeveien h ar lite trafikk. Fra
Benterudgata videre mot byen er det opparbeidet fortau på begge sider av vei.

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Bakkeveien er kommunal eiendom.

6.8 Planlagte offentlige anlegg
Det er ikke behov for offentlige anlegg i forbindelse med regul eringsplanen.

6.10 Universell utforming / tilgjengelighet
Leiligheter i 1. etasje utforme s som tilgjengelig boenhet. Det planlegges ikke for heis til
2. etg. Uteområdet tilrettele gges for bevegelseshemmede.

6.11 Uteoppholdsareal
Det tilrettelegges for minimum 400 m2 uteoppholdsareal, etter at parkering og
bebyggelse er fratrukket. I pla nbestemmelsene foreslås det å se tte krav til minimum
50 m2 uteoppholdsareal per boenhe t, inklusive terrasse. Arealet har flat arrondering
og gode solforhold. Hver leilighe t får egen terrasse. Resterend e uteareal planlegges
som felles uteoppholdsareal for a lle boenhetene. Tomten opparbe ides med plen og
beplantning. Videre anleggelse av sittegrupper, beplantning og lekeplass planlegges og
utføres av sameiet etter behov og ønske for fremtidige beboere. Videre er skolen med
tilgjengelig lekeareal utenfor skoletiden nærmeste nabo. Det er også friområder i
nærheten med Elvebredden, Sjongslunden, stadion, søndre park, o g Petersøya.
Eksisterende vegetasjon fjernes. Det er noen store trær på eien dommen som skygger
for sol for naboeiendommene som det har kommet innspill med øns ke om fjerning.
Det er også fare for at disse fa ller med store konsekvenser for bebyggelsen i
nærheten.

6.12 Kollektivtilbud
Busstopp begge veier i Osloveien ligger kun 350m i gangavstand fra eiendommen.

6.13 Sosial infrastruktur
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Planområdet sokner i dag til Bent erud skole som har god kapasit et. Det finnes flere
barnehager i områdene rundt Bakkeveien.

6.14 Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig net t
Boligen på tomten er i dag tilknyttet offentlig vann og avløps ledninger fra Bakkeveien.
De nye boligene vil tilknyttes a vløp i samme kum, 11562. Der er det både en AF 300 og
en AF PVC 200. Det ligger en va nnledning VL SJG 150mm i umiddel bar nærhet i
Bakkeveien som kobles til. Se kart under.

Bilde: Situasjonskart med plasseri ng av kummer for vann og avlø p

6.17 Plan for avfall
Det tilrettelegges for dunker pla ssert i lukket avfallshus iht. retningslinjer fra H RA.
Avfallshuset plasseres så nært som mulig Bakkeveien for å lette henting av avfall.

6.19 Rekkefølgebestemmelser
Rekkefølgebestemmelser iht. endelige planbestemmelser.
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7. Konsekvensutredning

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift o m konsekvensutredninger,
da tomta er på mindre enn 15 daa (15 000 m2) og reguleringsplan en er i samsvar med
overordnet plan.

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordnede planer
Denne planen passer godt inn i ko mmunens ønske om fortetting. N y skole som
grenser inn til denne tomten og mulighet for barnefamilier å et ablere seg i et nye
leiligheter vil passe godt sammen. Planen ligger også nære byen , matvarebutikker og
kollektivtrafikk. Planen ligger ut enfor området for «sentrumspl anen». Planen vil ikke
påvirke overordnede planer.

8.2 Landskap
Noen høye trær vil bli fjernet fra tomten. Dette vil bedre solf orholdet for naboer. Det
vil ellers ikke bli gjort vesent lige forandringer på landskapet ifm. dette planforslaget.

8.3 Stedets karakter
Området består i dag av småhusbe byggelse, men det er i nærheten både
flermannsboliger, blokker og en stor skole. Småhusbebyggelsen b estår til dels av store
eneboliger og tomannsboliger hvor en 8 mannsbolig ikke er særli g større enn enkelte
av «småhusene» langs Bakkeveie n. En 8 mannsbolig vil medføre en fortetting i
Bakkeveien og til dels endre den s karakter, men ikke hvis hele området blir sett på
som helhet.

8.4 Byform og estetikk
Forslagsstiller har foreslått en bygningskropp med flatt tak so m gir bygningsmassen et
moderne uttrykk. Dette står i st il med annen nyere bebyggelse i området. I tillegg
planlegges det frittstående ute boder og avfallshus i samme uttr ykk som hovedbygg.
Dette mener vi vil føye seg inn i stedets karakter på en god må te.

Bygg med flatt tak har lavere m ønehøyde enn bygg med saltak. Nå r solen står lavt på
himmelen vil et flatt tak gi mi ndre skygger enn et saltak. Bygg med flatt tak har
derimot høyere gesims og gir mer skygge når solen står høyt på himmelen. Midt på
dagen vil bygget hovedsakelig sk ygge på egen eiendom og derfor ha mindre betydning
for naboer enn når solen står lavt på himmelen.

Viser til vedlagt skyggediagram som viser planlagt bebyggelses virkning på sol og
skyggeforhold.

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Ingen kultur minner eller verneverdi på eksisterende bygningsmasse. Planene vil ikke
påvirke kulturminner, kulturmiljø eller verneverdier i området. Det ligger eiendommer
med høy verneverdi i nær området ved Osloveien.
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8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Det er ingen spesielle naturverdie r på tomten. Planområdet best år i dag av en
enebolig med hage og opparbeide t gårdsplass. Utbyggingen vil ik ke påvirke det
biologiske mangfoldet. Det er ikke funnet noen truede planteart er, og heller ikke
forventet da planområdet har vær t opparbeidet/kultivert som hag e.
Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatab ankens artskart tilsier
også at det ikke finnes spesielle naturverdier på planområdet. Det er i
Miljødirektoratets database helle r ikke registrert noen form fo r økosystem, art eller
naturtype som er til hinder for utbygging.

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Reguleringsområdet er i dag en privat bolig med privat hage som ikke er tilgjengelig
for andre enn eier. Tenkt bruk p åvirker ikke rekreasjonsmulighe ter i området.

8.8 Uteområder

Uteområder vil bli opparbeidet med parkering, plen og lekeplass , og påvirke
omgivelsene i positiv retning. H øye trær fjernes som bedrer sol forholdene til
naboeiendommer.

8.9 Trafikkforhold
Adkomstvei og gangadkomster vil bli uendret, men med noe økt tr afikk. Likevel godt
innenfor forutsetninger for adkomstvei med fartsgrense under 30 km/t. Viser til
vedlagt trafikkanalyse.

8.12 Universell tilgjengelighet
Leiligheter i 1. etasje utforme s som tilgjengelig boenhet. Uteo mrådet tilrettelegges for
bevegelseshemmede.

8.13 Energibehov – energiforbruk
Tek 17 med fleksible energilø sninger legges til grunn. Undersøk elser viser at det er nok
strømkapasitet nærmeste trafo.

8.14 R OS
Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser v iser at det ikke er
vesentlige risikoer forbundet med planforslag. Viser til vedlag t ROS analyse.

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Mer inntekter på eksisterende infrastruktur og legger til rette for økt skatteinngang
mht. bygging av flere boenheter i kommunen.

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Økt kundegrunnlag for næringsdrivende i området.

8.19 Interessemotsetninger
Naboer ønsker ingen forandring av området, verken økt trafikk e ller større bygg enn
slik det allerede er på tomten.
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8.20 Avveining av virkninger
Samfunnsinteresser tilsier ønske om fortetting i bynære sentral e områder som
Bakkeveien. Infrastruktur, natur, landskap, bebyggelse og overo rdnede interesser
påvirkes ikke negativt av planen e. Snarere vil en fortetting me dføre mer effektiv
utnyttelse av disse tjenestene. N aboers ønske om ikke fortettin g og økt trafikk er ikke
forenlig med overordnede intere sser. Totalvurderingen er at for eslåtte planendringer
har en positiv effekt.

9. Innkomne innspill

Viser til vedlegg 1.

10. Sammendrag

Planforslaget bidrar til å fort ette et boligområde i sentrumsom rådet Hønefoss. Det er
varierende størrelse på leilighetene, og de vil være tilgjengel ig for ulike økonomiske
samfunnsgrupper. Det er kort vei til skole og barnehage. Utford ring med adkomstvei,
men dette kan løses med møtelomme r, og evt. utvide veien noe.

Vedlegg:
1. Høringsinnspill – vurdering av uttalelser
2. ROS analyse
3. Trafikkanalyse
4. Solstudie eksisterende situasjon
5. Solstudie ny situasjon
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VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

PlanID: 0605_ 440

Detaljregulering for Bakkeveien 7, gnr 39 bnr 42

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 21.03.2018
2 Buskerud fylkeskommune utviklingsavdelingen – kulturminner 22.03.2018
3 NVE 06.03.2018
4 Statens vegvesen 07.03.2018
5 Jan Ivan Skillebekk Fagleder Vei, Teknisk forvaltning Ringerike

kommune
20.02.2018

6 Unni Suther, fagansvarlig for miljøretta helsevern 22.03.2018
7 Eiendomsbesittere i Bakkeveie n og Benterudgata (fellesbrev) 1 0 .03.2018
8 Berit Irene Andreassen 09.03.2018
9 Anett Glittfell 15.03.2018
10 Harald Martin Skarpnes Olsen/Wenche Olsen 21.03.2018
11 Karianne Hagen og Sven Johansen 23.03.2018
12 Knut Terje Johansen 20.03.2018
13 HRA v/Gunn M. Johannesen 13.06.2019
1 4 HRA v/Gunn M. Johannesen 03 .0 7 .2019

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

1 Fylkesmannen i Buskerud
Generelle kommentarer om hva
som må ivaretas i
reguleringsprosessen gjentas i
s tikkordsform:
- Barn og unges interesser
- Grønnstruktur
- Lekearealer
- Uteoppholdsarealer,

støyforhold
- Energieffektive bygninger og

alternativ oppvarming bes
utredet.

- Universell utforming
- ROS analyse

Det ligger godt til rette for at
de generelle retningslinje ne
kan bli ivaretatt.

Vil bli nærmere vurdert og
ivaretatt i planbeskrivelsen.

Innspillet er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

2 Buskerud fylkeskommune
utviklingsavdelingen –
kulturminner

Ingen registrerte
kulturminner til hinder for
utbygging. Vil bli nærmere

En s tandard formulering
om stans av arbeid ved
funn av kulturminner vil
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Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke kjennskap til
automatisk fredete kulturminner i
planområdet. Planområdet er i
stor grad allerede utbygd eller
planert ut. Vi forventer derfor
ikke å finne automatisk fredete
kulturminner her. Vi ber
kommunen ta med en
reguleringsbestemmelse om
varslingsplikten jf.
k ulturminnelovens § 8, 2. ledd,
men har ellers ingen merknader
til Planen
Bygningsvern
Vi har ingen merknader hva
gjelder bygningsvern.

vurdert og ivaretatt i
planbeskrivelsen.

bli tatt med i
planbestemmelsene.

3 NVE
Generelle krav og retningslinjer i
forbindelse med regulering
gjentas i stikkordsform under.
Ingen spesifikke kommentarer
knyttet til denne eiendo mmen.
- Flom, erosjon, skred
- Vassdrag og grunnvann
- Energianlegg

Vil bli nærmere vurdert og
ivaretatt i planbeskrivelsen.

Innspillet er tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

4 Statens vegvesen

SVV skal varsles via kommunen.

Utbygging vurderes i en s tørre
sammenheng

Utbygging medfører økt trafikk
hvor virkningene må
dokumenteres nærmere.

Antall parkeringsplasser må være
som kommunen forutsetter.

Det må påregnes innsigelser i
forbindelse med offentlig
ettersyn.

Vil bli nærmere vurdert og
ivaretatt i planbeskrivelsen.

Forslagstiller har
utarbeidet en
trafikkanalyse som følger
planbeskrivelsen.
Trafikkanalysen
konkluderer med at
foreslått utbygning vil
føre til en akseptabel
trafikkøkning og at det
ikke er nødvendig med
avbøtende tiltak.

Mulige avbø tende tiltak
som har blitt diskutert i
planarbeidet er :

- Utvidelse av veien
(mulig med ca. 1 cm
ifølge kart)

- Møtelomme ved
eiendom 39/28.

- Skilting

5 Jan Ivan Skillebekk Fagleder
Vei, Teknisk forvaltning
Ringerike kommune

I planarbeidet vil vi vurdere
behov for å utvide
Bakkeveien noe og bedre

Krysset mellom
Benterudgata og
Bakkeveien er reg ulert
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Siktforholdet i krysset er pdd
då rlig vestover i Benterudgata.
Årsaken er en hekk som vokser
på privat grunn i krysset.

Det er ingen faste installasjoner,
bygg etc som hindrer frisikt i
krysset.

Bakkeveien.

ble bygd for datidens trafikk for
få boliger og veibredden tillater
ikke at to b iler møtes.

Bakkeveien har en lengde på
89,0 meter og en bredde mellom
sidearealene / snøopplagene på
vel 3,0 meter.

Planlagte utbygging vil kunne
medføre dobling av trafikk og
problemer med
trafikkavviklingen i Bakkeveien.

Gjeldende bruksklasse i
Benteru dgata og Bakkeveien er
Bk8 - 32 og 12,4 m.
vogntoglengde.

siktforholdene i avkjøringen
fra Benterudgata slik at
forholdene der kan ivaretas
på en god måte. Kan også
nevens at det er en
møtelomme avkjøringen til
Bakkevien 2A slik at det i
dag allerede er mulighet for
biler å passere hverandre på
veien.

Det bemerkes at øvrige
eiendommer som sokner til
Bakkeveien unntatt
Bakkeveien 1 allerede har
utnyttet eiendommene sine
maksimalt etter si n tids
normer med fradeling av
tomter og utbygging. Det er
naturlig at Bakkeveien 7 kan
utnytte eiendommen i tråd
med dagens intensjoner og
retningslinjer.

inn i planen. F rie
siktsoner i krysset blir
iv aretatt i bestemmelsene.

Muligheten for å utvide
Bakkeveien noe og
møtelomme.

6. Unni Suther, fagansvarlig
for miljøretta helsevern
Kommunen skal arbeide for å
fremme folkehelse og bidra til å
sikre befolkningen mot faktorer i
miljøet som kan ha negativ
innvirkning på helsen, blant
annet ved å ivareta hensynet til
helse og trivsel i planlegging
etter plan - og bygningsloven og
godkjenning av virksomhet etter
annet lovverk, jf. Miljørettet
helsevernforskriftens § 4.

Fagansvarlig for miljørettet
helsevern har ikke hatt tid til å gå
gjennom dokumentasjonen, men
forutsetter at helsemessig
forsvarlighet legges til grunn for
utvikling av området

Universell utforming av
området og minimum
tilgjengeli g boenhet legges til
grunn slik at nye boliger i 1.
etg. blir t ilgjengelig for alle.

Uttalelsen er tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.

7. Eiendomsbesittere i
Bakkeveien og Benterudgata
(fellesbrev)
Dobling av boliger i Bakkeveien

En 8 - mannsbolig i
Bakkeveie n 7 vil medføre
fortetting og økt trafikk.
Bakkeveien 7 og Bakkeveien

Alternativ avkjøring fra
Harald Hardrådes gate /
Gigstads vei er ikke
aktuelt , ettersom det ikke
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vil gi 100 % økt belastning på
vei, vann og kloakk.
8 - mannsbolig bryter me d
småhusbebyggelsen i området.
Bakkeveien er ikke egnet for
dobling av trafikk, noe som vil
forringe andre eiendommer i
Bakkeveien og skape
frustrasjoner for beboerne i
Bakkeveien.
Ber om at tilgang fra Gigstadsvei
vurderes.

1 er de eneste eiendommene
som sogner til Bakkeveien
som ikke er fradelt og
utbygd/fortettet. En fortetting
av disse eiendommene er en
naturlig utvikling av
området. Grad av fortetting
v il bli utredet og begrunnet i
planforslag.

En 8 - manssbolig på
eiendommen vil utgjøre
tilsvarende BYA som øvrige
eiendommer langs
Bakkeveien. Volummessig
vil planlagt e 8 - mannsbolig
ikke skille seg vesentlig fra
øvrig bebyggelse.

En 8 - mannsbolig vil også
k unne gi bopel til 8 nye
familier i et sentrumsnært
område med kort
gangavstand til skole, buss,
sentrum, universitet mm.
Fortetting i disse områdene
er en ønsket utvikling i
Hønefoss. Utfordringene det
medføre må søkes løst best
mulig.

Trafikk i Bakkeveie n er en
problemstilling som har
kommet opp som vi vil se
nærmere på i forbindelse
med utarbeidelse av
planbeskrivelsen.

Alternativ avkjøring fra
Harald Hardrådes gate er tatt
opp med Kommunenes
byggherre administrasjon på
Benterudskole og signalene
gitt s å langt tyder på at
alternativ avkjøring ikke er
ønskelig mht sikkerhet for
skolebarn .

er ønskelig med økt
trafikk inn mot Benterud
skole .

Trafikk er et sentr alt t ema
i planarbeidet.
Forslagstiller har
utarbeidet en
trafikkanalyse , som
konkluderer med at tenkt
utbygging vil føre til en
akseptabel trafikkøkning .

9. Anett Glittfjell (nabo)

Spennende, ønsker også på sikt å
utvikle sin eiendom.

Bakkeveien og Benterudgata er
allerede hardt belastet.

Vi har forsøkt felles
regulering med denne
eiendommen, men det var
ikke ønskelig.

Al ternativ avkjøring fra
Harald Hardrådes gate er tatt

Uttalelsen er tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.
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Ber om at avkjøring fra Harald
Hardråd esgate vurderes. Kan
også være interessant å være med
på en avkjøring herifra for
hennes del.
Det er kun hennes og
forslagsstilleres eiendom som
ikke allerede er utbygd.

opp med Kommunenes
byggherre administrasjon på
Benterudskole og signalene
gitt så langt tyder på at
alternativ avkjøring ikke er
ønskelig mht sikkerhet for
skolebarn.

En samordnet avkjøring for
de to ei endommene er
interessant å vurdere, men
signalene gitt så langt tyder
på at alternativ avkjøring er
vanskelig.

10. Harald Martin Skarpnes
Olsen/Wenche Olsen (nabo)

Bekymret for trafikkprobleme r
Bakkeveien og avkjøring fra
Benterudgata.

Myke trafikanter og
anleggstrafikk ingen god
kombinasjon.

Benterudgata i praksis
enveiskjørt grunnet parkering fra
hybelhus og rådhus.

Ber om at alternativ adkomst
vurderes.

Se svar til uttalelse nr 7 .

Anlegg strafikk blir ivaretatt
iht retningslinjer som gjelder
for anleggsarbeider.

Atkomstvei inn til
Bakkeveien 7 er et kjent
problem. Forslagstiller
har gjennomført en
trafikkanalyse som
konkluderer med at
utbygging av Bakkeveien
7 vil generere en økt ÅDT
på 28 i Bakkeveien .

Trafikksikkerheten rundt
nye Benterud skole er
høy, og rådmannen ser
det som uaktuelt å ha
atkomstvei til
eiendommen fra Harald
Hardrådes gate. Ved en
økt belasting på
Benterudgata/Bakkeveien
kan eventuelle avbøtende
tiltak som ut videlse av
veien, møtelomme eller
skilting bli vurdert .

11. Karianne Hagen og Sven
Johansen

Bekymret for trafikksituasjonen
rundt Bakkeveien.

Ønsker avkjøring fra Harald
Hardrådesgate. Ønsker også at
Bakkeveien 1, 3 og 5 får adkomst
fra Harald Hardråd esgate.

En del betraktninger rundt
generell trafikksituasjon i
området og spesielt adkomst og
kiss and ride til skole.

Se svar til uttalelse n r . 7 .

Kommentarer til
trafikksituasjonen i området
generelt er ikke direkte rettet
mot utbygging av
Bakkeveien 7 , men innspill
til kommunen i forbindelse
med øvrig trafikksituasjon.

Innspill til
trafikksituasjon/«kiss and
ride» sonen for nye
Benterud skole vil ikke
bli vurdert i denne
reguleringsplanen.

Trafikksikkerheten rundt
nye Benterud skole er
høy, og rådmann en ser
det som uaktuelt å ha
atkomstvei til
eiendommen fra Harald
Hardrådes gate. Ved en
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økt belasting på
Benterudgata/Bakkeveien
kan eventuelle avbøtende
tiltak være utvidelse av
veien, møtelomme eller
skilting.

12. Knut Terje Johansen

Slutter seg ti l kommentarene fra
naboer i Bakkeveien og
Benterudgata.

Se svar til uttalelse nr 7
(fellesbrev fra naboer).

Uttalelsen er tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.

13. HRA

Våre vurderinger er at det blir en
økt belastning med en 8 - manns
bolig på en allerede uforsvarlig
vei etter dagens krav. Denne
veien er trang, mangler snuplass
og renovasjonsbilen må rygge
hele veien. Vi har hatt flere
problemer i denne veien fordi
renovasjonsbilen ikke kommer
frem. Forskriftenes
bestemmelser er at
renovasjonsbile n bør rygge minst
mulig og kun for å snu. Dette på
grunn av sikkerhet til myke
trafikanter. Med en 8 - manns
bolig blir det økt belastning på
veien – flere folk generelt, flere
barn som leker i og rundt veien.
Dette mener vi blir en dårlig og
til dels uforsv arlig løsning.
Sikkerhet i våre dager har et
større fokus enn tidligere og
rygging er en sikkerhetsfaktor
med negativt fortegn. Sikkerhet
handler om andre trafikanter
spesielt myke trafikanter som
barn, samt sjåførens arbeidsmiljø
i forhold til en sikker o g god
arbeidsplass.

Vårt forslag til løsning:

Etablering av snuplass må på
plass. Fortetting av områder kan
ikke gå på bekostning av
infrastruktur som renovasjon.

Etablere en vei/sti mot Harald
Hårfagres gate hvor

Vi har forsøkt å få plass til
snuhammer for
renovasjonsbil. Dette lar seg
dessverre ikke gjøre inne på
vår tomt da snuplassen vil
beslaglegge store deler av
parkering og uteareal. Vi har
også vært i kontakt med
naboer, men de ønsker ikke å
gi fra seg areal for å kunne
etablere
snuplass/snuhammer.

Prosjektet er bearbeidet og vi
har i dialog med HRA funnet
en løsning der
renovasjonsbilen vil kunne
snu, uten at det er en fullgod
snuhammer iht. HRA sine
krav. Viser til kommentar nr.
14 under.

At det nå tilrettelegges for
at en renovasjonsbil kan
snu i Bakkeveien er
positivt. Selv om det i
ikke vil være en
fullverdig snu -
hammer/plass vil det vær e
en bedring fra dagens
situasjon. Ellers
tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.
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avfallsbeholdere plasseres
innenfor 10 me ter fra vei.

14. HRA

Vi har diskutert saken med
transporten. Dette ser mye bedre
ut enn dagens situasjon hvor vi
rygger hele gata ut igjen. Her
mener vi renovasjonsbilen har
mulighet til å snu.

Lykke til med videre prosjekt.

Vi anser dette svaret som
bekreftelse på at HRA sine
beho v er ivaretatt.

Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering
for Bakkenveien 7 i Hønefoss

Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for
Bakkenveien 7 i Hønefoss hvor det er ønske om å tilrettelegge for en 8-mannsbolig over
to etasjer. Vi ber om at forhold knyttet til barn og unges interesser, landskap,
naturmangfold, støy, klima og energi og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i
tråd med nasjonale føringer.

Bakgrunn

Vi viser til brev av 27. februar 2018 hvor det varsles oppstart av detaljregulering for en
boligeiendom ved Bakkenveien 7 i Hønefoss, gnr. 39/42.

Det går frem av kunngjøringen at formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppføring
av en 8-mannsbolig over 2 etasjer med parkering på bakkeplan.

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til byggeområde for bolig.

Fylkesmannens kommentarer

Planleggingen må ta hensyn til grøntstruktur og barn og unges interesser. Rikspolitiske
retningslinjer for å styrke barn og unges interesser må legges til grunn, og vi ber om at det
sikres tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. Dersom arealer av betydning for barns
lekemuligheter blir negativt berørt av planforslaget, må det redegjøres for at det finnes
tilfredsstillende erstatningsarealer i nærområdet som dekker behovet for lek. Videre må det
legges vekt på trafikksikre løsninger og trygg skolevei.

Ny bebyggelse må gis en god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til
omkringliggende bebyggelse og landskap. I Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging står det at kommunene skal ivareta landskapshensyn i planleggingen.
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som Norge har sluttet seg til.

I den grad det er relevant må det som en del av planarbeidet redegjøres for hvordan de
miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er
vurdert og fulgt opp.
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Nye boliger med uteoppholdsarealer må sikres støyforhold i tråd med Klima- og
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442/2016. Eventuelle
nødvendige støytiltak må innarbeides i planen.

Det er en nasjonal målsetting å få til energieffektive bygningsløsninger, jf. Meld. St. 21
(2011-2012) Norsk klimapolitikk og Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for
2030 . Et viktig tiltak er å satse på alternative oppvarmingsmåter til strøm, for eksempel
tilrettelegging for varmepumpe, fjernvarme, bioenergi eller bygging av
lavenergibygg/passivhus.

Vi viser også til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og
bygningsloven § 3-1 bokstav g med krav om at planleggingen skal ta klimahensyn gjennom
løsninger for energiforsyning. Vi ber om at kommune og tiltaks haver prøver å legge til rette
for dette og at miljøvennlige energiløsninger blir utredet.

Vi vil også minne om prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må
redegjøres for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom bestemmelsene. Vi viser til Lov
om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av en
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging.
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet
til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Vi ber om at ROS-analysen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle
nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. Vi viser til DSB sin nye
veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 som nyttig hjelpemiddel.

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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Bakkeveien 7 - gnr 39 bnr 42 - planid 440 - Ringerike kommune -
varsel om oppstart - detaljregulering - uttalelse om kulturminner

Det vises til oversendelse datert 24.02.2018 angående varsel om oppstart av planarbeid på
gnr/bnr 39/42, Bakkeveien 7 i Hønefoss, Ringerike kommune.

Kort om planen
Forslagsstiller ønsker å utvikle tomta med en høyere utnyttelse enn i dag. Det planlegges en 8-
mannsbolig over 2 etasjer med parkering på bakkeplan, evt. carporter.

Automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner i planområdet. Planområdet er i stor
grad allerede utbygd eller planert ut. Vi forventer derfor ikke å finne automatisk fredete
kulturminner her. Vi ber kommunen ta med en reguleringsbestemmelse om varslingsplikten jf.
kulturminnelovens § 8, 2. ledd, men har ellers ingen merkander til Planen

Bygningsvern
Vi har ingen merkander hva gjelder bygningsvern.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Ole Alexander Heen

Somdalsgata 12
3525 HALLINGBY

Vår dato:  22.03.2018  Vår referanse:  2018/5544 - 2 Vår saksbehandler:
Deres dato:  24.02.2018  Deres referanse: Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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ole@heeneiendom.no

Fra: NVE <NVE@nve.no>
Sendt: tirsdag 6. mars 2018 12.43
Til: Heen eiendom AS
Kopi: Ringerike kommune
Emne: NVEs generelle innspill - varsel om oppstart - Detaljregulering for Bakkeveien 7 - Ringerike

kommune

Vår referanse: 201802525

Vi viser til varsel om o ppstart datert 24.2.2018.

Norges vassdrags og energidirek torat (NVE) er nasjonal sektorm yndighet med innsigelseskompetanse innenfor
saksområdene flom , erosjon og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan di sse saksområdene skal tas
hensyn til ved utarbeiding av area lplaner etter plan og bygnin gsloven.

Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det vikti gste virkemiddelet for å foreb ygge skader fra flom eros jon og skred. Plan og
bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte v ære behov for en detaljert fagkyndig utredning av
faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.

Vassdrag og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesse r knyttet til vassdrag og grunnv ann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for
allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressu rsloven. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan
erstatte konsesjon, dersom vassd ragsinteressene er godt nok iva retatt i planen.

Energianlegg
Et velfungerende system for pro duksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunne t. Planen må derfor ta
hensyn til anlegg som har konsesjo n etter energi og vassdragsl ovgivningen.

Ved oppstart av planarbeidet anbe faler vi å bruke følgende veil eder og verktøy:
NVEs karttjenester viser informasjon om flom og s kredfare, vassdrag og energianl egg.
NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interess er innen NVEs saksområder i arealplanlegging
beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.
NVEs retningslinje 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom og skredprosesser som kan
utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeide s i planen.
NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområde r er vurdert og
godt nok dokumentert.
Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan .

Ta gjerne kontakt på e post elle r telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Dersom planen berører NVEs sakso mråder, skal NVE ha tilsendt pl anen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar na sjonale og vesentlige regionale interesser. I
plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interes sene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle
relevante fagutredninger innen NV Es saksområder må være vedlagt . Vi ber om at alle plandokumenter sendes
elektronisk til rs@nve.no .

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsp laner der det bes om faglig bistand til konkrete
problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i
arealplanleggingen .

Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet t il NVE hva en ønsker bistand til i den enkelte saken.
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Hilsen fra
Heidi Mathea Henriksen
Senioringeniør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Region Sør
Telefon: 22959595 eller direkte: 22959759
E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no
Web: www.nve.no
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Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702
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Ringerike kommune

Postboks 1 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 8/37378 - 3 07.03.201 8

Svar - Varse l om oppstart av reguleringspla n - Bakkeveien 7 -

Vi viser til overnevnte varsel om oppstart. Formålet med planen er å legge til rette for 8 -

manns bolig i 2 etasjer med parkering evt. Carport.

Vi har mottatt varsel om oppstart fra Ole Aleksander Heen . Planer som sendes ut til oss skal

sendes ut fra kommunen og vi ber om at dette blir gjort framtiden.

Reguleringsplan i forhold til kommuneplaner og andre reguleringsplaner

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transportplanleggi ng. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del)plan.

Trafikk

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. Forholdet til

kollektivtrafikk og traf ikksikkerhet for myke trafikanter (herunde r skoleveger) må avklares.

Hvis planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på riks - eller

fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet.

Plan må tilfredstille antall parkeringsplasser s om kommunen forutsetter.

Innsigelse

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktige parametere i vegnormalene.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.
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Med hilsen

Anders Hagerup

Seksjonsleder

Plan og forvaltning Buskerud Anne - Mette Bjertnæs

senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Heen Eiendom AS, Postboks 1 754 Stoa, 4858 ARENDAL



Fra: Arne Lange Hellum
Sendt: 20. februar 2018 11:07
Til: Hanne Christine Wilhelmsen
Emne: 39/42 - VS: Siktsone i Benterudgata / Bakkeveien / Omsøkt utbygging. R 440

Hei!

Videresender til informasjon!

Med hilsen

Arne Hellum
Avdelingsleder byggesak
Tlf: 409 00 156
www.ringerike.kommune.no/byggesak

Fra: Jan Ivan Skillebekk
Sendt: 20. februar 2018 10:31
Til: Steffen Fagerås
Emne: SV: Siktsone i Benterudgata / Bakkeveien / Omsøkt utbygging.

Hei !

I sammenheng med deres ønskede utbygging til 8 boenheter innerst i Bakkeveien 7 så stiller du spørsmål om kryssforholdet i Bakkeveien/Bent erudgata.
Siktforholdet i krysset er pd d dårlig vestover i Benterudgata. Årsaken er en hekk som vokser på privat grunn i krysset.
Det er imidlertid ingen faste installasjoner, bygg etc som hindrer frisikt i krysset.
Hva som fremstår som en større hindring er Bakkeveien.
Veien ble bygd for dat idens trafikk for få boliger og veibredden tillater ikke at to biler møtes .
Bakkeveien har en lengde på 89,0 meter og en bredde mellom sidearealene / snøopplagene på vel 3,0 meter.
Dersom det skal ny - etableres 8 leiligheter hvor hver leilighet har tilgang på minimum 1 bil hver så fører dette til en tilnærmet dobling av traf ikken på veien.



Man kan forutse at økt trafikk til tider vil kunne medføre frustrasjon og irritasjon hos brukerne som kan komme til å gå utover trafikksikkerheten dersom
utbygging i området foretas uten at veiforholdene i Bakkeveien bedres.

Vi presiserer at Veiforvaltningen ikke har myndighet til å gi tillatelser eller stille krav i denne sammenheng.
Ovennevnte må sees på som Veiforvaltningens anbefalinger.

For øvrig så nevner vi også at gjeldende bruksklasse i Benterudgata og Bakkeveien er Bk8 - 32 og 12,4 m. vogntoglengde.

Jan Ivan Skillebekk

Fagleder Vei
Teknisk forvaltning
Ringerike kommune

Fra: Steffen Fa gerås [ mailto:fageraas@live.no ]
Sendt: 14. februar 2018 13:11
Til: Jan Ivan Skillebekk
Kopi: magne.lohre@ringerke.kommune.no
Emne: Siktsone i Benterudgata / Bak keveien

Hei Jan

Vi, 2 kompiser og jeg, har planer som å erstatte en enebolig med 8 boenheter i Bakkeveien 7.
Har nå satt i gang en reguleringsprosess der Bakkeveien og krysset Bakkeveien / Benterudgata blir vurdert om det skal være en del av
reguleringsområdet.
Se vedlagt fil med kart / bilde av krysset

Ønsker en vurdering fra dere på Veiavdelingen i kommunen om krysset:
Dagens kryssløsning og siktlinjer er tilfredsstillende for dagens trafikk
Om krysset er tilfredsst illende for den økte trafikken.



Håper dere kan gi oss tilbakemelding på dette krysset.
På forhånd takk for hjelpen.

Mvh Steffen Fagerås
90519270



RINGERIKE KOMMUNE
Kommuneoverlegen

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Ringerike kommune
Areal - og byplankontoret

22.03.2018

Vår ref.: 2017/4425

Vedr. høring av forslag til reguleringsplan 440 Bakkeveien 7

Det vises til deres oversendelse 22.2.2018, detaljregulering 0605 - 440 Bakkeveien 7 – intern
høring om oppstart av planarbeid.

Vår hjemmel
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern

Uttalelse
Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har tilsyn - , råd - og veiledningsansvar i henhold til
Folkehelseloven kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter. Miljørettet helsevern
omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse er fysiske,
kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot
faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, blan t annet ved å ivareta hensynet
til helse og trivsel i planlegging etter plan - og bygningsloven og godkjenning av virksomhet
etter annet lovverk, jf. Miljørettet helsevernforskriftens § 4.

Fagansvarlig for miljørettet helsevern har ikke hatt tid til å gå g jennom dokumentasjonen,
men forutsetter at helsemessig forsvarlighet legges til grunn for utvikling av området.

Med hilsen e.f.

Unni Suther
Fagansvarlig for miljørettet helsevern
Tlf 90562030
unni.suther@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift .







[ Side # ]

Ole Alexander Heen

Fra: Berit Irene Andreassen <ber itireneandreassen@icloud.com>
Sendt: fredag 9. mars 201 8 1 7.22
Til: ole@heeneiendom.no
Emne: Bakkeveien 7

Ole Alexander Heen
Somdalsgata 12
3525 H ALLI N GBY

VARSEL OM OPPSTART AV DE TALJRE GU LERI N G M E D PLANI D: 440 BAKKE VEI EN 7.

Vi ønsker å komme med følgende innspill:

1. Fortetting. Vi er sterkt i mot omregulering av eiendommen f ra enebolig til blokk i villabeby ggelse. Bakkeveien består i da g av
ni adressater. Det er dermed lagt opp til en fordobling av innbyggere. En åttemannsbo lig vil også kollidere med
småhusbebyggelsen i området.

2. Veiproblemer. Bakkeveien er en meget smal blindvei uten mul igheter for utvidelse. Det er kun plass til et kjøretøy, og det
finnes ikke lommer. Veien brukes av skolebarn og eldre med rull ator, og en utbygging kan føre til en fordobling av biler.
Det har vært påbygg av et hus i nnerst i Bakkeveien, og vi har v ært vitne til problemer for stor e biler og maskiner. Søppelbile n og
lastebiler må rygge den ene veien fordi det er umulig å snu. I tillegg er svingradiusen ved in nkjøringen til Bakkeveien liten.
Benterudgata blir brukt som parkering for ansatte og gjester ti l Rådhuset. Gata er derfor stort sett enveiskjørt, og vi ser at det er
umulig for store kjøretø y å svinge inn Bakkeveien.

Siden det ikke foreligger noen reguleringsplan for området, ber vi om at man må trå varsomt. Vi minner også om at det fra nest e
år blir mange myke trafikanter i området pga nye Benterud skole .

På vegne av naboer

Kirsten M Bergedahl og Berit Irene Andreassen.

Kopi Ringerike kommune



[ Side # ]

ole@heeneiendom.no

Fra: Anett Glittfjell <anett.glittfjell@ebnett.no>
Sendt: torsdag 1 5. mars 201 8 1 9.55
Til: ole@heeneiendom.no
Emne: PlanI D 440 BAkkeveien 7

Hei og takk for tilsendte brev ang utbygging av Bakkeveien 7.
Dette er spennende og ser jo fint ut.
Jeg eier Bakkeveien 1 og har også vært i kontakt med eiere av B akkeveien 7 ang utvikling av området. Min mor på 88
bor på min eiendom og jeg kan ikke gjøre noe der så lenge hun l ever.

Utbygging til 8 manns bolig gir jo økt trykk på veiene. Benteru dgata er allerede sterkt belastet med mye parkering til
rådhuset. Særlig i vinter har dette vært utfordrende.
Bakkeveien vil også få større bel astning. Jeg planlegger også å bygge ut min eiendom etterhvert og er redd for at
belastningen vil gi meg begrensninger med rettighet til vei.
Ved å legge veien ut i bakkant av Bakkeveien 7 ut mot veien ned til skolen ( Harald Haråesgate?) vil belastningen
minke betraktelig både på Benterugata og Bakkeveien. Den kan ev t jeg også være interesert i å være med på.
Jeg eier veien i grensen mellom våre eiendommer.
Om Bakkeveien fortsatt skal bruk es ut i Benterudgata vil jeg væ re sikker på at jeg vil ha samme mulighet når tiden
kommer.
Jeg er ikke ute etter å lage noe vanskeligheter men ønsker at v i spiller på samme lag så alle får samme mulighet. Det
er vel nesten bare disse to eie ndommene i nabolaget som ikke al lerede er utbygd.

Hører fra dere og følger spent med på utviklingen.

Med vennlig hilsen
Anett Glittfjell
4520 8320



[ Side # ]

Ole Alexander Heen

Fra: Harald Olsen <haraldmsolsen@gmail.com>
Sendt: onsdag 21 . mars 201 8 1 6.23
Til: ole@heeneiendom.no
Kopi: hanne.christine.wilhelms en@ringerike.kommune.no
Emne: Ang PlanID 440 Bakkeveien 7.

Hei
Vil herved kommentere denne planen.
Undertegnede bor/eier Benterudgt 16.

Følgende kommentarer vil herved legges frem:

Bakkeveien er en trang gate hvor det ikke er plass til å møtes eller å parkere. Dette betyr at når det
planlegges med 8 manns bolig i d enne gata vil det daglig oppstå trafikkproblemer, ikke bare i Bakkeveien
men også i Benterudgata der Bakkeveien tar av.
I krysset mellom Benterudgata og Bakkeveien ender fortauet på s ørsiden. Når da skolen på Benterud åpner
vil det bli trafikkfarlig med mye trafikk fra Bakkeveien. Kryss et er uoversiktlig. Anleggs trafikk som skal bygge i
Bakkeveien får probleme r i krysset fordi det er parkert biler i Benterudgata, (dette er er fart fra i fjor når det
ble revet og bygd inne i Bakkeveien.
Benterudgata er i dag i praksis enveiskjørt p.g.a. parkerte bil er, ikke bare fra Rådhuset men også fra de 2
hybelhusene i Benterudgata. Hver eneste dag er det trafikkprobl emer i Benterudgata p.g.a. parkerte biler.
Dersom det ikke blir gjordt noe med dette vil det bli helt umul ig å komme frem dersom man øker trafikken
med bl.a. 8 manns bolig i Bakkeveien.

Som dere skjønner så har vi i Benterudgata trafikkproblemer all erede. Derfor ber vi om at det utredes alternativ
adkomst til en eventuell utbygging FØR SØKNAD OM BYGGI N G BLI R VEDTATT.

Med vennlig hilsen
Harald Martin Skarpnes Olsen/Wenche Olsen
39/18 Benterudgt 16
3511 Hønefoss
+47 99638044



[ Side # ]

ole@heeneiendom.no

Fra: Karianne Hagen <kariahag@gmail.com>
Sendt: fredag 23. mars 201 8 09.33
Til: ole@heeneiendom.no
Kopi: Sven Johansen
Emne: Ang. adkomst til Bakkeveien 7

Ser at kommunen mener at adkomsten til Bakkeveien 7 bør være so m nå også etter utbygging. Dette ser vi som lite
hensiktsmessig da det pr. i dag allerede er problemer med inn og utkjøringer i denne veien da det ikke er plasser for
å møte hverandre. Det er heller ikke plass på veien til å kjøre forbi gående/syklende. Om en tid vil det også bli
fortetting på tomten i Bakkeveien 1. Antall husstander i veien vil da fort være 3 ganger så mange som i dag.

Vi mener derfor at adkomsten til tomten bør være der den grense r til kommunens eiendom (skoletomten) og videre
ut på Harald Hardrådesgate/ Gigstadsvei. Med noen justeringer i kommunens planer om adkomstveier til skolen,
kunne trafikksikkerheten ivaretas med adkomst via Harald Hardrå desgate.

Ser at kommunen ikke ønsker dette pga. trafikksikkerhet i skole området, bl.a. fordi de har tenkt å "kiss and drive"
ved brakkeriggen ved Osloveien. Denne mener vi vil bli lite ben yttet da foreldre kjører barna så nære skoledøren
som mulig. I følge FAU ved Eikli har det blitt tatt opp at sone n er langt unna skolen. Svaret de hadde fått var at de
var klar over situasjonen, men at de da hadde laget løsning og at det var opp til foreldrene å bruke den. Ved å flytte
"kiss and drive" sonen og bussavstigningen ned til skoletomten vil det være et fåtall av elevene som vil benytte
Harald Hardrådsgate som adkomstv ei. Legges sonen på skolens sid e av veien kan man kjøre ned Harald
Hardrådesgate, slippe av ungene o g kjøre videre opp Gigstadsvei .
Myke trafikkanter fra sør ser jeg det som naturlig at vil finne seg vei gjennom Eikli og komme ned Gigstadsvei eller
via Bråtaveien og de nye husene i Gigstadsvei. Den korteste vei en er den som vil bli brukt.

Innkjøringen fra Osloveien til Eikliveien burde stenges for å g jøre krysset Eikliveien/Haral d Hardrådesgate mest mulig
trygt. Denne veistubben er det mange som bruker kun for gjennom kjøring for å slippe lyskrysset (spesielt på
morgenen).
Slik det er tenkt nå med veiløsn ing og adkomst til Bakkeveien 7 vil krysset Eikliveien/Hardrådesgate bli sterk belastet
med uoversiktlig biltrafikk der ungene skal krysse veien etter å ha gått av bussen eller blitt sluppet av fra bil.

I Benterudgata bør man ikke øke biltrafikken men heller minske den da dette er en gate so m vil bli den naturlige
adkomstveien ned til skolen og hallen for myke trafikkanter. He r burde det bli parkering forbudt (iallfall på dagtid),
og skiltet med blindvei og kjøring til private eiendommer.

Legges adkomsten til Bakkeveien 7 fra sørvest vil det kanskje o gså være naturlig at dette blir adkomst også for
Bakkeveien 3, 5 og 1 ved utbygging. Da kan veien stenges for bi ltrafikk i svingen slik at de t ikke blir noen mulighet for
gjennomkjøringstrafikk.

Mvh
Karianne Hagen og Sven Johansen



[ Side # ]

Ole Alexander Heen

Fra: Knut Terje <follum09@hotmail.com>
Sendt: tirsdag 20. mars 201 8 1 7.32
Til: ole@heeneiendom.no
Emne: Detaljregulering planid: 440 Bakkeveien 7

Jeg slutter meg til brev dater t 10 mars 2018 med kommentarer ti l planen fra beboere i Bakkevegen og
Benterudgata. En 8 mannsbolig er alt for stor i forhold til eks isterende bomiljø. I dag e r det eneboliger og en
tomannsbolig i Bakkevegen. Vil og så skape farlige situasjoner i Bakkevegen hvor det ikke er mulig å møtes med bil og
det ikke er fortau. Det er jo helt klart at hensikten med utbyg gingsplanene er mest mulig profitt for utbyggerene. Var
opprinnelig også ønske om 16 mannsbolig!
Hilsen
Knut Terje Johansen
Bakkevegen 5



Fra: Gunn M. Johannessen [gunn@hra.no]
Til: 'Paul Magnus Lehne' [plehne@gmail.com]
Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Sendt: 13.06.2019 10:48:53
Emne: SV: Uttalelse til detaljregulering. Bakkeveien 7 på Eikli
Vedlegg:

Hei
Takk for henvendelsen. Vi er en gruppe på 3 personer som har vurdert saken
Våre vurderinger er at det blir en økt belastning med en 8 - manns bolig på en allerede uforsvarlig vei etter dagens krav. Denne veien er trang, mangler
snuplass og renovasjonsbilen m å rygge hele veien. Vi har hatt flere problemer i denne veien fordi renovasjonsbilen ikke kommer frem. Forskriftenes
bestemmelser er at renovasjonsbilen bør rygge minst mulig og kun for å snu. Dette på grunn av sikkerhet til myke trafikanter. Med en 8 - man ns bolig blir det
økt belastning på veien – flere folk generelt, flere barn som leker i og rundt veien. Dette mener vi blir en dårlig og til dels uforsvarlig løsning. Si kkerhet i våre
dager har et større fokus enn tidligere og rygging er en sikkerhetsfakto r med negativt fortegn . Sikkerhet handler om andre trafikanter spesielt myke
trafikanter som barn, samt sjåførens arbeidsmiljø i forhold til en sikker og god arbeidsplass.
Vårt forslag til løsning:

Etablering av snuplass må på plass. Fortetting av område r kan ikke gå på bekostning av infrastruktur som renovasjon.
Etablere en vei/sti mot Harald Hårfagres gate hvor avfallsbeholdere plasseres innenfor 10 meter fra vei.

Ha en fortsatt fin dag.

Vennlig hilsen
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
Gunn M. Jo hannessen
Tlf: 98902469
gunn@hra.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Fra: Paul Magnus Lehne <plehne@gmail.com>
Sendt: 4. juni 2019 19:19
Til: Gunn M. Johannessen <gunn@hra.no>



Kopi: Ole Alexander Heen <ole@heeneiendom.no>
Emne: Uttalelse til detaljregulering

Hei!

Viser til tidligere korrespondanse med Ole Alexander Heen i e - post under. I forbindelse med detaljregulering av Bakkeveien 7 på Eikli i
Hønefoss ber vi om en uttalelse fra HRA. Vi planlegger å bygge en 8 - mannsbolig, og som det fremgår av vedlagt situasjonsplan planlegge vi å
etablere et lukket planfritt søppelrom med plass til søppeldunker iht. HRA sine krav. Søppelrommet er plassert nærmest mulig tomtegrense for å
forenkle hentingen. Vedlagt ligger plantegning på avfallshuset m ed plassering og størrelse på avfallsdunker.

Vi kjenner til HRA sitt krav om plass til snuplass for søppelbil, og har forsøkt å få dette inn i planen, men det lar seg des sverre ikke gjøre inne på
vår tomt. Vi har vært i kontakt med naboer, men de ønsker h eller ikke at søppelbilen skal snu inne hos dem.
Situasjonen vil derfor bli den samme som i dag, men der en stor enebolig erstattes av en 8 - mannsbolig. Traffikkanalyse med telling som er utført
i mai 2019 viser at det til tross for utvidelsen er svært begr enset med trafikk i Bakkeveien.

Mvh.
Paul Magnus Lehne
Tlf: 905 79 208

Fra: "Gunn M. Johannessen" < gunn@hra.no >
Dato: 11. juni 2018 kl. 15:01:37 CEST
Til: "' ole@heeneiendom.no '" < ole@heeneiendom.no >
Kopi: "' postmottak@ringerike.kommune.no '" < postmottak@ringerike.kommune.no >
Emne: SV: Størrelse på avfallsbeholdere - kapasitetsberegning. Regulering Bakkeveien 7 på Eikli

Hei
Til 8 husstander er krav til dunker:

2 - 3x240 liter brune til matavfall
3x360 liter grønne til restavfall. Det er i tillegg tilbud om 1x140 grønn slik at antall liter blir riktig.
3x360 liter grå til papir. Det er i tillegg tilbud om 1x140 grønn slik at antall liter blir riktig.
8x140 liter sekker til plastemballasje.



 Vedlagt følger oversikt over dunker med målsetting.
Til neste år blir det innført dunk til glass - og metallemballasje. Det vil trolig være nødvendig med 1 - 2x360 liter til denne avfallsgruppen.
Krav til vei er 3 meter + 0,5 meter veiskulder på hver side.
Krav til snuplass følger vedlagt. Hvis en renovasjonsbil kjører inn en vei skal bilen ha mulighet til å snu for å kjøre ut igjen. En renovasjonsbil skal

rygge kun for å snu på grunn av myke trafikanters sikkerhet.
Når det gjelder avfallshus må huset være på bakkenivå, maks 10 cm over bakkenivå, eller man kan sette på trillelem. Du nkene må være lett å få ut

– ikke stå innenfor hverandre. Tømming av matavfall og restavfall skjer hver 14. dag og papir og plastemballasje hver 4. uke.
Dør over hele fronten hvis det skal være dør på avfallshuset.
Hvis det asfalteres + er trillelem + renovasjonsbilen kan kjøre helt inntil - kan det være mulig med 1000 liters dunk til restavfall og papir. Men

nevnte forutsetninger må være tilstede, da dunkene blir tunge å håndtere for hånd.
Lykke til med videre planlegging.
Vennlig hilsen
Hadeland og R ingerike Avfallsselskap AS
Gunn M. Johannessen
Tlf: 61314726
gunn@hra.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Fra: Firmapost
Sendt: 8. juni 2018 08:29
Til: Gunn M. Johannessen < gunn@hra.no >
Emne: VS: Størrelse på avfallsbeholdere - kapasitetsberegning.
Fra: ole@heeneiendom.no < ole@heeneiendom.no >
Sendt: 7. juni 2018 15:23
Til: Firmapost < firmapost@hra.no >
Emne: Størrelse på avfallsbeholdere - kapasitetsberegning.
Hei!
Vi holder på med regulering av Bakkeveien 7 på Eikli, Hønefoss. Det planlegges 8 leiligheter 60 - 100 m2. Avfallshus skal planlegges.
Hvilken kapasitet beregnes på avfallsbeholderne for 8 leiligheter?
Hva er størrelsen på aktuelle beholdere?
Hilsen
Ole Alexander Heen
Tlf 997 96 698



Fra: Gunn M. Johannessen [gunn@hra.no]
Til: 'ole@heeneiendom.no' [ole@heeneiendom.no]; 'Paul Magnus Lehne' [plehne@gmail.com]
Kopi: 'Anne - Mette og Steffen Fagerås' [fageraas@live.no]; postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Sendt: 03.07.2019 14:21:35
Emne: SV: Uttalelse til detaljregulering. Bakkeveien 7 på Eikli
Vedlegg: image001.jpg

Hei
Vi har diskutert saken med transporten. Dette ser mye bedre ut enn dagens situasjon hvor vi rygger hele gata ut igjen. Her me ner vi renovasjonsbilen har
mulighet ti l å snu.
Lykke til med videre prosjekt.
Kopi av e - post er sendt til Ringerike kommune, etter avtale med kommunen.

Vennlig hilsen
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
Gunn M. Johannessen
Tlf: 98902469
gunn@hra.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Fra: ole@heeneiendom.no <ole@heeneiendom.no>
Sendt: 28. juni 2019 15:17
Til: Gunn M. Johannessen <gunn@hra.no>; 'Paul Magnus Lehne' <plehne@gmail.com>
Kopi: 'Anne - Mette og Steffen Fagerås' <fageraas@live.no>
Emne: SV: Uttalelse til detaljregule ring. Bakkeveien 7 på Eikli

Hei,
Et normalt kjøremønster vi være som vist med gult felt med målsatte svingradier. Det er satt piler med nummer 1 - 3 for kjøreretning/rekkefølge. En veldig
god snumulighet etter vår vurdering.
Dersom det står biler i gårds plassen til høyre på tegningen kan det snus inne på vår plass og veien bak som trolig også i dag benyttes til renovasjonsbile r vist
med sort sirkel som har radius på 10 m, men bør være fult mulig.



Håper det er ok for dere. Det gir i hvert fall en fullgod løsning i de aller fleste tilfeller og en grei løsning dersom det er biler parkert hos nabo. Uansett en
vesentlig forbedring fra dagens situasjon.

Mvh
Ole Alexander Heen
Bekkegata 7





Fra: Gunn M. Johannessen < gunn@hra.no >
Sendt: 27. juni 2019 11:02
Til: 'Paul Magnus Lehne' < plehne@gmail.com >
Kopi: Ole Alexander Heen < ole@heeneiendom.no >; Anne - Mette og Steffen Fagerås < fageraas@live.no >
Emne: SV: Uttalelse til detaljregulering. Bakkeveien 7 på Ei kli

Hei
Det er fint at dere prøver å finne løsninger. Saksbehandler i kommunen ringte også for en prat.
Vi har imidlertid store problemer med et møte nå. Sommerferien har startet, vi har fått sykdom og det er svært knapt bemannin gsmessig. Fint om dere kan
tegne inn snuplassen med mål og sporingskurve for lastebil – så skal vi få sett på det før jeg går i ferie.
Beklager - men veldig hektisk om dagen.
Ha en fin dag.

Vennlig hilsen
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
Gunn M. Johannessen
Tlf: 98902469
gunn@hra.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Fra: Paul Magnus Lehne < plehne@gmail.com >
Sendt: 26. juni 2019 21:52
Til: Gunn M. Johannessen < gunn@hra.no >
Kopi: Ole Alexander Heen < ole@heeneiendom.no >; Anne - Mette og Steffen Fagerås < fageraas@live.no >
Emne: Re: Uttalelse til detaljregulering. Bakkeveien 7 på Eikli

Hei!



Vi har sett på prosjektet igjen og hatt et konstruktivt møte med saksbehandlere i Ringerike Kommune tidligere i dag. Forstod at det kan være
akseptabelt at vi ikke klarer å få inn hele snuham meren, så lenge det vil være mulighet for å snu med en 9 - 10m lang renovasjonsbil.

Dette mener vi at vi kan klare å imøtekomme, men ønsker å komme til dere for å se på løsninger sammen.

Har du/dere mulighet til å møte oss onsdag 3. juli. F.eks. kl. 08.30?

Mvh.
Paul Magnus Lehne

tor. 13. jun. 2019 kl. 10:48 skrev Gunn M. Johannessen < gunn@hra.no >:

Hei

Takk for henvendelsen. Vi er en gruppe på 3 personer som har vurdert saken

Våre vurderinger er at det blir en økt belastning med en 8 - manns bolig på en allerede uforsvarlig vei etter dagens krav. Denne veien er trang, mangler
snuplass og renovasjonsbilen må rygge hele veien. Vi har hatt flere problemer i denne veien fordi renovas jonsbilen ikke kommer frem. Forskriftenes
bestemmelser er at renovasjonsbilen bør rygge minst mulig og kun for å snu. Dette på grunn av sikkerhet til myke trafikanter. Med en 8 - manns bolig blir
det økt belastning på veien – flere folk generelt, flere barn som leker i og rundt veien. Dette mener vi blir en dårlig og til dels uforsvarlig løsning. Sikkerhet i
våre dager har et større fokus enn tidligere og rygging er en sikkerhetsfaktor med negativt fortegn . Sikkerhet handler om andre trafikanter spesielt m yke
trafikanter som barn, samt sjåførens arbeidsmiljø i forhold til en sikker og god arbeidsplass.

Vårt forslag til løsning:

Etablering av snuplass må på plass. Fortetting av områder kan ikke gå på bekostning av infrastruktur som renovasjon.

Etablere en vei/sti mot Harald Hårfagres gate hvor avfallsbeholdere plasseres innenfor 10 meter fra vei.

Ha en fortsatt fin dag.



Vennlig hilsen

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS

Gunn M. Johannessen

Tlf: 98902469

gunn@hra.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Fra: Paul Magnus Lehne < plehne@gmail.com >
Sendt: 4. juni 2019 19:19
Til: Gunn M. Johannessen < gunn@hra.no >
Kopi: Ole Alexander Heen < ole@heeneiendom.no >
Emne: Uttalelse til detaljregulering

Hei!

Viser til tidligere korrespondanse med Ole Alexand er Heen i e - post under. I forbindelse med detaljregulering av Bakkeveien 7 på Eikli i
Hønefoss ber vi om en uttalelse fra HRA. Vi planlegger å bygge en 8 - mannsbolig, og som det fremgår av vedlagt situasjonsplan planlegge vi å



etablere et lukket planfritt s øppelrom med plass til søppeldunker iht. HRA sine krav. Søppelrommet er plassert nærmest mulig tomtegrense for å
forenkle hentingen. Vedlagt ligger plantegning på avfallshuset med plassering og størrelse på avfallsdunker.

Vi kjenner til HRA sitt krav om plass til snuplass for søppelbil, og har forsøkt å få dette inn i planen, men det lar seg des sverre ikke gjøre inne
på vår tomt. Vi har vært i kontakt med naboer, men de ønsker heller ikke at søppelbilen skal snu inne hos de m.

Situasjonen vil derfor bli den samme som i dag, men der en stor enebolig erstattes av en 8 - mannsbolig. Traffikkanalyse med telling som er
utført i mai 2019 viser at det til tross for utvidelsen er svært begrenset med trafikk i Bakkeveien.

Mvh.

Paul Magnus Lehne

Tlf: 905 79 208

Fra: "Gunn M. Johannessen" < gunn@hra.no >
Dato: 11. juni 2018 kl. 15:01:37 CEST
Til: "' ole@heeneiendom.no '" < ole@heeneiendom.no >
Kopi: "' postmottak@ringerike.kommune.no '" < postmottak@ringerike.kommune.no >
Emne: SV: Størrelse på avfallsbeholdere - kapasitetsberegning. Regulering Bakkeveien 7 på Eikli

Hei
Til 8 husstander er krav til dunker:



 2 - 3x240 liter brune til matavfall

3x360 liter grønne til restavfall. Det er i till egg tilbud om 1x140 grønn slik at antall liter blir riktig.

3x360 liter grå til papir. Det er i tillegg tilbud om 1x140 grønn slik at antall liter blir riktig.

8x140 liter sekker til plastemballasje.

Vedlagt følger oversikt over dunker med målsetting .

Til neste år blir det innført dunk til glass - og metallemballasje. Det vil trolig være nødvendig med 1 - 2x360 liter til denne avfallsgruppen.

Krav til vei er 3 meter + 0,5 meter veiskulder på hver side.

Krav til snuplass følger vedlagt. Hvis en reno vasjonsbil kjører inn en vei skal bilen ha mulighet til å snu for å kjøre ut igjen. En renovasjonsbil skal
rygge kun for å snu på grunn av myke trafikanters sikkerhet.

Når det gjelder avfallshus må huset være på bakkenivå, maks 10 cm over bakkenivå, ell er man kan sette på trillelem. Dunkene må være lett å få
ut – ikke stå innenfor hverandre. Tømming av matavfall og restavfall skjer hver 14. dag og papir og plastemballasje hver 4. uke.

Dør over hele fronten hvis det skal være dør på avfallshuset.

Hvi s det asfalteres + er trillelem + renovasjonsbilen kan kjøre helt inntil - kan det være mulig med 1000 liters dunk til restavfall og papir. Men
nevnte forutsetninger må være tilstede, da dunkene blir tunge å håndtere for hånd.

Lykke til med videre planlegg ing.
Vennlig hilsen
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS
Gunn M. Johannessen
Tlf: 61314726
gunn@hra.no

Tenk på miljøet før du skriver ut denne eposten

Fra: Firmapost
Sendt: 8. juni 2018 08:29
Til: Gunn M. Johannessen < gunn@hra.no >
Emne: VS: Størrelse på avfallsbeholdere - kapasitetsberegning.
Fra: ole@heeneiendom.no < ole@heeneiendom.no >
Sendt: 7. juni 2018 15:23



Til: Firmapost < firmapost@hra.no >
Emne: Størrelse på avfallsbeholdere - kapasitetsberegning.
Hei!
Vi holder på med regulering av Bakke veien 7 på Eikli, Hønefoss. Det planlegges 8 leiligheter 60 - 100 m2. Avfallshus skal planlegges.
Hvilken kapasitet beregnes på avfallsbeholderne for 8 leiligheter?
Hva er størrelsen på aktuelle beholdere?
Hilsen
Ole Alexander Heen
Tlf 997 96 698
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1. BAKGRUNN

I henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3, skal det gjennomføres risiko - og sårbarhetsanalyse
ved utarb eidelse av planer for utbygging . Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i
planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6 .

Denne saken gjelder e n plan for Bakkeveien 7 , der hovedformålet er å legge til rette for en 8 -
mannsbolig .

Plankartet:

Mht planinnholdet vises til planbeskrivelsen.

2. METODE

Risiko benyttes for å angi fare/ uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap
av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres
som produktet av sannsynlig heten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegge s
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
Tema som vurderes er vist i tabellen ka p.3. Tema der som utpeker seg som risikofylte er så
kommentert.

Kriterier.

En har gått ut fra følgende kriterier , der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene :

Gradering av sannsynlighet:

4. Svær t sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
3. Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1 - 10 år.
2. Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år.
1. Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

1 . Ufarlig: Ingen person - eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp
til 100 000kr

2 . En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.
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3 . Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4 . Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 1 00 million kr.

5 . Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i en slik
tabell:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Ved gjennomgang av risiko for hvert enkelt tema har en benyttet tilsvarende fargeskala
(kolonne 5 i tabellen under pkt. 3.1):

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller p lan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabel risiko

3. AN ALYSE

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering .
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/ - skred Nei Helt flat tomt. Ikke kjent at

det skal være usikre
grunnforhold

2. Snø - /isras Nei Ikke bratt i/uten for
området.

3. Flomras Nei Ligger høyt over vann .
4. F lom . Innsjø, elv. Ja 2 3 200 års flommen kommer

inn på tomta, men under
grunnmursnivå

5. Radongass Ja 1 1 Mulig, m en t iltak
obligatorisk .

Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
7. Nedbørutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området



Bakkeveien 7 . Plan ID 0605 - 4 40 . Ringerike. Siv. Ark. Ole Alexander Heen

5

Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8. Sårbar flora Nei Bebygd/hager. Ikke

spesiell biotop
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen
1 0. Verneområder Nei In gen
1 1. Vassdragsområder Nei Ingen n ære som påvirkes .
1 2. Fornminner (afk) Nei Ingen
1 3. Kulturminne/ - miljø Nei Ingen
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
1 4. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei God avstand til bane
1 5. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
1 6. Sykehus/ - hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
1 7. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
1 8. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
1 9. Vannforsyning , avløp Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21. Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Nei Alltid vært bebygd.
24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Forurensningskilder . Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk (bane) Nei Ikke aktuelt
29. Støy; andre kilder Nei Ikke aktuelt
30. Forurenset grunn Nei Ikke aktuelt
31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
32. Høyspentlinje (stråling) Nei Ingen linjer med kraftig

strømføring inntil tomta .
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

34. Avfallsbehandling Nei Ikke aktuelt
35. Oljekatastrofeområde Nei Ikke aktuelt
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
37. Støy og støv fra trafikk Nei For lite trafikk genereres
38. Støy og støv fra andre kilder Nei Ikke aktuelt
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:
41. Ulykke med farlig gods Nei Ikke aktuelt
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
Nei Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet
43. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 1 2 Lav hastighet. Få biler
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4 Lav hastighet. Få

biler/personer
45. Andre ulykkespunkter Nei Ikke aktuelt
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Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et

sabotasje - /terrormål
Nei Ikke aktuelt

47. Er det potensiell sabotasje - /
terrormål i nærheten?

Nei Ikke aktuelt

48. Regulerte vannmagasiner
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannst and mm

Nei Ikke aktuelt

49. Naturlige terrengformasjoner
med spesiell fare (stup etc . )

Nei Ikke aktuelt

50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51. Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring
Nei Ingen spesielle farer

utover alminnelig fare ved
slik virksomhet.

52. Skolebarn ferdes
gjennom /langs planområdet

Nei Kun adkomstvei som har
fortau begge sider . Lave
hastigheter.
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3.2. Samlet risikovurdering .

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er
kommentert i neste punkt.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig 4

1. Lite sannsynlig 5 43 44

3.3. VURDERINGER .

4. Flom

Vedtatt reguleringsplan for området har kotehøyde 70 som regulert minstehøyde for 1. etasje.
NVE flomsonekartlegging viser imidlertid at 200 - årsflom er beregnet til kote 68,6 moh i
området. NVE har anbefalt 0,3 meters sikkerhetsmargin som veiledende for arealplaner.
Tomten ligger på ca. 70 moh og med gru nnmur vil derfor 1 etg. ligge over begge disse nivåene.

5 . Radon

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke
garantere at slik gass ikke kan forekomme.

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig ga ss i nye bygg, så faren for at dette skal
bli et problem blir svært liten.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak .

4 3 . Ulykke i av - /påkjørsler

Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk av i Bakkeveien/Benterudgata . Me d noe økt trafikk vil
det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Økningen er i størrelsesorden 21 ÅDT , med makstime
på ca 9 kjt/t . Dette er svært moderat.

Risikoen vurderes som akseptabel.

44. Ulykke med gående/syklende.

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk fra
tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker . Men siden det er det er 30 km fartsgrense, lav
trafikk og kort vei , anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke
trafikanter.
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Risikoen vurderes som akseptabel.

4. KONKLUSJON OG ANBEFALING.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å
kontrollere , gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor .
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Trafikkanalyse i forbindelse med

DETALJPLAN Bakkeveien 7

PlanI D 0605 440

Utarbeidet av Steffen Fagerås, siv.ing. planlegging, bygging og drift av veier.

Sist revidert 03.07.2019

Bakgrunnen for denne analysen er å vurdere trafikksituasjonen i fm. detaljregulering av Bakkeveien 7.
Dagens enebolig i Bakkeveien 7 skal erstattes av en 8 mannsboli g. Adkomsten til eiendommen går fra
Osloveien via Eikliveien og Benterudgata til Bakkeveien. Se kar t under.

Det ble utført trafikktelling i gatene torsdag 4. april 2019. T elling ble utført på morgen (07:30 08:30)
og ettermiddag (15:30 16:30) som s kal være de to dimensjonerend e timene på døgnet.

Bilde 1: Kart over området med inntegnet adkomstrute
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Bakkeveien

Tabellen under viser resultater av telling i Bakkeveien, trafik k inn og ut til Benterudgata:

Erfaringstall fra Statens vegves en håndbok V713 (trafikkberegni nger) er benyttet for å estimere
trafikk som følge av utbyggingen. Antall bilturer som hver boen het vil generere vil variere ut fra en
rekke faktorer. I håndboken er d et angitt et intervall på 2,5 5 bilturer per bolig per døgn. Erfaringstall
på dimensjonering av timen med størst turproduksjon (15:30 16:3 0) er 16% av årsdøgntrafikk (ÅDT).
Vi hadde i Bakkeveien 6 kjøretøy om ettermiddag og 7 på morgene n. Hvis vi går ut ifra 7 kjøretøy gir
dette en total ÅDT på 44. Dette gir 4 bilturer pr bolig pr døgn . Vi kan derfor forutsetter videre i
beregningene en økning på 4 biltur er pr boenhet per døgn etters om disse boligene ligger
sentrumsnært, ved skoler, barn ehager og kollektivtrafikk.

En økning på 7 boenheter med 4 turer gir en forventet økt ÅDT p å 28 på adkomstveien. Totalt etter
utbyggingen vil det bli 18 boenheter i Bakkeveien som samlet vi l gi en ÅDT på 72. Timen med størst
turproduksjon er 16% av ÅDT. Dette gir ca. 11,5 bilturer i time n med størst trafi kk. Dette betyr i
gjennomsnitt 1 biltur pr 5. minutt.

Iht. retningslinjer fra Håndbok N100 "Veg og gateutforming" fr a Statens Vegvesen for adkomstvei
under 250m og under 50 boenheter gjelder følgende krav:

forutsettes adkomstvei med fartsgrense under 30 km/t
gående benytter kjørebanen
asfaltert kjørefelt på 3,5 meter og passering for hver 100 mete r
avkjørsler kan fungere som møteplasser
ikke krav til egne løsninger for gående og syklende

Bakkeveien er en blindvei på 90 meter med bredde mellom 3 og 3, 5 meter, samt en møtelomme ved
Bakkeveien 2A. Det er også god ve iskulder mellom asfalt og gjer der hele strekningen.

innover utover SUM innover utover SUM
Barn 
Voksne 1 2 3 2 3 5
m/hund 1 1 2 

1 1 
3 4 7 4 2 6

Myke trafikanter 2 4 6 2 3 5
Kjøretøy 3 4 7 4 2 6

kl 07:30 08:30 kl 15:30 16:3 0

SUM

Syklende
Personbil
Lastebil

Gående

Bakkeveien
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Bilde 2: Bakkeveien sett fra Benterudgata

Bilde 3: Bakkeveien sett fra Bakkeveien 7 mot Benterudgata
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Benterudgata

Tabellen under viser resultat er av telling i Benterudgata.

Erfaringstall på dimensjonering av timen med størst turproduksj on (15:30 16:30) er 16% av
årsdøgntrafikk (ÅDT).

17 kjøretøy i makstimen gir en beregnet ÅDT på 106 kjøretøy. En økning på 7 boenheter vil gi en økt
ÅDT på 28. Dette gir en total ÅD T på 134 kjøretøy i Benterudgat a etter utbyggingen. Dette tilsvarer
21 kjøretøy per time i makstimen, som i gjennomsnitt gir 1 kjør etøy per 3. minutt.

Hvis man ser kort tilbake i tid var Benterudgata adkomstvei til handelsarealene på Benterud. Videre
var det gjennomkjøring til næring sområdene på Eikli. Ved bygges tart av Benterud skole i 2016 ble
Benterudgata omgjort til en blindvei. Dette reduserte trafikkbe lastningen i Benterudgata og videre i
krysset Benterudgata/Osloveien vesentlig. Ved åpningen av Bente rud skole er det også innført SONE
parkering forbudt fra Rådhuset o g innover Benterudgata noe som har økt trafikksikkerheten og
fremkommeligheten i gata vesentlig.

Ifm. med åpning av ny Benterud skole er det også anlagt en ny t rafikkløsning for krysset Eikliveien /
Harald Hardrådesgate til Osloveie n. Dette har ivaretatt trafikk situasjonen i området på en god måte.
Trafikken i krysset Osloveien / Eikliveien er blitt mindre når Eikliveien er blitt enveikjørt vekk fra
krysset. Krysset ved Rådhuset v il derfor fint håndtere den besk jedne trafikkøkningen denne
utbyggingen gir.

innover utover SUM innover utover SUM
Barn 23 23 1 1
Voksne 2 3 5 3 3
m/hund 1 1 2 

8 8 1 1
4 4 8 5 6 11

Myke trafikanter 34 4 38 3 2 5
Kjøretøy 4 4 8 5 6 11

innover utover SUM innover utover SUM
Barn 23 23 1 1
Voksne 3 5 8 5 3 8
m/hund 2 2 4 

8 1 9 1 1
7 8 15 9 8 17

Myke trafikanter 36 8 44 5 5 10
Kjøretøy 7 8 15 9 8 17

kl 15:30 16:30

SUM

Personbil
Lastebil

kl 07:30 08:30 kl 15:30 16:30

Lastebil

Benterudgata ovenfor
Bakkeveien

Gående

Syklende

SUM

kl 07:30 08:30

Benterudgata nedenfor
innkjøring til Bakkeveien

Gående

Syklende
Personbil
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Gåavstander til noen sentrale funksjoner

For gående vil det være flere go de veier å ferdes til viktige s teder.

Boligene vil ha nærhet og følgende avstand til:
o  Barnehage

Eikli er det 540 meter og he r er det gangvei hele veien
Dalsbråten er det 990 meter, og her er det gangvei hele veien

o  Barneskole, Benterud det 210 meter
o  Dagligvarer, Rema er det 580 meter
o  Busstopp retning Oslo er det 470 m eter, og Hønefoss sentrum 515 meter

Til byen er avstand til gågaten 880 meter

Busser som passer i Osloveien / busstopp Eikli

By buss – avganger begge retninger, mot byen / Hvervenkastet
o  Hverdager 49 avganger fra kl 06 til 23
o  Lørdager 27 avganger fra kl 08 til 23
o  Søndager 12 avganger fra 11 til 22

Oslobussen
o  Hverdager 30 avganger fra kl 05 til 22
o  Lørdager 16 avganger fra kl 07 til 22
o  Søndager 12 avganger fra 08 til 22

Det går også andre busser som pa sserer busstoppet til en rekke andre steder.

Konklusjon / Anbefaling

Trafikkanalysen viser at det etter utbyggingen i gjennomsnitt i makstimen blir 1 biltur pr 5. minutt i
Bakkeveien. Selv om bredden på Bakkeveien er noe under retnings linjene til Statens Vegvesen, er
veien kort med få boenheter som gjør at denne veistandarden vur deres som akseptab el. Vi kan ikke
se at utbyggingen vil gi utfordr inger ifm. trafikkavviklingen p å denne veien.

Tellingene i Benterudgata ovenfor og nedenfor Bakkeveien viser at det er liten trafikk i gaten i
forhold til veistandarden. Benterudgata har i retning mot sentr um fortau på begge sider som vil
ivareta de myke trafikan tene på en god måte.

Analysen av trafikksituasjonen ifm. utbygging av Bakkeveien 7 v iser at tiltaket vil gi en akseptabel
trafikksituasjon i området også etter utbygging, og at det ikke er nødvendig med avbøtende tiltak.
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0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 2. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse og deler av Killingtjern vedtatt 27.03.2014 overlappes av ny 

plan.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse, som er i tråd med gjeldene 

kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011. 

 

Planområdet er utvidet mot sydvest og vil også omfatte 

1. Adkomstvei fra eksisterende reguleringsplan 295_ Killingtjern. 

2. Tomt nr 101 – gnr/bnr 293/182 innenfor reguleringsplan Killingtjern 295, som 

planlegges endret mht utnyttelse til kombinert formål næringsformål og utleiehytter.  

3. Tomt merket som 114 i plankartet (kombinert formål næring/utleiehytter). Dette er en 

gammel tomt fra bebyggelsesplan fra 1970-tallet som er ferdig oppmålt og avmerket på 

kart, men ikke matrikkulert og realisert tidligere. 

 

Det er lagt opp til 17 tomter som er regulert til fritidsbebyggelse, hvor det åpner for at tomt 

127 og 130 kan bygges som tun tomter. 2 tomter er regulert til kombinert formål 

næring/tjenesteyting(utleiehytter). 

 

Ved 1. gangsbehandling ble det lagt fram 2 alternativer. 

Alternativ 1 

Det foreslås at 5 tomter (nr 127, 129, 130, 131 og 132) skal tillates å bygge leilighetsbygg opp 

til 4 leiligheter pr. hytte med maks 2 leiligheter i hver etg. Disse tomtene ligger noe lavere i 

terrenget enn de øvrige tomtene som ligger bak.  



- 

Utbygger vil legge ut dette alternativet, siden det er et marked i Norge på ca 10 % som 

etterspør leilighetshytter. Dette er en løsning som passer godt for både eldre hyttekjøpere, 

enslige, men også barnefamilier. Siden leiligheter blir noe rimeligere enn frittliggende hytter og 

det blir mindre vedlikehold. I forhold til andre steder hvor utbygger velger større 

leilighetsbygg, er det ønskelig med mindre leilighetsbygg (maks 4 leiligheter pr. bygg i 2 plan) 

som dominerer mindre i landskapet. 

 

Alternativ 2 

Er å bygge tradisjonelle enkelt hytter m/ bod, og åpne for at tomt 127 og 130 kan bygges som 

tun tomter. 

 

Rådmannens anbefaling var å legge alternativ 2 ut til offentlig ettersyn, noe som Hovedutvalget 

for miljø- og arealforvaltning valgte å vedta mot 1 stemme.  

 

 

Bakgrunn 

Planen skal legge til rette for ny fritidsbebyggelse i tråd med vedtatt kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. Det er etterspørsel etter tomter i området og 

kommunedelplanen har tilrettelagt for denne muligheten. Planprosessen har vært langvarig, 

både før kommunedelplanen ble vedtatt i 2011, og etterpå hvor avklaring mht krysset på 

Ringmoen stoppet reguleringsplanprosessen. Vår /sommer 2016 ble det avklaring i forhold til 

krysset, og planarbeidet kunne gjenopptas. Forslag til ny reguleringsplan Killingtjern 2 holder 

seg innenfor kommunedelplanen, samt det er justert å ta med tomt 114 og tomt 101 i 

reguleringsplan 295 Killingtjern, vedtatt 28.08.2003.  

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

Tilført tekst under § 3.2.2.b; Det skal avsettes vegetasjonsskjerm på 4 meter på eiendommen 

BKB 2, mot eiendommene i vest og syd. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.05.2019 – 22.06.2019. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert under. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 17.06.2019. 
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Fylkesmannen har i brev 21. juni 2012 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av 

planarbeidet. Hvor forholdene knyttet til friluftsliv, landskap, naturmangfold og energi blir 

ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Ved gjennomgang av planforslaget ser Fylkesmannen at 

planforslaget ikke kommer i konflikt med de interesseområdene som Fylkesmannen er satt til å 

ivareta. Fylkesmanne syns også det er positivt at det er satt krav om mørke eller ikke 

reflekterende tak for å dempe eksponering og at det er positivt at hyttene er punktfestet i kartet 

etter vurdering av landskapsforholdene. Det anbefales at det settes krav til farge- og 

materialvalg på resten av bebyggelsen for å dempe virkningen av byggene i landskapet. 

 Forslagstillers kommentar: Enig i uttalelsen angående krav til farge- og materialvalg på 

bebyggelse. Føler dette er ivaretatt i § 3.4. 

 Rådmannens kommentar: Mener dette er ivaretatt under § 3. 4: Fasadene skal være av 

naturmaterialer av tre evt. m/noe innslag av sten eller tilsvarende i deler av fasaden. 

Farger skal være av type tjære/jord i mørk nyanser. 

Det med punktfeste menes med at hyttetomtene er vist i terrenget med nummererte 

pæler. Pælene er målt inn og vist med eget punktsymbol på plankartet (midt på pil), 

som viser hoved-møneretning (se §3.3 i bestemmelsen). 

 

NVE, datert 18.06.2019.  

NVE ser at kommunen ikke har bedt om bistand i denne saken. Med dette har NVE ingen 

konkret uttalelse til saken og viser til generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs 

saksområder.  

 Forslagstillers kommentar: Trolig ikke nødvendig med noe bistand, siden risiko mht 

flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg er minimal 

 Rådmannens kommentar: Tatt til orientering. 

 

Hans Løken, datert 17.06.2019.  

Ønske er at søndre del av tomt 114 settes til LF, og legges inn som utvidet LF4 

 Forslagstillers kommentar: Dette er i praksis allerede ivaretatt ved plassering av bygg 

og areal for parkering utenfor bygg, som Løken også skriver, men i tillegg settes inn 

tilleggstekst i bestemmelse under § 3.2.2. b: Det skal avsettes vegetasjonsskjerm på 4 

meter på eiendommen BKB 2, mot i eiendommene i vest og syd. 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i det reviderte 

planforslaget. 

 

Buskerud Fylkeskommune, datert 21.06.2019.  

Buskerud fylkeskommune har ingen merknader til planen. 

 Forslagstillers kommentar: Ble registrert for kulturminner i 2012, og naturlig at det nå 

ikke er merknader. 

 Rådmannens kommentar: Tatt til orientering 

 

Petter Greaker, datert 02.07.2019 

Det er viktig med skjerming mot næringsdelen og mot nytt hyttefelt, men det er samtidig viktig 

at dette kan skje i samspill med ønske om å beholde/frigjøre utsikten mot nordvest. 

 Forslagstillers kommentar: Vegetasjonsskjerm skal også være mot syd (se forslagstillers 

kommentar til innspillet til Hans Løken). Videre dialog om skjerm/utsikt, er det dette 

en selvfølge uavhengig av status på tomten, og de 2 etablerte hyttevel Skarrudåsen Vel 

m/under Vel Killingtjern Panorama Vel, er etablert for å ivareta dette sammen med de 

aktuelle grunneiere. 
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 Rådmannens kommentar: Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagstiller. 

 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, er området avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse. 

 

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

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

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

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

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 06.05.2016, sak 38/19.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldene betalingsreglement. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Innkomne uttalelser 

Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg / ovenstående kommentarer. 

 

Samlet vurdering 

Med bakgrunnen til de endringene som har blitt utført etter offentlig ettersyn, anser rådmannen 

at punktene som skulle avklares før 2.gangsbehanling er ivaretatt. 

 

Rådmannen er positiv til videre utvikling av fritidsbebyggelse ved Killingtjern på Vikerfjell. 

Ved at planen kan gi positiv ringvirkning for Ringerike kommune i form av økt bruk av 
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området, styrke næringsgrunnlaget for både grunneier så vel som andre næringsdrivende i 

lokalmiljøet. 

 

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er 

vurdert og innarbeidet. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart, planområdet markert med rødt 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer  

6. Høringsuttalelser 

a. Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 17.06.2019 

b. NVE, datert 18.06.2019 

c. Hans Løken, datert 17.06.2019 

d. Buskerud Fylkeskommune, datert 21.06.2019 

e. Petter Greaker, datert 02.07.2019 

7. ROS sjekkliste 

8. Tverrprofil 

9. VA plan 

10.Notat Killingtjern 

11.Skissetegninger til garasje m/leiligheter 

12.Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

ass. Rådmann: Terje Dalen 

leder: Knut Kjennerud 

saksbehandler: Halvard Fiskevold 
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Reg.plan 374 Side 1 
 

 RINGERIKE KOMMUNE 

Strategi- og utviklingsavdelingen 
 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
nr  0605_374 Detaljregulering for  

KILLINGTJERN 2 - alternativ 2 
 

Utarbeidet av Ringerike kommune / fagkyndig 17.02.2019 

Sist revidert 28.06.2019 

 

 

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019, sak 38/19 

BHNR  

Høring og offentlig ettersyn 06.05.2019 – 22.06.2019 

2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ____, sak BHNR  

2. gangs behandling i formannskapet 2 ____, sak BHNR 

Vedtak i kommunestyret ____, sak BHNR. 
 

 

 
Endringsliste: 

Nr. Endring  Dato  Sign. 

01 Mindre endring med tilleggstekst i §3.2.2. b 28.06.2019 OG 

02       «        «          «             «                « 02.07.2019 OG 

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes liste til 

informasjon om planendringer, både ordinære og mindre endringer. 

Reguleringsformål 
 

Området som er regulert er innenfor den regulerings-grense som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

 

   

      §3. Bebyggelse og anlegg, 

1121: Fritidsbebyggelse-frittliggende, BFF 

1800 (1300/1171): Kombinert formål; 

næringsbebyggelse/tjenesteyting/utleiehytter, BKB (BN/BUH) 

1541: Område for drikkevannsforsyning, BVF. 

1510: Område for energianlegg, BE 

1542: Avløpsanlegg, BAV - nedgravd på hver tomt iht VA-plan og separate 

utslippssøknader, vises således ikke på plankartet. 

§4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 

2011: Kjøreveg, SKV 

            §5. Grøntstruktur, 

5130: Frilufts-formål, LF 

                  §6. Hensynssoner. 
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Bestemmelser om rekkefølge, endring plankrav. 
 

§ 1 Rekkefølgebestemmelser 

 

§ 1.1 Krav til veger 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye hytter i planområdet, før det er gitt 

brukstillatelse for regulert samleveg til nærmeste punkt for den aktuelle tomta. 

 

§ 1.2. Vann- og avløpsledninger 
Før det gis tillatelse til tiltak for vann- og avløpsanlegg, skal tekniske planer for disse 

godkjennes av kommunen.  

 

§ 1.3 Brannvann. 
Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for nye bygninger i planområdet før det er 

dokumentert at brannvannforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.  

 

 

 

Formålsbestemmelser 

 
§ 2 Fellesbestemmelser 

 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

 

§ 2.1 Behandling av ubebygde arealer  
Sår i terrenget som følge av anleggsvirksomhet bør unngås,  og skal så snart som mulig 

bearbeides og tilbakeføres til naturlig terreng. Skogsjord påføres og tilsåes / plantes. 

 

§ 2.2 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 

automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 

varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd. 

 

§ 2.3 Strømtilførsel 
Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon, samt 

vann- og avløpsledninger og lignende skal innenfor planområdet legges i bakken. Jordkabler 

skal så langt det lar seg gjøre legges i vei. 

 

 

§ 2.4 Terrenginngrep 
Området regnes som et sårbart naturområde som er eksponert for innsyn. Alle inngrep skal 

derfor planlegges og utføres så skadevirkningene blir minst mulig. Skjæringer og fyllinger 

skal såes til med stedegne arter. 
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§ 2.5. Vann og avløp 
For nye bygninger med innlagt vann skal det ikke gis igangsettingstillatelse før vannforsyning 

og bortledning av avløpsvann er sikret. VA-plan for hytteområdet Killingtjern 1 og 2 skal 

legges til grunn for prosjektering av vann- og avløp. 

 

 

 

§ 3 Bebyggelse og anlegg 

 
§ 3.1 Fritidsbebyggelse - BFF 1-3.  

 

 §3.1.1 Formål 
Området som er regulert er innenfor den regulerings-grense som er vist på plankartet, 

og reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

 

§ 3.1.2 Fritidsbebyggelse, type: 
Fritidsbebyggelse, frittliggende; 

BFF 1-3. Tomt 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 

139, 140 og 141 

 

§ 3.1.3 Utnyttingsgrad 
Fritidsbebyggelse, frittliggende:  

Maksimal utnyttingsgrad beregnes i BYA og er totalt 170 kvm. Av dette kan 

maksimum 20 kvm brukes i uthus, maksimum 30 kvm til parkering og maksimum 120 

kvm brukes i hytte/fritidsbolig. 

 

Tomtene nr. 127 og 130 kan være tun-tomter med inntil 3 bygg pluss 1 uthus 

pr. tomt. Maks. tillatt BYA for tun-tomter er 300 m2, hvorav 75 m2 er 

øremerka parkering. BYA = 225 m2 kan fordeles på hytte og uthus. 

 

 

 § 3.1.4 Byggehøyde 
Bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget. Alle høyder er i forhold til planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

 

Fritidsbebyggelse, frittliggende; BFF 1-3, tomt 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 og 141 tillates gesimshøyde inntil 3,2 m og 

møne-høyde inntil 6,0 m. 

 

For tomtene 127, 129, 130, 131 og 132 tillates å bygge ramloft/oppstugu med 

tillatt gesimshøyde inntil 4,4 m og møne-høyde inntil 6,3 m. 

 

 

  Tak-form  
Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. 

Takvinkelen på oppstugudelen skal ikke overskride 25 grader. Det tillates 
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takoppløft som ikke er høyere enn møne for inntil 1/3 av takflaten. Taktekking 

skal utføres i materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, alternativt 

gress med stedegne gress-typer. Blanke plater tillates ikke som taktekking i 

området. 

 

 

 

§ 3.2, Kombinert formål; næringsbebyggelse/utleiehytter, BKB 1-2 – Tomt 

101 og 114. 

 

 §3.2.1 Formål 
Området som er regulert er innenfor den regulerings-grense som er vist på plankartet, 

og reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 

  

a. Kombinert formål næring/utleiehytter BKB 1 – tomt 101 – gnr 293/bnr 182 

- «Skarrudsetra».  

 

 

b. Kombinert formål Næring/utleiehytter BKB 2 – tomt 114.  

Tilknyttet «Skarrudsetra»`s drift, samt øvrig drift av området til 

hytteservice, løypekjøring osv., reguleres til lager-/garasjebygg plan 1, samt 

3 utleiehytter i plan 2.  

 

 

§ 3.2.2 Type Kombinert bebyggelse 
a. Kombinert formål næring/utleiehytter BKB 1 – tomt 101 – gnr 293/bnr 182 - 

«Skarrudsetra».  

 

Det nye vil bli: 

 utvidelse av serveringsdelen inkludert større sanitæranlegg,  

 samt 3 små utleiehytter.  

 

b. Kombinert formål Næring/utleiehytter BKB 2 – tomt 114.  

 

Garasje/lager plan 1, samt 3 utleiehytter i plan 2.  

   

Det skal avsettes vegetasjonsskjerm på 4 meter på eiendommen BKB 2, mot 

eiendommene i vest og syd. 

   

 

§ 3.2.3 Utnyttingsgrad 
a. «Skarrudsetra»  tomt 101 -   

 

Følgende endringer legges nå til grunn: 

 

 Økning av kapasitet til innvendige sitteplasser og sanitæranlegg, 

betinger at det bygges en tilvarende serveringsfløy nr. 2 med 

mellombygg inntil dagens bygg mot nord, slik at dagens bygg kan øke 
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BYA med 120 kvm serveringsdel og 30 kvm mellombygg, til samlet 

BYA for «Skarrudsetra» på 307 kvm. 

 De 3 nye utleiehyttene settes til maksimal BYA på 45 m2 pr. 

utleiehytte.  

 

Det tillates ikke fellesparkering på tomten, men der er satt av 40 kvm 

uteplass til avlessing av varer. Felles parkering skjer på gammel, men 

utvidet plass ca. 200 m syd for «Skarrudsetra». 

 

Dette gir samlet BYA for de 2 eksisterende bygg, nytt tilbygg, eksisterende 

avlessingsplass ute og 3 nye utleiehytter på tomten på samlet 500 kvm. 

 

 

b. Næring/utleiehytter tomt 114 

 

En garasje/lager m/ utleiehytter til nevnte formål settes til maks BYA 300 

kvm.  

I tillegg kan det opparbeides parkeringsplass BYA 500 kvm, slik at samlet 

BYA blir 800 kvm. 

 

Maksimalt antall hytteleiligheter settes til 3.   

 

 § 3.2.4 Byggehøyde  
Bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget. Alle høyder er i forhold til 

planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

  

a. «Skarrudsetra» tomt 101 gnr/bnr 293/182 - Eksisterende bygg har maks. 

gesimshøyde 6,5 m, og maks møne-høyde 8 m på den høye del. Tilbygg 

skal bygges med samme gesimshøyde og møne-høyde som allerede 

bebygget mellombygg/serveringsdel (laveste del av «Skarrudsetra».), 

hhv inntil 3,1 m gesimshøyde / 4,6 m møne-høyde. 

De 3 utleiehytter settes tilsvarende gesimshøyde inntil 3,1 m, og møne-

høyde inntil 4,6 m. 

 

b. Næring/utleiehytter tomt 114 settes maks gesimshøyde til 7,5 m og 

maks møne-høyde topp utleiehytter til 10,0 m i maks 2 etasjer. I tillegg 

jevnes terreng mot vest 2-3 m opp på betong yttervegg plan 1, for å 

tilpasse bygget til å framstå mindre dominerende i terrenget.    

 

Tak-form 
Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. 

Taktekking skal utføres i materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, 

alternativt gress med stedegne gress-typer. Blanke plater tillates ikke som 

taktekking i området. 

 

 

§ 3.3 Punkt, plassering av hytte 
Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Pælene er målt inn og vist 

med eget punktsymbol på plankartet (midt på pil). Dette punktet skal ligge innenfor 

hyttas grunnflate.  Mindre justeringer av plassering av hyttene og adkomstveger kan 
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gjøres ved byggesøknaden, dersom det dokumenteres at endringene gir minst mulig 

inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng. 

 

Hoved-møneretning (lengderetning) skal være som vist på plankartet (pil-retning). 

 

Hoved-møneretning skal følge høydekotene.  

 

Kjeller/underetasje er ikke tillatt. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring 

og fylling. Fyllingen skal ikke overskride 1 m, og skal ikke strekke seg mer enn 2,5 m 

fra yttervegg til fyllingsfot. 

 

Byggegrense mot større veger er vist på plankartet. 

 

  

§ 3.4. Utforming 
Bebyggelsen skal gis en utforming som harmonerer med områdets byggeskikk, 

tilpasset tradisjon og/eller eksisterende bebyggelse mht material og fargebruk, 

stiluttrykk, vindussetting og det landskap og natur den inngår i.  

Byggene kan planlegges i samtidsarkitektur, såfremt disse harmonerer med tilliggende 

bebyggelse som naturlig hører til samme gruppe. 

 

Fasadene skal være av naturmaterialer av trem evt. m/ noe innslag av sten eller 

tilsvarende i deler av fasaden. 

 

Farger skal være av type tjære/jord i mørke nyanser. 

 

Uthus skal tilpasses hytte mht. materialvalg, form og farge. 

 

Utendørs lyssetting skal ha skjult lyskilde, og skal begrenses til hovedinngang og 

boder på bakkeplan. 

 

Oppføring av flaggstenger, spir eller klokketårn er ikke tillatt.  

 

Det kan settes opp enkle skigarder nær hyttene, med maks høyde inntil 90 cm. 

Inngjerdingen skal være sauesikker, og skal ikke omfatte mer enn 1/3 av tomta For 

øvrig tillates ikke gjerder. 

 

 

§ 3.5 Tomtedeling 
Tomtedeling er vist på plankartet. Ved fradeling av enkelttomter kan det for å oppnå 

bedre tilpasning til terrenget, iht matrikkellovens § 33 foretas mindre justering av 

grensene. 

 

 

§ 3.6. Område for drikkevannsforsyning – BVF 1-4. 
Vannforsyning skal skje ved borebrønner i (løs-masser) / fjell. Det skal dokumenteres 

at vannkvaliteten er i tråd med forskrift om vannforsyning og drikkevann. Plassering 

og utføring av brønner må foretas av fagkyndig personell, og i tråd med VA-planen. 

Det er fellesbrønner for de frittliggende fritidshyttene BFF, vist som f_BVF 1-4 i 
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plankartet, mens det for tomtene 101 og 114 er separate brønner som ikke vises på 

plankartet. 

 

 

§ 3.7. Område for energianlegg - BE 1 
Det vil bli en nettstasjon (BE) og kabelskap i området.  

 

 

§ 3.8. Avløpsanlegg - BAV 
Det tillates lagt inn vann i hyttene. For hytter med innlagt vann skal utslipp av grå-

vann skje til separate renseanlegg beregnet for dette.  

Alle utslipp fra private avløpsanlegg skal ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. 

Hyttefeltets store tomter, grunnforhold og topografi, tilsier at det er mest 

hensiktsmessig med enkelt-anlegg – ref. VA-plan. 

Vannklosett kan tillates ved bruk av tett tank og vannbesparende toalett – ref. VA-plan 

som legger opp til Vakuum-toaletter med svært lavt vannforbruk.  

Avløpsanlegg skal oppfylle lokal og sentral forurensningsforskrift, forurensningsloven 

og plan- og bygningsloven. 

Plassering og utføring av avløpsanlegg må foretas av fagkyndig personell og i tråd 

med VA-plan for området.  

 

 

 

 

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 

§ 4.1 Kjøreveg SKV 1-2. 
Alle adkomstveger i området er regulert med bredde 8 m, som inkluderer kjørebane og 

skulder/grøft på begge sider. Tillatt opparbeidet bredde er 4,5 m inkl. skulder. 

Vegene opparbeides med standard som tilfredsstiller kravene til personbiler, lastebiler 

for transport til/fra hyttene, brannbil, avløpsvann-bil og utkjøring av tømmer med 

traktor/lassbærer.  

Vegene påføres bære-masse av grus/pukk til 10 tonns akseltrykk.  

Vegkanter/-skråninger og grøfter påføres skogsjord som tilsåes for å gli best mulig inn 

i omgivelsene. 

Adkomstvegene er felles for de fritidsboliger som sokner til dem. Rett til adkomst 

sikres i skjøte. 

 

§ 4.2. Parkering 
Innenfor planområdet skal det opparbeides plass til bil per tomt iht regler om utnytting 

i §§ over. Etter etablering av «Skarrudsetra», er parkeringsplassen 200 m syd for 

reg.plan 295 Killingtjern utvidet og opprustet, slik at besøkende i størst mulig grad 

skal parkere der for både besøkende til «Skarrudsetra» og hyttefeltene Killingtjern 1 

og -2.  
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§ 5 Grønnstruktur 
 

 § 5.1. Frilufts-formål, LF 1-6. 
 Vegetasjon i området skal bevares. 

 Innenfor området tillates tilrettelegging for stier, skiløyper, sitteplasser og grillplass. 

 

 § 5.2 Sti til Skarrudkollen 
 Stien skal sikres ved etablering i LF 5. 

 

 

 

§6 Hensynssoner 

 
Det er ikke avdekket faresoner, ras- eller skredfare innenfor eller i nærhet av 

planområdet.  
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Planbeskrivelse

0605_374

Detaljregulering for Killingtjern 2.

Utarbeidet av Ole Gamkinn, 17. april 2017. Sist rev idert: 28.03.2019

Planbeskrivelsen er utarbeidet som ett dokument inn eholdene 2 alternativer, mens
forslag til reguleringsbestemmelser, plankart, situ asjonskart og snitt, er utarbeidet i 2
separate alternativer og uavhengige dokumenter. For skjellen på de 2 alternativer
framkommer i kapittel 6 a. og kart under.
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- I planbeskrivelsen er det som er unikt for alternat iv 1 uthevet med grå farge over tekst

- I planbeskrivelsen er det som er unikt for alternat iv 2 uthevet med gul farge over tekst

- I planbeskrivelsen er det som er likt, uavhengig av alternativ, IKKE uthevet med farge
over tekst.

I alternativ 1 er det for Fritidsbebyggelse foreslå tt regulert:

§ 3.1 Fritidsbebyggelse, frittliggende og blokk

BFF 1-3 – Tomt nr. 125, 126, 128, 133, 134, 135, 13 6., 137, 138, 139, 140og 141,
BFB 1-2 – Tomt nr. 127, 129, 130, 131 og 132

Mens det i alternativ 2 er det for Fritidsbebyggelse foreslått regulert:

§ 3.1 Fritidsbebyggelse, frittliggende

BFF 1-3 – Tomt nr. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 13 1, 132, 133, 134, 135, 136., 137, 138,
139, 140 og 141,

Alle øvrige forhold i planbeskrivelsen er identisk for de 2 planforslag – dette for at
Ringerike kommune skal kunne ta stilling til om det er riktig å bygge 4-mannshytter (BFB)
på Vikerfjell eller ikke. Etter politisk behandling i kommunen, fjernes det alternativ
kommunen ikke vil gå inn for fra planbeskrivelse og alternative kart og
reguleringsbestemmelser.
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Kart alternativ 1.



side 4



side 5



side 6

Kart alternativ 2
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Reg plan 295 – Killingtjern (1) til venstre. Denne planbeskrivelse = Killingtjern 2 til høyre for Kill ingtjern 1.
2 gamle tomter 293/182 = tomt 101 i Killingtjern 1, samt en oppmålt tomt fra 1970-tallet og fortsatt e n del
av 293/1 = tomt 114, er lagt inn i Killingtjern 2. For løvrig er omrisset av Killingtjern 2 helt ident isk med
kommunedelplanen.

Innhold

1. Sammendrag
2. Bakgrunn

a. Hensikten med planen
b. Hovedintensjonen i planen
c. Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold

3. Planprosessen
a. Innspill til kommunedelplan for Ådalsfjella
b. Varsel om oppstart
c. Informasjonsmøte
d. Høring og offentlig ettersyn

4. Planstatus og rammebetingelser
a. Kommunedelplan for Ådalsfjelle, vedtatt 30.06.2011
b. Gjeldende reguleringsplaner

5. Beskrivelse av planområdet
a. Beliggenhet og størrelse
b. Eksisterende bebyggelse
c. Samferdsel og teknisk infrastruktur
d. Terrengforhold, vegetasjon, landskap, vann og vassd rag.
e. Naturmangfold.

6. Beskrivelse av planforslaget
a. Bebyggelse og anlegg

• Alternativ 1
• Alternativ 2

b. Adkomst og parkering
c. Terrengforhold, landskap og fjernvirkning
d. Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling
e. Vann og vassdrag
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f. Friluftsliv
g. Naturmangfold
h. Kulturminner og kulturmiljø
i. Samfunnssikkerhet, ROS-analyse
j. Energi
k. Vann og avløp (VA)
l. Renovasjon
m. Universell utforming
n. Brannvann

7. Virkninger av planforslaget
8. Vedlegg

a. 4 vedlegg - Plankart «Detaljregulering Killingtjern 2» i PDF og Sosi-format.
• Alternativ 1
• Alternativ 2

b. 8 vedlegg - Situasjonsplan m/ 3 stk snitt i PDF.
• Alternativ 1
• Alternativ 2

c. 2 vedlegg skisser;
• garasjebygg m/hytter i plan 2, samt
• 4-manns leilighetshytter (gjeldende kun for alterna tiv 1).

d. 1 vedlegg - Sjekkliste risiko og sårbarhet
e. 2 vedlegg - Vann- og avløpsplan inkl. hydrologisk v urdering, samt notat fra VA-

teknisk konsulent Ecomotive AS
f. 3 vedlegg – Koordinater hyttepeler og veglinjer PDF og Kof.
g. 2 vedlegg – Forslag til reguleringsbestemmelser:

• Alternativ 1
• Alternativ 2

h. Navneliste
i. Innspill fra oppstart til sist revidert.

1. Sammendrag

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for f ritidsbebyggelse i tråd med
kommunedelplan for Ådalsfjella. Planen omfatter utb ygging av nytt delområde – Killingtjern
2.
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Innenfor planområdet åpner kommundelplanen for tota lt 18 nye hyttetomter. Det legges 17
nye tomter innenfor kommunedelplanens plangrense.

Planområdet utvides mot sydvest til også å omfatte

1. Adkomstvei fra eksisterende reg.plan nr. 295
2. Tomt nr. 101 – gnr/bnr 293/182 innenfor igangsatt r eguleringsplan Killingtjern

0605_295, som planlegges endret mht utnyttelse til kombinert formål næringsformål
og utleiehytter = «Skarrudsetra».

3. En gammel tomt fra begyggelsesplan fra 1970-tallet som er oppmålt og avmerket på
kart, men ikke matrikkulert og realisert tidligere = merket nr. 114 i denne plan, siden
det nr. er «ledig» fra reg.plan 295. Denne tomt til kombinert formål;
næringsformål/utleiehytter, og tilknyttet driftsmes sig til tomt 101.

Sum antall nye hyttetomter blir da 18 stk iht kommu nedelplan.

Tomt 101 gnr 293/182 i reg.plan 295 foreslås omregu lert gjennom

å inkluderes i dette planforslagt fra fritidsbolig med dispensasjon fra reg.plan
295(Skarrudsetra» varmestue), til kombinert formål næringsformål/utleiehytter
innenfor områdene et mer definert serveringssted og utleie av kalde-/varme senger
både innenfor eksisterende bygg på tomten, men også ved at det åpnes for å kunne
bygge 3 utleiehytter a ca 35 m2 hver på samme tomt , beliggende lavt i terrenget mot
nord og min 4 m fra tomt 103`s sydgrense.

Tomt 114 har en beliggenhet som

a) er nær den nye Skarrudsetra på tomt 101 i Reg. plan 295 og
b) har begrenset utsikt mot Vikerfjell på terrengnivå.

Derfor foreslås det å regulere denne tomt også til kobinert næringsformål /
utleiehytter, med ett bygg med 1. etasje på maks 30 0 m2 BYA i mur/betong
bestående av kald/varm garasje for områdets løypema skiner, traktorer m.m. I
tillegg søkes det om at det kan byggges 3 leilighe tshytter i sum maks 300 m2 BYA
oppå garasje-/verksted som plan 2.

Tomt 101 og 114 vil da kunne tilby området et komp lett og etterlengtet service-/serverings-
/overnattingssenter for både hytteeiere og andre tu rister. Dette vil også gjøre det lettere å
oppprettholde bærekraftige arbeidsplasser i området . Dette betyr kombinert formål (1800)
til næring (1300) / utleiehytter (1171).

De 17 nye tomtene foreslås regulert til fritidsbeby ggelse iht ett av nedenfor 2 alternativer ,
avhengig av kommunens vedtak:

Alternativ 1:

Totalt 5 av de nye 17 tomtene, hhv. tomtene nr. 127 , 129, 130, 131, 132 er foreslått som
tomter for Fritidsbebyggelse, blokk, opp til 4 leil igheter pr. hytte med maks 2 leiligheter i
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hver etg. Disse er foreslått på tomter som ligger l avere i terrenget enn de øvrige
tomter/hytter bak, og på tomter som er noe større e nn gjennomsnittet som allerede er
store.

Årsaken til at utbygger legger inn dette som altern ativ, er at det i Norge er et marked på ca
10% av det totale hyttemarked som etterspør leiligh etshytter. Dette som følge av at denne
løsning passer godt for både eldre hyttekjøpere, en slige, men også yngre familier med
inntekt under gjennomsnittelige hyttekjøpere, siden leilighetene blir noe rimligere enn
frittliggende hytter. Men i motsetning til hva de f leste andre utbyggere velger av størrelse og
arkitektur på sine leilighetsbygg, ønsker vi mindre bygg a maks 4 leiligheter i 2 plan tilpasset
tomter som gjør hyttene lite dominerende i landskap et.

De resterende 12 tomter – tomtene 125, 126, 128, 13 3, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 og
141 planlegges som ordinære Fritidsbebyggelse, frit tliggende m/ evt. frittstående bod.

Alternativ 2:

Hvis kommunen mener det ikke er riktig med leilighe tshytter, aksepteres at alle 17 tomter
bebygges med tradisjonelle frittliggende fritidshyt ter m/bod. Men tomtene 127 og 130 søkes
da med mulighet for tuntomt, og tomtene nr. 127, 12 9, 130, 131, 132 søkes med mulighet
for ramloft/oppstugu.

2. Bakgrunn
a. Hensikt med planen.

Planen legger til rette for utvidelse av områdene f or fritidsbebyggelse øst for
Killingtjernfeltet og nord for Hansemyrfeltet. Det er relativt stor etterspørsel etter
tomter/hytter i området.

b. Hovedintensjonen i planen

Ådalsfjella er et familieområde og et attraktivt om råde for fritidsbebyggelse, med godt tilbud
av turterreng og langrennsløyper, samt kort avstand til sentrale deler av Østlandsområdet og
Oslo. Gjeldende arealplanstrategier vektlegger bedre utnyttelse av områder som allerede er
tatt i bruk til fritidsbebyggelse, med fokus på «se nterområder» med utvidet tilbud til både
dagsturister og beboere. Derfor vil tomt 101 i eks isterende reguleringsplan Killingtjern 295,
kunne utvikles ytterligere utover dagens varmestue m/ enklere kiosksalg, til mer generell
servering, utleie av lokaler til mindre seminarer/f estligheter, og utleie av rom/småhytter til
overnatting osv. Dette utvider næringsgrunnlaget fo r grunneier og andre næringsdrivende,
så vel som for kommune.
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c. Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold, hjemme lshaver

Planområdet omfatter del av gnr/bnr 293/1, samt tom t nr. 101 gnr/bnr 293/182, som begge
eies av Gunvor Helen Gamkinn og Egil Eriksrud.

Planområdet unntatt tomt 101 - 293/182 og tomt 114, eies imidlertid av Killingtjern AS, som
eies av tidligere eiere av 293/1; Kari Marte og Ole Gamkinn. Killingtjern AS besitter tinglyst
urådighet i 293/1 for dette forhold.

Hjemmelshaver er Gunvor Helen Gamkinn og Egil Eriks rud.

Killingtjern AS er forslagsstiller.

Plankonsulent er Ole Gamkinn, som er bygg- og anleg gsingeniør fra 1977, og har vært
plankonsulent for reg. plan Killingtjern 295 og reg .plan Smilihaugen, i tillegg til å ha
prosjekterings-/utførelseserfaring og ansvar for ut allige bygg- og anleggsprosjekter i Norge
og utlandet.

Norconsult AS v/Anne Wilulmsen og Elin Dale har uta rbeidet kartene.

Asker Oppmåling v/Kjetil Bye og Ringerike Kommune v /Stinar Hagen har utført
koordinatsmålinger.

Ecomotive V/ Jostein Grevsgård / Jets AS v/ Andre M yren / Hønefoss VVS AS v/Vegard
Skredshol har vært faglige rådgivere til VA-planen.

Skalahus AS har utarbeidet skissene for leilighetsh ytter og garasjebygg m/hytter i plan 2.

3. Planprosessen

a. Inspill til kommunedelplan for Ådalsfjella

Planprosessen har vært langvarig, både før kommuned elplanen ble vedtatt juni 2011, og
etterpå hvor avklaring mht krysset på Ringmoen stop pet reguleringsplanprosessen. Nå følger
reguleringsplanen helt og holdent kommunedelplanen med 17 hyttetomter i nytt område
Killingtjern 2, justert til å inkludere tomt 114, s amt også tomt 101 i reg.plan 295..

b. Varsel om oppstart

Varsel om oppstart ble gjort i brev til myndigheter og naboer i 2012, samt i Ringerikes Blad.
Oppstartmøte ble avholdt 23.02.2012. Men pga rekkef ølgebestemmelse mht Ringmokrysset,
ble detaljregulering utsatt til 2017/2019.
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c. Informasjon til naboer

Alle berørte naboer og parter ble tilskrevet om for slag til regulering av Killingtjern 2 i 2012,
samtidig med ovennevnte 3.b. I tillegg er alle nye tomte-/hytteeiere i reg.plan 295 orientert
muntlig og skriftlig i kjøpekontrakt, at Killingtje rn 2 vil komme.

d. Høring og offentlig ettersyn.

Innspill ved oppstart:

23.02.2012 Ringerike Kommune, Miljø- og arealforval tning – referat fra
oppstartmøte

21.06.2012 Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdeli ngen - forespørselsbrev om
befaring av evt. automatisk fredede kulturminner.

21.06.2012 Fylkesmannen i Buskerud – brev om at nas jonale føringer blir ivaretatt
mht friluftsliv, landskap, naturmangfold og energi.

02.07.2012 Statens Vegvesen – brev om at grunnlag s kal bygge på kommunedelplan,
samt krav til nytt kryss ved Ringmoen.

11.07.2012 Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdeli ngen – kulturhistorisk
registrering og brev om et det ikke ble funnet auto matisk fredede eller nyere tids
kulturminner.

4. Planstatus og rammebetingelser

a. Kommunedelplanen for Ådalsfjella (vedtatt 30.06.2011)
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Hele området er i kommunedelplan for Ådalsfjella av satt som områder for fritidsbebyggelse.

Planforslaget følger rammene i kommunedelplanen, me n det foreslås følgende 3
endringer/tilegg/justeringer:

1. Et tillegg som er en endring i tidligere vedtatt r eguleringsplan Killingtjern 295, nemlig
at tomt 101 i reg.plan 295; Gnr./bnr. 293/182, omre guleres til kombinert formål
(1800) til næring (1300) / utleiehytter (1171), med hovedvekt på: Varmestue,
servering, utleie av senger, utleie av selskapsloka le, kiosk, utgangspunkt for
dagligvaretransport, og annet innenfor samme virkso mhetsområde. I tillegg er det
etablert liten akebakke, samt barneskiløype i forbi ndelse med varmestuen. Denne
endringsprosess er allerede delvis godkjent i forbi ndelse med byggesøknad for tomt
101, slik at endringen i denne planprosessen kun er delvis verifisering til
næringsvirksomhet og dernest i tillegg åpning for 3 små mini-hytter for utleie på
samme tomt 101 i reg. plan 295. Dette vil øke nærin gsgrunnlaget for fastboende i
Vestre Ådal for framtiden, samt at hytteeiere og tu rister får en bedre sikkerhet og
ikke trenger å kjøre bil til Hallingby for å skaffe elementære varer ved behov.

Det vises i denne sammenheng også til godkjenning a v byggesøknad og dispensasjon fra reg.
plan 295 – hytte med varmestue – delagasjonssak nr: 624/16, saksnr. 16/6167-3, løpenr.
44661/16, arkivkode GNR 293/182, dat. 13.12.16.

2. Tomt 114 ( som da blir en av 18 tomter i K2 iht kom munedelplanen, men er
beliggende i det tidligere Hansemyrfeltet, som gren ser til K2), søkes å benyttes som 2
delt

• Plan 1 betong/murgarasje og

• Plan 2 med 3 hytteenheter til utleie (evt . salg),

og som i sum vil bli et godt supplement næringsmess ig til tomt 101 i reg.
plan 295 og hele eiendommen Skarrud 293/1.

3a. Det foreslås også at det innenfor planområdet å pnes for at 5 av de (17)/18
predefinerte hytteenhetene kan bygges som 4-manns h ytter. Dette er nytt for
Vikerfjell-området, men er et vanlig, kosteffektivt og miljøriktig virkemiddel i mange
andre hytteområder i Norge. I tillegg er det flere henvendelser om dette fra godt
voksne potensielle hyttekjøpere som ønsker noe mind re framtidig
vedlikeholdsarbeid. I tillegg ser vi at det kan vær e mulig å bygge disse med lavere m2-
pris, slik at det også kan åpnes for familier med l itt lavre inntekt. Ca. 10 % av hyttene
som selges i Norge er tilsvarende, dog i større hyt tekomplekser som vi ikke ønsker.
Derfor bør dette også utprøves mot markedet i Viker fjellområdet. Er det ikke marked
for dette, vil planforslaget meget enkelt gjennom s øknadsprosessene kunne endre
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disse 4-manns hytter tilbake til en enhet, alternat ivt tun. Disse mulige opsjoner
gjelder tomtene 127, 129, 130, 131, 132 som alle er store tomter som ligger på en
lavere hylle i terrenget enn hyttene bak, hvilket g jør at feltet uansett vil framstå som
et naturlig hyttefelt med tradisjonshytter med torv tak og jordfarger, uten at noen
bygg vil bli for dominerende verken i lengde/bredde eller høyde.

3b. Men hvis kommunen mener det ikke er riktig med 5 stk 4-manns leilighetshytter i
området, vil detaljreguleringen omfatte 17 enkelthy tter innenfor planområdet iht
kommunedelplanen, samt endringer av tomt 101 og 114 . Og med tillegg at tomtene
127 og 130 kan benyttes som tuntomter.

b. Gjeldende reguleringsplaner.

Planen gir en liten endring av tomt 101 i eksistere nde reguleringsplan 295 Killingtjern (1),
nevnt over. I tillegg vil adkomstvei til/i reg.plan 295 også være adkomst til Killingtjern 2. Men
siden felles adkomst er helt i syd for reg.plan 295 , vil den relativt beskjedne trafikkøkning bli
fordelt uten særlig negativ påvirkning i Killingtje rn 1, eller hyttene i syd. Ytterligere vil
høgspent til Killingtjern 2, hentes fra nettstasjon i Killingtjern 1 (reg. plan 295). For øvrig vil
det være liten påvirkning av Killingtjern 2 mot Kil lingtjern 1. Pr. februar 2019 er 16 av 23
tomter i Killingtjern 1 solgt/bebygget/under byggin g, slik at det p.t. er 7 ledige tomter i
Killingtjern 1.

Så finnes det fortsatt 4 usolgte tomter i den eldre reguleringsplanen Smilihaugen, men
planforslaget gir ingen påvirkning der.

Planforslaget har i tillegg vurdert RPR for barn og unge, og krav til universell utforming
innenfor området.

5. Beskrivelse av planområdet

a. Beliggenhet og størrelse

Planområdet ligger i Ringerike kommune vest for Spe rillen og omfatter ca. 100 da.

b. Eksisterende bebyggelse
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Det er ingen eksisterende bebyggelse i planområdet, annet enn godkjent bygg på tomt 101 i
eksisterende reguleringsplan nr. 295, hvor denne pl an omfatter endring til kombinert
næringsvirksomhet/utleiehytter – ref. over.

c. Samferdsel og teknisk infrastruktur

Adkomst til området er fra Fylkesveg 172, via Elsru dsetervegen og Skarrudsetervegen inn på
Killingtjernvegen.

Det er ført fram strøm til reg.plan 295 Killingtjer n 1. Det blir innlagt vann fra fjellborrede
fellesbrønner, og det blir toalettløsning med Jets vacuumtoalett i tette tanker som tømmes
med septikbil, samt at gråvann går i Jets mini gråv annsrenseanlegg.

Kart viser beliggenhet i forhold til E16, fylkesveg 172 og private veger Elsrudseterveg,
Skarrudseterveg og Killingtjernveg til Killingtjern .
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Planområdet ligger på Skarrud

d. Terrengforhold, vegetasjon, landskap, vann og vassdr ag.

Vegetasjonsstrukturen i området består av åpne myrp artier, vann, skogkledde arealer og
hogstflater. Arealet strekker seg fra ca. 530 til 5 70 mmoh. Området faller fra øst mot vest.
Det ligger myrområde (Hansemyr) rett utenfor planom rådet mot øst, syd/øst, og deretter
stiger terrenget videre mot øst til Skarrudkollen 6 44 moh. Killingtjern ligger 511 moh mot
vest, og mellom det nye planområdet og vannet ligge r reg.plan 295 Killingtjern 1, samt noe
myr/småskog mot vannet.
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Utsikt fra planområdet mot syd-vest mot Vikerfjell og Killingtjern.

Utsikt fra planområdet mot nord.

Utsikt fra planområdet mot vest mot Råhaugen og Tre knatten i helt bakgrunn. Killingtjern ligger
gjemt bak trærne foran Råhaugen.
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Bildet tatt fra vestsiden av Killingtjern, med reg. plan 295 Killingtjern (1) i første høyde fra vannet ,
dernest ligger planområdet Killingtjern 2, og i bak kant er Skarrudkollen. Stigning fra Killingtjern i vest
på 511 moh til Skarrudkollen i øst på 644 moh, og h ar horisontal avstand på ca. 1 km.

Hele området er en del av det store landskapsrommet mellom Sperillen og Vikerfjell, og
ligger i ei vestvendt li mellom Skarrudkollen og Ki llingtjern, med gode solforhold.

e. Naturmangfold

Det er normalt med småfugleliv, og beitende småvilt og elg i området, tilsvarende hva som
er ellers på Skarrudåsen. Det er ikke kjente viltko rridorer i området. Planområdet ligger på
fast skogmark av lav bonitet, og rundt planområdet er det skog, hogstflater og myrer, samt
hyttefeltet Killingtjern (1) = reg. plan 295. Mot s yd/syd-vest er det også en del eldre hytter
fra 70-tallet, benevnt Hansemyrfeltet.
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Typisk bilde av naturen i området, som er tatt mot vest et par hundre meter fra planområdet som
ligger mot øst.

6. Beskrivelse av planforslaget.

Planområdet er ca. 100 daa totalt. Arealet fordeler seg på:

Bebyggelse og anlegg: Fritidsbebyggelse – frittlig gende

Fritidsbebyggelse – konsentrert m/ 4 enheter pr hytte

Serveringsted / Varmestue / kiosk / utleiehytter /
utleiesenger / næringsgarasje

Vannforsyningsanlegg

Avløpsanlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreve g og nettstasjon

Landbruks-, natur- og friluftsformål: Skogbruksomr åde rett utenfor
planområdet
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Friluftsområde

Bruk og vern av sjø og vassdrag: Friluftsområde i sjø og vassdrag.

a. Bebyggelse og anlegg

Det er foreslått 17 nye tomter for fritidsbebyggels e – nummerert fra 125-141. I tillegg er det
foreslått lager/garasje/utleiehytter på tomt 114, samt visse endringer av tomt 101 –
293/182 i reg.plan 295 Killingtjern (1). Av de 18 n ye tomtene er det alternativt foreslått
avsatt 5 stk til 4-manns hytter, hhv tomtene tomten e 127, 129, 130, 131, 132. Dersom
kommunen ikke ønsker leilighetshytter, vil alle 17 bli enkelthytter, alternativt tun på tomt
127 og 130.

Som i Killingtjern 1 er tomtene store – fra ca. vel 2 da til over 4 da.:

Skarrudsetra:

Den nye Skarrudsetra er tiltenkt som del av utvikli ng av tomt 101, gnr/bnr 293/182 i reg.plan
295 til kombinert næringsvirksomhet. Byggesøknad fo r tomten er allerede godkjent innenfor
de rammer som der er gitt, og dette bygget er helt ferdig. Det planlegges ytterligere 3 små
utleiehytter på tomten i tillegg til Skarrudsetra m /uthus. Viste parkeringsgarasje for
løypemaskin i situasjonsplan under, flyttes til tom t 114 – se eget punkt i planbeskrivelsen. I
tillegg er både arealet til servering og sanitæranl egg periodevis overfylt med gjester, slik at
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det med denne omregulering også søkes med en tilleg gsfløy m/mellombygg inntil venstre
del av bildet under.Tiltaket er et viktig serviceti lbud til brukere av området.
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Generelt for fritidsbebyggelse:

Alternativ 1: 12 frittliggende fritidsbebyggelse tomt 125-126, 128, 133-141

+ 5 fritidsbebyggelse blokk tomt 127, 129-132.

Alternativ 2: 17 frittliggende fritidsbebyggelse tomt 125-141.

Frittliggende fritidsbebyggelse:

I planområdet er det foreslått 12 (evt. 17) tomter – tomtene 125, 126, 128, 133-141 (samt
127, 129-132 hvis kommunen ikke ønsker leilighetsby gg) til frittliggende fritidsbebyggelse
med en hytte pr tomt, og i tråd med reguleringsbest emmelser for reg.plan. 295 – Killingtjern
(1):

Maks. tillatt BYA for enkelttomter er 170 m2, hvora v 30 m2 er øremerka parkering.
Maks tillatt BYA for hytte er 120 m2, og for uthus 20 m2.

Byggehøyder tar utgangspunkt i eksisterende terreng før bygging. Bebyggelse skal ligge
lavest mulig i terrenget.

Maksimal byggehøyde for gesims er 3,2 meter og for møne 6,0 meter over planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 20 og 32 grader. Det tillates takoppløft
som ikke er høyere enn møne for inntil 1/3 av takfl aten. Taktekking skal utføres i materialer
som gir en mørk og matt fargevirkning, alternativt gress med stedegne gress-typer. Blanke
plater tillates ikke som taktekking i området.
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Bildet viser første nye hytte i reg.plan 295 – Kill ingtjern (1), tomt 104.
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De 2 bilder over viser visningshytten i Killingtjer n 1, tomt 102 – samme hyttestil vil bli lagt til gu nn i
Killingtjern 2 også.

4-mannshytter – fritidsbebyggelse blokk

Som opsjon og hvis kommunen åpner for det, kan det på de 5 tomtene 127, 129, 130, 131 og
132 bygges fritidsbygg med 4 leilighetsseksjoner i ett bygg.
Maks. tillatt BYA for leilighetstomter er 300 m2, h vorav 75 m2 er øremerka parkering.
BYA = 225 m2 kan fordeles på hytte og uthus.

Forutsetning for evt. leilighetshytter, er at tomte ne er større enn normalt til enkelt-hytter, samt
at de ligger slik topografisk til i terrenget, at d e vil gi et lite dominerende uttrykk i landskapet
og mot hyttenaboer.

For opsjonen/alternativet med leilighetshytter a 4 bruksenheter på tomt 127, 129, 130, 131 og
132 kan maks byggehøyde for gesims være 6,2 m gesim shøyde og 8,2 m møne-høyde.

Vi har utarbeidet følgende skisser for disse leilig hetshytter:

Fasade mot øst og nord
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Fasade mot vest.

Tak skal utformes som skråtak, med takvinkel mellom 18 og 32 grader. Det tillates takoppløft
som ikke er høyere enn møne for inntil 2/3 av takfl aten. Taktekking skal utføres i materialer
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som gir en mørk og matt fargevirkning, alternativt gress med stedegne gress-typer. Blanke
plater tillates ikke som taktekking i området.

Tuntomter

Dersom kommunen ikke ønsker leilighetshyttene, fore slås at tomt 127 og 130 reguleres til
tuntomter for fritidsbebyggelse, med grad av utnytt ing;

Det tillates inntil 3 hytter samt ett uthus. Maks t illatt BYA for tuntomt er 300 m2, hvorav 75
m2 er øremerket til parkering. BYA = 225 m2 kan for deles på hytter og uthus.

Oppstugu/ramloft:

Det er ikke aktuellt med oppstugu på verken de frit tliggende- eller 4-mannshyttene iht
alternativ 1. Er det imidlertid ikke marked for 4-m annshytter, eller kommunen ikke ønsker
disse, kan det på tomtene som er foreslått som 4-ma nnshytte, tomtene 127, 129, 130, 131,
132 tillates oppstugu.

Maks gesimshøyde for evt. oppstugu/ramloft – maks, 4,4 meter

Maks mønehøyde 6,3 meter

Takvinkelen på oppstugudelen skal ikke overskride 2 5 grader.

Lager/Garasjebygg m/3 leilighetshytter til utleie ( evt. salg) i plan 2

I tilknytning til «Skarrudsetra», er det behov for et garasjebygg. Dette søkes bygget på tomt
114.

En garasje m/ utleiehytter til nevnte formål settes til maks BYA 300 m2. I tillegg kan det
opparbeides parkeringsplass BYA 500 m2.

For garasje m/utleiehytter i reg.formål § 2.3., set tes maks gesimshøyde til 7,5 m og maks
møne-høyde utleiehytter til 10,0 m.

Vi har utarbeidet følgende skisser for garasjebygg m/hytter i plan 2:
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Fasade mot vest, hvor garasje på plan 1 er nedgrave t, samt at terreng foran er løftet med samme
terrengvinkel som den vestre del av tomt.

Fasade mot nord.

Fasade mot øst.
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Snitt tatt fra syd mot nord. Stiplat linje viser ek sisterende terreng.

Plan garasje



side 31

Plan 2. etasje.

For alle hyttetypene gjelder:

Hytteplassering er vist i terrenget med nummererte pæler. Pælene er målt inn og vist
med eget punktsymbol på plankartet (midt på pil). D ette punktet skal ligge innenfor
hyttas grunnflate. Mindre justeringer av plasserin g av hyttene og adkomstveger kan
gjøres ved byggesøknaden, dersom det dokumenteres a t endringene gir minst mulig
inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng.

Hoved-møneretning (lengderetning) skal være som vis t på plankartet (pil-retning).

Hoved-møneretning skal følge høydekotene.

Kjeller/underetasje er ikke tillatt. Bygninger skal plasseres i balanse mellom skjæring
og fylling. Fyllingen skal ikke overskride 1 m, og skal ikke strekke seg mer enn 2,5 m
fra yttervegg til fyllingsfot.

Byggegrense mot større veger er vist på plankartet.

Parkering utover det som er avsatt i punktene nevnt under utnyttingsgrader over,
henvises til stor og utvidet fellesparkering ca. 20 0 m syd for hyttefeltets adkomstveg
inn i planområdet.
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Universell utforming UU tilrettelegges ved behov ti l tomt 128, 129, og 131.

Bildet viser visningshytte på tomt 102 i reg.plan 2 95 Killingtjern (1).

Tomtestørrelse og utnyttelse:

Kommunedelplanen for Ådalsfjella fastsetter at tomt ene bør være minst 1,5 dekar. Dette er
gjennomført til snitt på over 3 da i planforslaget. Utnyttelsesgrad for bebyggelsen følger
kommunedelplanens bestemmelser. For tuntomtene/4-ma nnshyttene er gjennomsnittsareal
pr. tomt økt ytterligere i forhold til tomter for f rittliggende hytte til over 3,5 da.
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Samtidsarkitektur:

Kommunedelplanen åpner for samtidsarkitektur, men i planforslaget legges dette ikke til
grunn, men følger retningslinjene i reg.plan 295 ne vnt over. Dette for at feltene Killingtjern 1
og 2 skal få et enhetlig, harmonisk, naturlig og ro lig inntykk.

b. Adkomst og parkering

Kommunedelplan for Ådalsfjella gir rekkefølgebestem melse for opparbeiding av kryss ved
Ringmoen. Finansiering av krysset ble løst i 2015, og forventes bygget i 2017. De 18 tomtene
i Killingtjern 2 inngår i finansieringsavtalen for krysset.

Krysset mellom fylkesvegen og Elsrudsetervegen ble utbedret i forbindelse med
reguleringsplaner vedtatt tidlig på 2000-tallet, og skal således være akseptabel for å ivareta
dette planforslaget.

Vegen opp fra bygda (Elsrudsetervegen/Skarrudseterv egen) er av god standard iht utbygging
også i forbindelse med reguleringsplanene på Elsrud /Skarrud på 2000-tallet. I forbindelse
med bygging av Skarrudsetra, er parkeringsplassen i enden av Skarrudseterveien oppgradert
betydelig. Dette vil bli hovedparkering for alle be søkende til Skarrudsetra, men vil også være
parkering for besøkende til hyttene i både regplan 295 og 374.

Vegen inn til hyttefeltet Killingtjern 1, er også o ppjustert iht reg.plan 295, og vegen opp i
Killingtjern 2 vil få samme standard og tilpasset t errenget. Det er nesten ikke annen trafikk
enn til hyttene i området, og ingen gjennomkjørings trafikk. Men vegene blir i stor grad også
benyttet som turveger til fots, på sykkel og også m ed ski.
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Bildet viser vegen inne i reg.plan 295 – Killingtje rn (1).

c. Terrengforhold, landskap og fjernvirkning

Den europeiske landskapskonvensjonen vil styrke bev isstheten rundt landskapet og
landskapskvalitetene omkring oss. Fjellområdene i Å dalsfjella har høy verdi både som
landskaps- og naturområder, for friluftsliv og for rekreasjon. Selve fjellområdene er ubebygd
og urørt av andre inngrep enn stier og løypetraseer . I randsona rundt fjellområdet er
hyttebebyggelsen lokalisert. Områdene er vurdert i kommunedelplanen for Ådalsfjella, og
legger opp til at utvikling skal bygges videre på e ksisterende utbyggingsstruktur. Området
mellom Killingtjern og Skarrudkollen er definert so m byggeområde som kan utvikles. Dette
er rammene for forvaltning av området. Den videre d etaljplanlegging skal ivareta
grøntstruktur, løypekorridor og vassdrag innenfor o mrådene foreslått til bebyggelse.

Terrenget i området er stigende østover fra Killing tjern og myrene rundt opp til
Skarrudkollen. Mellom er små og store hyller i ter renget, og det mindre myrpartiet
Hansemyr. Området har ikke gammelskog, men det er noen hogstflater fra perioden 1970-
2000-tallet.
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Mot vest ligger Killingtjern, skogsåsen Råhaugen, myr/skogområdene på Skarrudåsen, før
terrenget stiger opp til Vikerfjell. Mye av de høye religgende områder mot vest er en del av
det store frivillig verneområdet i Vikerfjell-områd et (Ådalsfjella) – Vikerfjell Naturresarvat.
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Utsnitt av kart over Vikrfjell Naturreservat, som v iser naturreservatet vest for rød linje.

Terrenget innenfor planområdet er også stigende mot øst, og er småkuppert / terrassert.
Terrengforskjellene er noe større enn i reg.plan 29 5 mot vest mellom planområdet og
Killingtjern, og bidrar til at området fortsatt bær er preg av å være et naturlandskap, da
bebyggelsen i stor grad vil skjermes av de topograf iske forhold og stor avstand mellom
bebyggelsen.

Bebyggelsen vil ikke bli plassert ytterst på utsatt e hyller i terrenget, men vil bli trukket
tilbake, samt at evt. oppstugu/høgere 4-mannshytter kun blir plassert godt tilbaketrukket fra
hyller og inn mot åsrygger.

d. Grøntstruktur, vegetasjon og vegetasjonsbehandling.

Tjern og større myrdrag sentralt på Skarrudåsen, sa mt flere høyder med relativt glissen skog
innimellom, utgjør den viktigste grøntstrukturen i området. Flere av de tørrere haugene
rundt og imellom myr-/tjern-områdene, er delvis beb ygd med gamle og nyere hytter fra
1960-tallet fram til i dag. De åpne myr-/tjernområd ene mellom de tørrere haugene, er en
viktig kvalitet for området, som danner rom og gir lys og luft til områdene. Det er ikke
foreslått bebyggelse i de åpne myr- områdene. Eksis terende vegetasjon i disse områdene
skal bevares så langt som mulig.
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Det er søkt å opprettholde grønne korridorer ut mot friområdene der dette er
hensiktsmessig. Skiløypene gjennom området følger e tablerte grøntkorridorer.

Skiløypene i nærområdet.
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e. Vann og vassdrag

Det er 4 tjern i omådet – nærmest ligger Killingtje rn, Langevann, Svarttjern og Damtjern. I
tillegg er det bekker/elver ut/inn av tjernene, og flere vannpytter i myrene mellom/rundt
tjernene. Ingen bekker, vann eller myrputter ligger innenfor planområdet, og det er god
avstand fra bebyggelse/teknisk infrastruktur i plan området til de nærmeste myrputter.
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f. Friluftsliv

Området er godt egnet til opphold og friluftsliv me d fine turområder både på godværsdager
innover fjellområdene, og mellom de ulike hytteområ dene. Det kjøres gode skiløypenett i
området både sydover mot Elsrudsetra, Vikersetra, T osseviksetra, Ringerudsetra og
Flaskerudsetra. I tillegg går løypenettet opp til h øgfjellet helt opp til Gyranfisen (1127 moh)
og Treknatten (1101 moh). Begge disse høyeste toppe r ligger i planområdets nærmeste
høyfjellsområde. Så går løypenettet også mot nord p å Knappåsen, og helt til Nes i Ådal.

Sommerstid er det utallige stier og skogsbilveger s om egner seg for gangturer, løping og
sykling både i nærområde og på lengre turer opp i h øyfjellet, ned til Sperillen og andre
urørte naturområder.

Nettopp turmulighetene er hovedattraksjonen i områ det, og årsaken til at folk ønsker å
etablere seg med fritidsboliger her. Stier og løype r ut mot fjellområdene ivaretaes i
planforslaget. Det viser seg også at folk i stor g rad benytter vegsystemet i nærområdet til
turbruk. Ved å bruke skiløypenettet på vinteren, og stier/skogsveger sommerstid, kan man
innenfor ca. 10 km en veg gå fra planområdet til Ne s i Ådal hvor det er nærbutikk og andre
fasiliteter. Likeledes på vinterstid kan man gå på ski samme strekning sydover til
serveringsmuligheter på Tossevikseter/Ringerudseter . Det er viktig for tur-/hyttefolk å ha
mulighet til å kunne skaffe seg fødevarer osv. uten å være nødt til å bruke bil, og kombinert
med en tur er dette mulig fra planområdet. Derfor e r det også i planforslaget en mulighet for
dette på tomt 101 i reg.plan 295 Killingtjern (1).

Skarrudåsen vel har hver høst dugnad for å oppretth olde stier og skiløypenett. I tillegg er det
dannet et «undervel» til Skarrudåsen Vel; Killingtj ern Panorama Vel, som vil samarbeide tett
med Skarrudåsen Vel om opparbeiding og vedlikehold av generelle fellestiltak, så vel som
tiltak innenfor planområdet til beste for både tur- og hyttebrukere.

Innenfor gjeldende plan er det avsatt område til ba llplass, samt at det i forbindelse med
tomt 101 i reg.plan 295 Killingtjern (1), er tilret telagt for akebakke for barn, samt at det
derfra også er tilkopling til det store skiløypenet tet til Vikerfjell Ski, og Nes Sti og Løypelag
(N SOL).

Alle 4 tjern i området har god bestand med abbor og ørret, og er en del av fiskekort-
/fiskekultur-samarbeidet underlagt Vikerfjell Fisk.
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g. Naturmangfold

Området er vurdert etter opplysninger fra Artsdatab anken, samt MIS, og det er ikke
registreringer innenfor planområdet.
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Skogbruket i området har lav til middels bonitet, u g utgjør svært begrenset inntektskilde.

Med hensyn til naturmangfoldloven §§ 8-12, har vi m ed bakgrunn i dette ikke funnet
opplysninger som viser at tiltaket vil ha vesentlig negativ virkning på naturmiljøet. Det
foreligger heller ikke forhold som gjør det nødvend ig å begrense tiltaket ytterligere.

h. Kulturminner og kulturmiljø

Planområdet ble registrert for kulturminner av Fylk esmannen i 2012, uten at det ble gjort
funn.

Reguleringsbestemmelsene omfatter en generell beste mmelse vedrørende funn av
kulturminner under anleggsarbeid.

i. Samfunnssikkerhet, ROS-analyse.

Det er planlagt adkomst fram til hver hytte. Sammen med eksisterende vegnett i området,
sikrer dette at beredskapsmessige forhold er tilstr ekkelig ivaretatt. Se vedlegg d. - sjekkliste
for risiko og sårbarhet hvor ulike tema er gjennomg ått. Det ble ikke funnet nødvendig å
utdype disse.
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j. Energi.

Det er strøm i området i dag. All strømtilførsel er lagt som kabel i bakken. Bruk av alternative
energiformer er ønskelig i størst mulig grad. Dette må imidlertid vurderes opp imot
kostnader ved utbygging. I et område med spredt beb yggelse som bygges ut over tid, er det
vanskeligere å oppnå effektive alternative løsninge r.

k. Vann- og avløp

Eksisterende bebyggelse på Skarrudåsen har lav til middelse sanitær standard, med unntak
av reg.plan 295 Killingtjern (1), og noen hytter so m har søkt oppgradering enkeltvis. Det er
ønske om å tilrettelegge for høy standard. Hydrolog isk vurdering og VA-plan fra 2018 følger
som vedlegg e. Ved innleggelse av vann skal det for eligge godkjent utslippstillatelse.
Områder for vannforsyning er vist på plankartet.

l. Renovasjon

Hytterenovasjon er pålagt etter renovasjonsforskrif ten, og i kommunedelplanen for
Ådalsfjella står det følgende:

Renovasjon skal medtas som et eget punkt i reguleri ngsplaner. I nye planer og ved
oppgradering av eksisterende hytteområder skal regu leringsplanen vise område for
plassering av søppelconteinere. Alle hytter må gjen nomføre renovasjon i tråd med til
enhver tid gjeldende forskrifter.

Området omfattes av ordning for Hadeland og Ringeri ke Avfallsselskap. Conteinere er nede
ved krysset langs Elsrudsetervegen inn til Geithatt en, ca. 200m vest for krysset
Elsrudsetervegen/Skarrudvegen. Conteinerne står på Elsrud grunn – gnr. 294, bnr. 1, men
veien er sameie mellom flere grunneiere, hvor eier av 293, bnr. 1 er største eier (44,7%), og
294, bnr 1 er nest største eier (33,3%). Brøyting a v plassen og adkomstveiene blir utført av
grunneierne, og bekostes gjennom årskort knyttet ti l adkomstvegen for hytteeiere. Denne
ordningen har fungert meget bra i årtier.
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Søppelconteinerne er plassert i krysset til venstre på kartet.

m. Universelll utforming.

Det er et krav i dag at det ved planlegging skal ta s hensyn til universell utforming.
Terrengmessig kan universell utforming være vanskel ig å løse i deler av området.
Områder/tomter som vurderes som egnet for universal utforming, er avmerket på
plankartet som U U. Kart med oversikt over tomter fo reslått med 4-manns leilighetshytter /
oppstugu, viser også disse forholdene. Det er ikke i reguleringsbestemmelsene stilt krav til at
områdene skal utformes med universell utforming.

n. Brannvann.

Generelt vil brannutrykning ha lang reisetid til Vi kerfjell. For at brann og redning skal kunne
betjene området med tankbil, stilles det noen krav til standard på tilkomstveger:

- 10 tonns akseltrykk

- Minst 3 m (helst 4 m) bredde på rette strekker, og minst 4,5 m bredde i svingene.
Vanlige hårnålssvinger går bra, men vinkelrette kry ss gir problemer.

- Behov for møteplasser

- Helning må være jevn.
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Forslagsstiller mener hovedadkomstvegene tilfredsst iller disse kravene. Hovedvegen opp fra
bygda er privat veg med min. 4 m kjørebredde, og sa mme er/vil adkomstvegene til hyttene
være. Mens stikkvegene ned til hver hytte vil ha ca 3 m kjørebredde på rettstrekk, og disse
stikkveger er korte.

Det bør være en viss avstand mellom hyttene, slik a t fare for spredning reduseres. Det
antydes min. 25 m, men dette er ikke noe krav. I pl anområdet er avstanden mellom hytter
vesentlig over 25 m, unntatt for avstand til uthus og evt. tuntomter med mer enn en
hytteenhet. For overnattingssted kan det utløses kr av om automatisk brannslukningsanlegg,
som oftest vil være sprinkleranlegg.

Brann og redning ønsker en kum eller hydrant i hytt eområder. En tankbil og en vanlig
brannbil har ikke nok vann i seg selv, men kan fyll es i kum/hydrant og kjøres til brannsted.

Dersom det er under 25 m fra kum/hydrant til branne n, kan slange brukes direkte. Ved en
slik løsning er det viktig å fordele ansvar for ved likehold, slik som rensing av rist til
kum/hydrant.

Forslagsstiller setter av 1 borrebrønn m/hus og til gjenglig nøkkel pr. 4-6 hytter, som også er
vannforsyning til hyttene – se VA-plan vedlegg 6. B rannvann er også tilgjenglig i bekken
mellom Svarttjern/Damtjern under Skarrudsetervegen. , ca. 1 km syd for planområdet .

Brannvann kan tankes opp i bekken fra Svarttjern, s om har relativt god vannføring i store deler av
året. Alternativt kan man pumpe vann fra Svarttjern , ca. 40 m fra Skarrudsetervegen, som har sikkert
vann hele året.
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Bildet viser at bekken mellom Svarttjern og
Damtjern er åpen helt inntil vegen også om vinteren , og med god dybde og vannføring for pumping
av brannvann til tankbil.

7. Virkninger av planforslaget.

Økt utbygging i Ådalsfjella vil sette Vikerfjell på kartet og markedsføre Ringerike kommune,
som kan dra nytte av denne type næringsvirksomhet. Kommunen har i den seinere tid vært
utsatt for nedlegging av spesielt industri-arbeidsp lasser. Denne type næringsvirksomhet kan
bidra til økt sysselsetting i bygda, men også for k ommunen totalt sett. Håndtverkere,
byggevareforretninger, handelsstanden og generelt n æringsliv i bygda, kan dra nytte av økt
utvikling i fjellområdene. Nærheten til Oslo-område t gir et unikt utgangspunkt i denne
sammenhengen.

Den viktigste konsekvensen av planforslaget er en s tyrkning av næringsgrunnlaget for
eiendommen, og for lokalsamfunn og kommune. Det nye planområdet for fritidsbebyggelse
vil medføre økning av trafikk i og til området. Tra fikken vil imidlertid fordeles utover i
området, og ha begrenset påvirkning. For landskap o g miljø utover trafikkspørsmålet, er
endringen av lokal karakter med betydning for nærom rådet.
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8. Vedlegg

a. 4 vedlegg - Kart «Detaljregulering Killingtjern 2» i PDF og Sosi-format.
1. 2 stk Alternativ 1
2. 2 stk Alternativ 2

b. 8 vedlegg - Situasjonsplan m/ 3 stk snitt i PDF.
1. 4 stk Alternativ 1
2. 4 stk Alternativ 2

c. 2 vedlegg – Skisser av 4-manns leilighetshytter og garasje m/3 hytter oppå.
d. 1 vedlegg - Sjekkliste risiko og sårbarhet
e. 2 vedlegg - Vann- og avløpsplan inkl. hydrologisk v urdering, samt notat fra VA-

teknisk konsulent Ecomotive AS.
f. 3 vedlegg – Koordinater hyttepeler og veglinjer.
g. 2 vedlegg – Forslag til reguleringsbestemmelser.
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Postboks 123 Sentrum 
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Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for Killingtjern 
2 

Ringerike kommune har i brev av 9. mai 2019 oversendt forslag til detaljregulering for Killingtjern 2. 
Detaljreguleringen er i tråd med kommunedelplan for Ådalsfjella hvor området er avsatt til 
byggeområde for fritidsbebyggelse. 
 
Planforslaget legger til rette for 17 tomter regulert til fritidsbebyggelse og to tomter regulert til 
næring/tjenesteyting. Det er satt en begrensning i bestemmelsen på at hyttetomtene ikke kan 
bebygges med mer enn 170 m2. For selve hytta er grensen satt til 120 m2. 
 
Fylkesmannen har i brev av 21. juni 2012 kommet med uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid. 
Vi ba om at forhold knyttet til friluftsliv, landskap, naturmangfold, og energi ble tilstrekkelig ivaretatt i 
tråd med nasjonale føringer. 
 
Etter en gjennomgang av saken kan vi ikke se at planforslaget kommer i konflikt med de 
interesseområdene som vi er satt til å ivareta. Vi mener det er positivt at det er satt krav om mørke 
eller ikke-reflekterende tak for å dempe eksponeringen og at hyttene er punktfestet i kartet etter 
vurdering av landskapsforholdene. Vi anbefaler at det også settes krav til farge- og materialvalg på 
resten av bebyggelsen for å dempe virkningen av byggene i landskapet. 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
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NVEs generelle innspill - Offentlig ettersyn - Detaljregulering for 

Killingtjern 2 - Ringerike kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 09.05.2019.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 
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«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og 

avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Sør kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Ingvild Tillerbakk 

saksbehandler 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

   

   
 

  

   

   

 



Fra: Petter Greaker [pgreaker@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 02.07.2019 11:14:42 

Emne: 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - høring og offentlig ettersyn 

Vedlegg:  

REFERANSE: Saksnr: 18/4361-10 
Saksbehandler: Halvard Fiskevold 
 
 
Detaljregulering for Killingtjern 2 ble tilsendt meg 9 mai 2019, og jeg beklager at jeg er noen dager for sent ute med mitt tilsvar. 
 
Min hyttenabo Hans Løken ( 293/85,86,126) har sendt inn et innspill datert 17 juni 2019, med kopi til meg. 
 
Jeg er enig i og støtter i all hovedsak de merknader og forslag som fremkommer i tilsvaret fra Hans Løken.  
 
Når det gjelder evt bevaring/hugst på området mellom våre hytter og det nye hyttefeltet/næringsdelen (tomt 114) må dette også hensynta behov for utsikt. 
Det er absolutt viktig med skjerming mot næringsdel og mot nytt hyttefelt, men det er samtidig viktig at dette kan skje i samspill med ønske om å 
beholde/frigjøre utsikt mot nordvest. Skogen vokser og vokser!!  
Jeg håper dette temaet kan diskuteres med oss etter hvert som utvikling av området skjer. 
 
 
Mvh 
Petter Greaker 
 
G.nr 293/108,109 
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Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Killingtjern 2 - Ringerike kommune - detaljregulering - høring og
offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 09.05.2019 angående høring og offentlig ettersyn av detaljert regulering
for Killingtjern 2 på Vikerfjell i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her kulturminnefaglige
innspill til planarbeidet.

Kort om planen
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse, som er i tråd med vedtatt
kommunedelplan for Ådalsfjella. Det er foreslått 18 nye hyttetomter i området ved Killingtjern i
tilknytting til eksisterende fritidsbebyggelse., samt 2 tomter til kombinert formål
næringsformål/tjenesteyting.

Arkeologiske kulturminner
Ovenfor nevnte planområde er tidligere registrert av oss. Det ble ikke funnet automatisk fredete
kulturminner ved registrering i 2012. Videre mener vi planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til
automatisk fredete kulturminner gjennom planens reguleringsbestemmelser. Vi har derfor ingen
merkander til planforslaget.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi kan ikke se at verneverdige bygninger og etterreformatoriske kulturminneril bli berørt av
planen. Vi har ingen merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Halvard Fiskevold
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  21.06.2019  Vår referanse:  2019/6433 - 3 Vår saksbehandler:
Deres dato:  09.05.2019  Deres referanse:  18/4361-10 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL





Sjekkliste for å vurdere potensielle risiko - og sårbarhetsforhold for område 0605 – Killingtjern 2.

Denne sjekklisten er kun ment som en huskeliste for å gå gjennom og vurdere om noen av de opplistede
forhold eller uønskede hendelser bør undersøkes nær mere mht risiko- og sårbarhet i et planområde. Hvis
svaret er ja , må det foretas en nærmere analyse eller utredning av de forhold som er avdekket.

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering

Ja Nei Merknad
Naturgitte
forhold

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x
Er det fare for utglidning (er området geoteknisk u stabilt)? x
Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? x
Er området utsatt for flom i elv/bekk, herunder luk ket bekk? x
Er det radon i grunnen x Ikke kjent
Annet (angi)?

Infrastruktur Vil utilsiktet/ukontrollerte hendelser som kan innt reffe på
nærliggende transport-årer, utgjøre en risiko for området?
Hendelser på veg x
Hendelser på jernbane x
Hendelser på sjø/vann/elv x
Hendelser i luften x
Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan int reffe på
nærliggende virksomheter (industriforetak etc.) , utgjøre en
risiko for området?
Utslipp av giftige gasser/væsker x
Utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsk er x
Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle
ulemper for området?
Elektrisitet x
Teletjenester x
Vannforsyning x
Renovasjon/spillvann x
Dersom det går høyspentlinjer gjennom/ved området:
Påvirkes området av magnetiske felt fra el-linjer? x
Er det spesiell klatrefare i forbindelse med master ? x
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett
for gående, syklende og kjørende innenfor området?
Til skole/barnehage x
Til nærmiljøanlegg/idrettsanlegg etc. x
Til forretning etc. x
Til busstopp x
Brannberedskap:
Omfatter området spesielt farlige anlegg? x
Har området utilstrekkelig brannforsyning (mengde o g
trykk)?

x Borebrønner i
fjell/åpen kilde

Har området bare en mulig adkomstrute for brannbil? x Hovedveg til fjellet

Tidligere
bruk

Er området påvirket/forurenset fra tidligere virkso mheter?

Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. x
Militære anlegg; fjellanlegg, piggtrådsperringer et c. x
Industrivirksomhet, herunder avfallsdeponering x
Annet (angi)

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spes iell fare
for usikker is?

x



Finnes det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare(stup
etc)?

x

Annet (angi)

Ulovlig
virksomhet

Sabotasje og terrorhandlinger
Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x
Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærhe ten? x

Dato: 17.10.2018 Underskrift: Ole Gamkinn (sign)
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Killingtjern 2 (og -1 / reg. plan 295)

Skarrud 293/1 – Ringerike kommune

VA – PLAN og hydrologiske vurderinger

VA-planen, er utarbeidet av BA-ing. Ole Gamkinn, me d kvalitetssikring / -
kontroll inklusive befaring/feltundersøkelse 11.10. 2018 av:

Ecomotive AS v/ Jostein Grevsgård – mob. 911 71 631 – jg@ecomotive.no

Se også eget notat av 2018.10.15 fra Ecomotive AS

Jets AS v/ Andre Myren – mob. 941 52 800 – anm@jets .no

Comfort AS v/ Vegard Skredshol – mob. 932 90 216

Planen tar for seg forhold rundt avløpsbehandling. Anbefalinger og evt.
alternativer er utformet slik at det med stor sanns ynlighet ikke oppstår konflikt
med ønske om å forsyne hyttene i området med drikke vann via
grunnvannsbrønner, eller ønsket påvirkning av nærmi ljøet i området generelt.



Innhold

1. Innledning

2. Grunnundersøkelser og feltvurderinger

3. Resipientforhold

4. Vannforsyningskilder og anbefalinger

5. Gråvanns-avløp og tekniske beskrivninger av renselø sningen. Rense-
evne. Kapasitet. Drift- og vedlikehold.

6. Toalettløsninger

7. Vedlegg – kart med inntegnet drikkevannsbrønner, re nseanlegg for grå-
vann = tanker og infiltrasjonsgrøfter, samt svart-v ann tanker.

1. Innledning

Reg.plan 295 Killingtjern (1) rett til høyre for Ki llingtjernet – Killingtjern 2 til høyre for reg. pl an 295.
Killingtjern 2 er utvidet med en tomt 293/182, som er tomt nr. 101 i Killingtjern 1, samt en gammel
tomt oppmålt på 1970-tallet, men som fortsatt er en del av 293/1. Disse 2 tomter ønsker
hjemmelshaverne å utvikle til næringsvirksomhet i f orbindelse med
turisme/hyttebygging/utleie(servering osv. Nærmere om dette henvises til planbeskrivelsen for



Killingtjern 2. For øvrig følger omrisset av Killin gtjern 2 seg helt i henhold med omrisset avsatt i
kommunedelplan.

Siden topografi, grunn, tomtestørrelser og andre fo rhold mht VA er relativt like for både reg. plan
295(Killingtjern 1) og Killingtjern 2, kan denne VA plan også omfatte begge reguleringsplaner. Men
med tilhørende søke-/godkjenningsprosess for avløp separat for hver byggesøknad.

Planområdet omfatter del av gnr/bnr 293/1, samt tom t nr. 101 gnr/bnr 293/182, som eies av
Gunvor Helen Gamkinn og Egil Eriksrud.

Planområdet unntatt 293/182 eies imidlertid av Kill ingtjern AS, som eies av tidligere eiere av
293/1; Kari Marte og Ole Gamkinn. Killingtjern AS b esitter tinglyst urådighet i 293/1 for dette
forhold.

Hjemmelshaver er Gunvor Helen Gamkinn og Egil Eriks rud.

Killingtjern AS er forslagsstiller.

Plankonsulent er Ole Gamkinn, som er bygg- og anleg gsingeniør fra 1977, og har vært
plankonsulent for reg. plan Killingtjern 295 og reg .plan Smilihaugen, i tillegg til å ha
prosjekterings-/utførelseserfaring og ansvar for ut allige bygg- og anleggsprosjekter i Norge
og utlandet.

Vannforsyning: Felles borebrønner i fjell – 3-8 hytter pr. brønn a vhengig av brønnens tilsig.
Plassering av alle brønner langs og rett ved siden av felles adkomstveger.

Avløp/toalett: Siden tomtene i både Killingtjern 1 og 2 er store ( snitt mellom 2,5-3 da), og at
det er vekslende fjell i dagen / morenemasser i var ierende tykkelse fra 0 til ca. 2 meter, vil
felles renseanlegg bli svært kostbart pr. hytteenhe t, samt med omfattende terrenginngrep
og sprengningsarbeider for spesielt ledningsnettet. Samtidig er morenemassene på hver
tomt stort sett egnet for infiltrasjon. Derfor er d et valgt sanitærløsning med

kildeseparering og utslippsreduksjon,i tillegg til lavtspylende (vacum) toalett m/tett
tank, pr. tomt.

Avløpsanlegg: Prefabrikkerte og plassbygde gråvanns-renseanlegg a v type Ecomotive A02
fra Jets. Plassering av renseanleggene inne på hver tomt / lengst vekk fra fells borebrønn /
med terrengfall vekk fra borebrønn og vekk fra hytt e. Detaljert plassering blir en del av hver
enkelt utslippssøknad, siden dette må mer detaljert vurderes i forbindelse med
byggesøknadens situasjonsplan og byggesøknadsproses s, slik at også lokal adkomstveg for
tømming og vedlikehold av anlegget er hensyntatt.

Toalettløsning: Planen forutsetter bruk av lavt-spylende toalett ti l tett tank. Derfor velger
forslagsstiller bruk av Jets vakuum-toalettløsning og tett tank. Dette gir en totalløsning fra en
leverandør pr. hytte, som sikrer utprøvd og godkjen t totalløsning. Samtidig sikrer dette
installasjon med en godkjent rørlegger med spesial- kompetanse for både grå- og svartvann,



samt serviceavtale med årlig ettersyn av hvert anle gg. Svartvannstank plasseres i tilnærmet
samme område som gråvanns-renseanlegget på tomten.

Siden toalettløsning er tett uten noen form for uts lipp, omfatter denne vurderingen kun
hydrogeologiske undersøkelser med fokus på brønnpla sseringer i forhold til plassering av
renseanleggene for grå-vann.

Planen er utarbeidet med bruk av VA-miljøblad nr. 4 8, og 60, samt teknisk veileder som
følger ny forskrift på området. Feltundersøkelser e r gjennomført med basis i beskyttelse av
drikkevannskilder i kombinasjon med utnyttelse av l okale resipienter så langt dette er mulig

2. Grunnundersøkelser og feltvurderinger.

a. Vurdering av bergarter med strøk og fall, vanngiver evne og sprekksystemer.

Bergartene i området er grunnfjell fra urtiden/prek ambrium, som består av den mest vanlige
bergarten gneis, eller nærmere båndet gneis med amf ibolittlag. Samtidig er det i området
både granitt og granodioritt. Disse bergartene har som oftest liten porøsitet med varierende
oppsprekking. I overflaten fremstår bergarten i omr ådet som glattskurt fjell med lite
sprekkdannelser.

Eksempelbilde av grunnfjellgneis.



Vanngiverevnen i slike stive og krystallinske berga rter er lav, og gjenspeiler ofte et tettere
fjell og liten grad av sprekksystem. Det kan ofte f orventes en vanngiverevne som varierer
mellom 180 – 7200 liter/time (Grunnvannsmuligheter i Norge – GI N veileder)

Større sprekksystemer i dypere lag kan forekomme, n oe som forbedrer vanngiverevnen.

I fjellskjæringer generelt i området ser man et spr ekksystem i underliggende utsprengt fjellparti,
både loddrette og med fallretning i vinkel ca. 30 g rader. Lokale foldinger kan medføre at
sprekkmønsteret vil avvike fra det generelle. Disse fjellskjæringene har også vært utsatt for
mekaniske påkjnninger ved utsprengning, samt forvit ring over tid, som gjør sprekkene
overdimensjonerte i forhold til opprinnelig tilstan d.

b. Løs-masser i området og topografi

Vurdering av løs-masser.

Området består av et usammenhengende løs-masse-dekk e med blokk og stein i overflaten.
Løs-massene består av varierende morenemasser med s andig silt, samt torv og myr. Tett
bunnmorene ligger som oftest over fjell med en mer permeabel og løsere lagret
overliggende morene. Øvre morenelag har blitt påvir ket av frost/tinings prosesser som
gjennom mange år har ført til høyere permeabilitet. Dette lager bør utnyttes til infiltrasjon
av ferdig renset grå-vann. Myr-masser og underligge nde morenemasser er i stor grad tette,
og vil ligge som en barriere mot fjellet.



Det er benyttet gravemaskin til grunnundersøkelsene i forbindelse med grunnarbeider i
Killingtjern 1, samt opparbeidelse av hoved-adkomst veg til Killingtjern 2 (iht godkjenning av
bygging av traktor-veg til Skarrudkollen).

Undersøkelsene viser at løs-massene varierer mellom :

0-0,3 m Humusholdig topplag (torvjord)

0,2-2,0 m Sandig/siltig morene m/ noe stein.

Under 0-2 m er det fjell. Fjell-koten selv lokalt i nnenfor et lite område varierer svært mye.

Grunnundersøkelsene viser altså at løsmassene bestå r av tynt humus/morenelag og mye
bart fjell.

Det er ingen steder i planområdet som egner seg for naturlig infiltrasjon. Enkelte områder
(terasser) kan egne seg som mellomresipient for fer dig renset gråvann. Hydraulisk kapasitet
er i enkelte områder begrenset, og tiltak for eksem pel i form av infiltrasjon m/drenering må
vurderes.



3. Resipientforhold

Hovedresipienter i området er små bekker som renner inn til tjernene Killingtjern og
Svarttjern, som igjen har bekker/elver til de nedst røms tjern og elver, som deretter renner
ned i Sperillen.



a. Jord som resipient.

Løs-masser med god hydraulisk kapasitet er ofte egn et som resipient (eller mellomresipient).
Løs-massenes utstrekning, mektighet, sammensetning og opprinnelse avgjør behovet for
forbehandling av avløpsvannet. Dette varierer fra e nkel slamavskilling til biologisk og kjemisk
fullrensing. Under forutsetning av at det ikke er d rikkevanns- eller andre brukerinteresser
som direkte er knyttet til området, vil jord som re sipient normalt være å foretrekke.

I det undersøkte område er løs-massene av en slik k valitet, at infiltrasjon og transport av
slamavskilt avløpsvann frarådes. Massene kan imidle rtid benyttes som mellomresipient for
bortledning av renset grå-vann i enkelte tilfeller. Det forutsettes da at det tas tilstrekkelig
hensyn til massenes hydrauliske kapasitet ved utfor ming av grøftene.

b. Grunnvann som resipient.

Det undersøkte område har i hovedsak grunnvannsmaga sin i fjell. I tillegg er det lokalt
hengende grunnvann i mineralske løs-masser, og uten for planområdet er det myrområder
med grunnvann. Grunnvannet i fjell er i Killingtjer n 1 – reg.plan 295 undersøkt og av god
drikkevannskvalitet.

Siden det er lite løs-masser og hengende grunnvann i området, er grunnvann som resipient
derfor også lite aktuelt.

c. Åpne vannspeil som resipient.

Bruk av åpne vannspeil som resipient er gunstig der vannføringen er god, og
utnyttelsesmulighetene i forbindelse med vannforsyn ing og rekreasjon ikke forringes. Det er
relativt små bekker som renner ned i tjernene fra/g jennom planområdet, men primært
Killingtjern har god vannføring og vil kunne være e n god resipient for området.

4. Vannforsyningskilder og anbefalinger.

Det er ingen eksisterende brønner i planområdet, me n det er p.t. boret 2 fellesbrønner i
forbindelse med reg.plan 295, samt at det må bores 3 til, for å dekke de 22 ferdigregulerte
tomter der. Tomt 101 til varmestue osv. vil trolig ha behov for noe mer vann pr. time enn
hytter generelt, og må trolig borre separat borebrø nn. Plassering av brønnene i reg.plan 295
følger samme prinsipper som i denne vurdering for K illingtjern 2.



Plassering av nye brønner må ta hensyn til hyttetom tens plassering, utslipp av renset grå-
vann (avstand og fallretning), annen infrastruktur (strøm/veier/plassering av tett
svartvannstank), bergarter, sprekksystemer, vanngiv erevne og antall hytter som skal
forsynes.

Det er i vurderingen lagt stor vekt på å oppnå stør st mulig avstand fra utslippspunkt for
renset grå-vann, til brønnpunkt. I tillegg vil helh etsvurderingen vektlegge at de topografiske
forhold er slik at brønnen ligger høyere og/eller m ed motsatt fallretning i forhold til utslipp
av renset grå-vann. Alle brønntopper skal sikres fo r nedtrengning av overflatevann. Brønner
skal ikke plasseres slik at det er fare for at humu sholdig myrvann kan trenge ned i borehullet.
Dersom vanngiverevnen ønskes økt ytterligere, skal det trykkes. Derfor vil borebrønn bli lagt
i nærheten av veg, slik at bil med trykkeutstyr får framkommelighet. Dersom det skal
etableres brønnpunkter utenfor de områder som er op pgitt på kartet, må plassering avklares
med fagkyndig instans før boring.

De to brønnene som pt. Er boret i Killingtjern 1, g ir mer enn 1000l/time for den i syd, mens
den midt i feltet gir opp til 500l/time, og for ing en har det vært behov for trykking.

Fellesbrønnene i Killingtjern 1 og 2 vil ha isolert /oppvarmet brønnhus over/rundt brønnen,
med trykktank og fordelingsstokk til de enkelte hyt ter.

I tillegg til de 2 brønner som er boret i Killingtj ern 1, må det i tillegg bores 3 brønner til, for å
sikre vannforsyning til de ubebygde hyttene i nord og øst. For Killingtjern 2 vil det basert på
denne erfaring måtte bores fra 4 til 7 brønner.



Kontroll av vannkvalitet – NGU`s anbefalinger:

For Killingtjern 1 og 2 vil vannprøve bli analysert av Mattilsynet før det kan benyttes i
hyttene. Bergartene i Ådalsfjella har svært liten r adonkonsentrasjon – dog skal man være
obs på løsmasser som er fulgt med isen i istiden, s om kan ha høyere radonkonsentrasjon.

Vannprøver fra de to brønnene som er boret i Killin gtjern 1 hos Mattilsynet er meget bra,
selv om det sitter igjen noen ufarlige kim-sporer f ra fjellet etter boringen relativt lenge.

Brønnene bør uansett forberedes til å legge opp til bruk av U V behandling på
vannforsyningene. Uttak av grunnvann i fjell i komb inasjon med U V behandling vil gi to
barrierer, som vannforskriften krever. Dette regnes for å være et tilfredsstillende tiltak for
uttak av drikkevann til flere hytter.

5. Avløp – grå-vann.

Plassering av gråvanns-renseanlegg m/infiltrasjon a v renset grå-vann.

Tomteplasseringen i området er gitt gjennom reguler ingsplanen. Renseanleggene skal
plasseres som enkelt-anlegg eller fellesanlegg nært opp til hyttene. Anleggene må stikkes ut i
felt av fagkyndig instans, og vises på kartvedlegge t som vedlegges søknad om
utslippstillatelse, og tillatelse til tiltak etter hvert som disse blir utarbeidet. Utstikkingen skal
foretas etter en helhetsvurdering av foreliggende m ateriale, for å minimere fare for
forurensning av brønner i området - både etablerte og kommende.

I tillegg til mer eksakt påtegning av renseanleggen e på kart på hver enkelt utslippssøknad,
vedlegges et oversiktskart sammen med denne vurderi ng, som viser hytteplassering,
tomtegrenser, veier, plassering av brønner og plass ering av renseanlegg. Oversiktskartet
dekker både Killingtjern 1 og 2.

Ved plassering av samtlige infiltrasjonsgrøfter ska l det kontrolleres at det er et godt lag med
tette underliggende masser, som danner en beskytten de barriere mot grunnvann i fjell.



Disse forutsetninger kan også bety, at infiltrasjon sgrøft for en hytte må samles/samordnes
med nabohytte(er).

Anleggene etableres som vist i monteringsanvisninge ne fra Jets. Plassering av
infiltrasjonsgrøft er viktig, og grundig forklart i anvisningen. Under er kopiert fra
monteringsanvisningen til Jets de viktigste krav mh t. plassering av tank og grøfter.















For Killingtjern hyttefelt 1 og 2 vil man øke min. lengde i veilederen fra infiltrasjonsgrøft til
brønn fra min. 30 til min 40 meter.



Obligatorisk for Killingtjern 1 og 2 vil være: Skri ftlig vedlikeholdsavtale mht. utførelse av
periodisk vedlikehold med godkjent vedlikeholds-per son av både produsent og leverandør
en gang pr. år for alle anlegg.

Videre gjennomføring

Etablering av renseanleggene skal gjennomføres i næ rt samarbeid mellom prosjekterende og
utførende entreprenør. Nødvendig rapportering og ev t. avvik skal rapporteres til kommunen
fortløpende, slik at arbeidet blir utført iht. regu leringsplanen, utslippstillatelsen og denne
hydrogeologiske vurdering.

6. Toalettløsninger

Det anbefales å føre toalettavløp i tett oppsamling stank, eller det kan benyttes biologisk-
eller forbrenningstoalett. Dette vil redusere utsli ppet på organisk materiale fosfor, og ikke
minst bakterier betraktelig i forhold til å benytte en renseløsning med rensning av
avløpsvann. Dette er også av stor betydning i forho ld til valgte resipient.

a. Tett tank

Ved bruk av tett tank må tanken utstyres med alarm for varsling av full tank. Volum mellom
varsling og helt full tank må være så stor at tømme bil kan komme senest et par dager etter
bestilling av tømming. Normalt vil dette volumet ut gjøre ca. 200 liter avhengig av antall
personer i hytta. Velges vakuum-klosetter, er vannf orbruket ytterligere redusert, hvilket
også forenkler nedgravning der det er fjell. Det bø r legges opp til felles tømming av alle
tanker på høsten før veiene blir glatte.

b. Biologisk klosett

Ved bruk av biologisk klosett må denne utstyres med varmekabel, slik av overskuddsvæske
fordampes og komposteringsprosessen har best mulige forhold. Kompostert materiale må
være fri for tarmbakterier (min 6 mnd. gammelt mate riale) før dette deponeres på egen
tomt. Overskuddsvæske og u-kompostert materiale må ikke deponeres på egen tomt eller
innenfor hytteområdet. Dette kan fort føre til at tarmbakteriene transporteres i bergartens
sprekksystem, og kan forurense nærliggende brønner.



c. Forbrenningstoalett

Forbrenningstoalettet forbrenner alt toalettavfall dersom toalettet brukes riktig etter
anvisningen. En slik løsning krever strøm, men vil sørge for et null utslipp av tarmbakterier.
Restavfallet deponeres som oftest som vanlig hushol dningsavfall, og vil innenfor feltet ikke
føre til noen fare for forurensning.

Planområdets valgte toalettløsning:









Nivåvakt skal være obligatorisk i hyttefeltene Kill ingtjern 1 og 2.





Prinsippskisse avløpsløsning for enkelt-hytter og f or eksempel flere hytte-enheter pr. VA-
anlegg:





















 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4361-11  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 38/19 

 

Saksprotokoll - 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Killingtjern 2 (alternativ 2), sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplan: Deler av gjeldende 

reguleringsplan 295 Killingtjern 1, vedtatt 28.08.2003, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_374 Killingtjern 2. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.05.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3935-13   Arkiv: PLN 452  

 

 

452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 1 gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
1. Forslag til detaljregulering for 452 Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

fremstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

  

Sammendrag  
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for deling av eiendommen 103/109 i 

Haugsbygd slik at det kan etableres ytterligere en enebolig på arealet. Planforslaget legger 

opp til fortetting i Haugsbygd, et etablert område sentralt på Ringerike. 
 

Etter en samlet vurdering er rådmannen positiv til utviklingsplanene i planområdet. 

Planforslaget legger opp til en naturlig fortetting av tettstedet Haugsbygd. 
 

Bakgrunn  

Forslagsstiller Innhus AS har tatt initiativ for å tilrettelegge for eneboliger på Haugsbygd. Ny 

enebolig er under oppføring på eiendommens nordøstre side, og vil være en av to nye 

boliger innenfor planområdet. Området ligger i et etablert boligområde med nærhet til skole, 

rekreasjon og lekearealer.  

 

Beskrivelse av saken (planforslaget)  

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller Innhus AS ved Caroline Sjøvaag  

   

Fagkyndig  Berntsen Plan Oppmåling AS ved Magnus 

Bratli Holte 

 

   

Eieropplysninger Bokvalitet AS 

Samt deler av gbnr. 2164/1, 103/10 og 

103/296 

Gbnr.103/109 

 

   

Arealstørrelse  2 478 m²  

   

Arealformål  Boligbebyggelse – frittliggende småhus  



- 

Renovasjonsanlegg 

Kjøreveg  

Annen veggrunn  

 

 

   

Boligtyper og boenheter To eneboliger, med sekundærleilighet inntil 65 

m2 BRA, samt garasje og uthus. Total BYA 

30%, maks gesimshøyde 7,0 m, mønehøyde 

9,0 m. 

 

   

Parkering  I henhold til gjeldende parkeringsnorm for 

Ringerike kommune.  

 

   

Plantype  Detaljregulering   

   

Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er 

merket 1. gangsbehandling, og består av:  

 

  Plankart  

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse 

 

   

  

   

Tidligere behandlinger og vedtak  

03.09.2018 Planinitiativ mottatt  

13.11.2018 Varsel om oppstart i Ringerikes Blad og kommunens nettsider 

30.11.2018 Frist for innspill 

28.05.2019 Planforslag mottatt 

31.07.2019 Revidert planforslag mottatt (med vegarealer for gbnr. 2164/1 og 103/10)  

 

Medvirkning 

Det ble varslet, i henholdt til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av planarbeidet til 

berørte parter i brev 13.11.2018. 

Forslagstiller har mottatt tre innspill. Disse er kommentert og vurdert av forslagsstiller og 

rådmannen i vedlegg. 

 

Juridiske forhold  

Denne behandlingen avgjør om planforslaget skal sendes ut på høring og legges ut på 

offentlig ettersyn jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. 

 

Naturmangfoldloven  

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 anses å være avklart i 

prosessen og vurdert i planbeskrivelsen for 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95.  

 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 

«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under forskriftens 

oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes.  

 

Økonomiske forhold  

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir 

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 



- 

ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Forslagsstiller skal bekoste 

eventuelle utredninger og undersøkelser.  

 

Rådmannens vurdering  

Innkomne uttalelser 

Innkomne uttalelser gjelder bekostning og videreføring av gang- og sykkelveg langs 

Apalveien, kulturminner, trafikkanalyse, støy og adkomst. Rådmannen vurderer at 

forholdene er avklart i prosessen.  

 

Utforming 

Ringkollveien og nærliggende områder består i dag hovedsakelig av småhusbebyggelse. 

Planlagt utbygging viderefører områdets karakter og er tilpasset omgivelsene. I 

bestemmelsene er det satt krav om en maks mønehøyde på 9 meter over gjennomsnittlig 

planert terreng. Bebyggelsen utgjør ikke ulemper for nabobebyggelse vedrørende sol- og 

utsiktsforholdene. Planforslaget legger opp til fortetting i Haugsbygd, et etablert område 

sentralt i Ringerike. Planforslaget følger nasjonale mål om fortetting i sentrumsnære 

områder. 

 

Folkehelse/barn og ungdom 

Lek og uteopphold løses på den enkelte eiendom jf. §1.7 i bestemmelsene. Det er i tillegg 

etablert lekeplass i tilstøtende plan for 280-Andersløkka, 250m sør for planområdet. For 

øvrig kan det nevnes at planområdet grenser inntil LNF-området i øst, med hele marka som 

friareal. 

 

Støyreduserende tiltak er beskrevet i planens bestemmelser.  

 

Infrastruktur 

Adkomst til planområdet skal skje på eksisterende veg og er vist med adkomstpiler i 

plankartet. Adkomstvegen er regulert til fellesformål (f_SKV2 og 3) og deles med gbnr. 

103/296 og 103/237. Eksisterende adkomst på nord-østlige del av planområdet reguleres 

bort med hensyn til krysset Gjernmundboveien/Ringkollveien, slik at begge boliger innenfor 

planområdet benytter seg av adkomst sør i planområdet.  

 

Antall parkeringsplasser for bil og sykkel følger parkeringsnormer. Normen legger per dags 

dato opp til to parkeringsplasser og en til sekundærbolig, samt to sykkelparkeringsplasser.  

 

Renovasjonsanlegg er vist i plankartet.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Forhold i Risiko- og sårbarhetsanalysen betraktes som lite sannsynlige og/eller av lav 

konsekvens. I tillegg er de forhold som avdekkes kontrollerbare gjennom riktige tiltak. Tiltak 

er beskrevet nærmere i analysen og gjelder støy, trafikk, trafikkulykker og radongass.  

 

Samlet vurdering 

Etter en totalvurdering anser Rådmannen planforslaget for å ivareta overnevnte hensyn på 

en god måte. Planen legger ikke opp til vesentlige endringer av områdets karakter, og er en 

videreføring av formål avsatt i kommuneplanens arealdel.  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Rådmannen at planforslaget 452 

Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

Forslag til bestemmelser 



- 

Forslag til plankart 

Planbeskrivelse 

ROS-analyse 

Vurdering av uttalelser, oppstart 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Dahlen 

 

saksbehandler: Ingvill Eidsesen 
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Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den regulering s grense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

Bebyggelse og anlegg Feltnavn

Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse BFS

Renovasjonsanlegg BRE

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Kjøreveg SKV1 - 3

Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT1 - 2

Hensynssoner

Frisikt H140

Eierform

o_ = Offentlig

f_ = Felles
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Rekkefølgebestemmelse

§ 1 Rekkefølgebestemmelse (§ 12 - 7 nr. 10)
Veg og teknisk infrastruktur, uteoppholdsarealer og løsning for overvannshåndtering skal være
opparbeidet før brukstillatelse gis.

Formålsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser (pbl. § 12 - 7)

§ 2.1 Støy (§ 12 - 7 nr.3)
Bygninger med støyfølsomt bruksformål skal vurderes støyisolert som ledd i byggesaken for det
enkelte tiltaket. Støynivå i ny arealbruk skal tilfredsstille grenseverdier gitt i tabell 3 i
Miljøverndepartementets «Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging» (MD T -
1442/12).

§ 2.2 Bygninger, anlegg og utearealer (§ 12 - 7 nr. 3 og 4)

Gjeldende teknisk forskrift ivaretar krav om universell utforming av byggverk. Det skal sikres god
tilgjengelighet i uteområdene så langt det terrengmessig lar seg gjøre.

Eksisterende terreng skal i størst mulig grad bevares, og det skal tilstrebes å unngå store
fyllinger og skjæringer.

Beplantning skal skje med allergivennlige plantesorter.

§ 2.3 Radon ( § 12 - 7 nr.3)

Det skal gjennomføres bygningsmessig tiltak fo r å redusere inntrenginga a v radongass i samtlige
boliger.

§ 2.4 Kulturminner ( pbl § 12 - 7 nr.6)

Dersom det under anleggsarbeidet framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeid
straks stanses og ansvarlig myndighet varsles, jfr. kulturminneloven § 8.2.

§ 2.5 Byg gegrense mot veg ( pbl § 12 - 7 nr. 2 )

Det skal ikke oppføres tiltak innenfor byggegrense 15,0 meter mot veg. Byggegrense er vist i
plankartet. Det kan oppføres mindre tiltak som lave gjerder, hekk og busk innenfor byggegrense,
forutsatt at det ikke kommer i k onflikt med frisikt o.l.

§ 2.6 Parkering ( pbl § 12 - 7 nr. 7 )

Det skal avsettes bil - og sykkelparkering etter gjeldene parkeringsnorm for Ringerike kommune.
Parkeringsløsning skal vises i situasjonsplan og utomhusplan.

§ 2.7 Utomhusareal ( pbl § 12 - 7 nr. 4 )

Det skal avsettes 200 m2 til uteoppholdsareal for enebolig. En andel av 30 % kan løses på
terrasse, veranda, balkong eller takterrasse. Arealet skal ha en hensiktsmessig form. Areal
brattere enn 1:3 skal ikke medregnes.

§ 2.8 Overvann

Overvann skal håndteres lokalt innenfor planområdet. Det skal redegjøres for overvannsløsning i
byggesøknad.
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§ 3 B ebyggelse og anlegg

§ 3.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse ( pbl § 12 - 7)

§ 3.1.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Området BFS skal benyttes til oppføring av frittliggende småhusbebyggelse med
tilhørende anlegg.

§ 3.1.2 Boligtype (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Det tillates oppføring av enebolig er , med sekundærleilighet inntil 65 m2 BRA , samt garasje
og uthus.

§ 3.1.3 Utnyttingsgra d (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 5)
Total utnyttelse skal ikke overskride 30 % BYA.

§ 3.1.4 Høyde (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 9,0 m over gjennomsnittlig
terrengnivå. For garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for gesims og 5,0 m for møne.

§ 3.2 Renovasjonsanlegg
Plassering av renovasjonsanlegg er vist i plankart.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 4.1 Kjøreveg (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1 og 14)
Området f_ SK V 3 b enyttes som felles adkomstveg for eiendommene innenfor planområdet,
samt gnr/bnr. 103/237 og 103/296 .

§ 4.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg (pbl. § 12 - 7 nr. 1 og 14)
Annet vegareal o_SVT1 - 2 omfatter vegens vedlikeholdssoner som bl.a. skråninger, grøfter,
snøopplag og tekniske installasjoner. A realene skal opparbeides pent og tilsås der det ikke
kommer i konflikt med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold.

§ 5 H ensynssone (§ 1 2 - 6)

§ 5.1 Frisikt
H140 omfatter frisiktsoner. Innenfor frisiktlinjene vist i plankartet, skal det være fri sikt i en
høyde av min. 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. Enkeltstående trær og stolper kan stå
innenfor så lenge de ikke er til fare for trafikken.
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1 Innledning
Berntsen Plan og Oppmåling AS fremmer reguleringsplanforslag for Ringkollveien 95 på vegne av
forslagsstiller Innhus AS .

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for fri ttliggende småhusbebyggelse, eneboliger på
eiendommen 103/109 i Haugsbygd.
Pl anområdet på 2 478 m ² ligger i nntil Ringkollveien i etablert bolig område , øst for Klekken og
sentrum av Haug .
Eiendommen er bebygd med en enebolig . H ensikten med plan en er således å legge til rette for deling
av eiendommen slik at det kan etableres ytterlig ere en enebolig på arealet.

2 Planprosess
Det ble avholdt oppstartsmøte for planarbeidene 15 .1 0 .201 8 med representanter fra Ringerike
kommune og forslagstiller.

Oppstart av planarbeidet for Ringkollveien 95 ble annonsert 13 .1 1 .201 8 i Ringerikes Blad og på
nettsidene til Ringerike kommune. Det ble sendt varsel om oppstart i form av brev til registrerte
grunneiere i tilknytting til planområdet, samt til offentlige myndigheter med frist for innspill
30 . 1 1.2018. F orslagstiller har mottatt t re innspill . Sammendrag med kommentarer følger som eget
vedlegg.

3 Planstatus
Planområdet ligger innenfor følgende overordna plan :
Kommuneplan for Ringerike vedtatt 31 . 01 .201 9
Området har status boligbebyggelse – nåværende.

Tilgrensende reguleringsplane r :
0 605 - 373 Apalbakken
Detaljregulering av tre eneboligtomter vest for planområdet.

0 605 202 - 06 Havna Hemskogen
Detaljregulering av boligområde med frittliggende småhusbebyggelse nordvest for planområdet.
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4 Beskrivelse av planområdet
Planområdet ligger inntil Ringkollveien i etablert boligområde, øst for Klekken og sentrum av Haug.
markert med rød sirkel i figur 1.

Figur 1. Oversiktskart

P lanområdet slik det det ble varslet ved oppstart.

Figur 2 . Planområde (Opprinnelig)

I samråd med planavdelingen i Ringerike kommune er avgrensningen justert, slik at området
avgrenses av senterlinje for Ringkollveien og privat samlei , som vist i figur 2.

Figur 2 . Planområde (Revidert)
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4.1 Adkomst
Adkomst til planområdet er fra FV164 Ringkollveien, via privat samlevei , med felles utkjøring på
fylkesveien (markert med blå pil i figur 3).
Fotgjengertrafikk løses gjennom grøntområde , regulert i detaljplan 0605 - 373 Apalbakken , sør - vest
for planområdet (markert med grønn pil i figur 3) , v idere langs Apalveien ned til gang - og sykkelvei
langs Bånntjernveien/Ringkollveien.

Figur 3 . Adkomst

4.2 Eksisterende bebyggelse og bruk
Ny enebolig er under oppføring på eiendommens nordøstre side, og vil være en av to nye boliger
innenfor planområdet.

4.3 Landskap, natur og grønnstruktur
Arealet er fradelt fra eksisterende boligeiendom og har så ledes vært disponert som hage inntil nylig .
Området er omkranset av småhusbebyggelse, med unntak av dyrket mark på eiendommens østre
side.

Landskapet er svakt skrående mot sørvest fra kote +296 til +292moh.

Planområdet ligger over marin grense på kote +1 71 og befinner seg innenfor et område med
løsmasse av forvitringsmateriale. B erggrunnen består hovedsakelig av leirskifer og kalkstein jf. NGU s
kartbaser .

Det er ikke registrert skred eller flomfare i området, jf. NVEs kartdatabase.
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5 Planforslaget
5.1 Pla nkart

Figur 4 . Utsnitt av reguleringsplankartet

5.2 Areal bruk
Området s arealbruk reguleres etter pbl§ 12.5 med følgende formål.

Bebyggelse og a nlegg (PBL§ 12.5.1)
- Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse , 1739, 6 m ²
- Renovasjonsanlegg , 8m ²

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL§ 12.5.2)
- Kjøreveg (felles) , 1 74,1 m²
- Kjøreveg (offentlig), 221,8m²
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (felles), 21,6m²
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (offentlig), 313,5m²

5.3 Beskrivelse
Innenfor planområdet reguleres det for to enebolig tomter med tilhørende teknisk infrastruktur .
Det vektlegges å utnytte områdets beliggenhet og topografi på en slik måte at adkomstvei og tomter
legges i terrenget . Eksisterende terreng skal i størst mulig grad bevares, og det skal tilstrebes å unngå
store fyllinger og skjæringer .

5.4 B oligformål
Planforslaget legger til rette for frittliggende småhusbebyggelse innenfor arealet BFS. Det tillates
oppføring av eneboliger, med sekundærleilighet inntil 65 m2 BRA, samt garasje og uthus . Total
utnyttelse skal ikke overskride 30 % BYA , og m aksimal byggehø yde for gesims er 7,0 m og for
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møne 9,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå. For garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for
gesims og 5,0 m for møne jf. §2.1 i reguleringsbestemmelsene.

Bebyggelsen vil i liten grad påvirke områdets karakter , da det ligger nat urlig å fortette med
småhusbebyggelse i området . I bestemmelsene er det satt krav om en maks mønehøyde på 9
meter over gjennomsnittlig planert terreng. Dette ivaretar sol - og utsikt s forholdene for
bakenforliggende bebyggelse.

5.5 Lek og uteoppholdsarealer
Lek og uteopphold løses på den enkelte eiendom jf. §1.7 i bestemmelsen e. Det er i tillegg etablert
lekeplass i tilstøtende plan for 280 - Andersløkka , 250m sør for planområdet. For øvrig kan det nevnes
at planområdet grenser inntil LNF - området i øst, med hel e marka som friareal.

5.6 Støy
D et er utført sjablongmessige beregninger av støy mot planområdet, basert på trafikk langs
Ringkollveien . Støyberegningene viser at gul støysone (55db) forventes å bre seg inntil 20 - 25 meter
inn i planområdet . Bygninger med støyfølsom t bruksformål skal vurderes støyisolert som ledd i
byggesaken for det enkelte tiltaket.

I planforslaget er byggegrensen for de nye boenhetene satt til minimum 15 m fra senterlinje veg.

Figur 5 . Støysoner

5.7 Renovasjon
Plassering av felles renovasjonsløsning er lokalisert ifm. adkomst til tomtene. Dette sikrer god tilgang
for renovasjonsselskapet, slik at men får en effektiv og trafikksikker løsning for håndtering av avfall.
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5.8 Barn og unges interesser
Barn og unges interesser er iva retatt ved at det blant annet tilrettelegges for romslige
uteoppholdsarealer for hver enkelt boenhet, jf. §1.7 i bestemmelsene.

Det legges det til rette for å knytte planområdet på en trafikksikker måte til tilliggende gang - og
sykkelveier, som beskrevet i punkt. 4.1.

En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som har
nærhet til fritidstilbud, skoler, barnehager og friområder.

5.8 Samferdselsanlegg
Planområdet grenser inntil FV164 Ringkollveien, og har fe lles avkjørsel med åtte andre eiendommer
fra privat samlevei, totalt ti eiendommer er tilknyttet avkjøringspunktet på Ringkollveien.
Hensynssone for frisikt, H140, er utarbeidet etter krav gitt i Håndbok N100 .

Det er regulert areal til felles adkomstveifor eiendommene innenfor planområdet, samt gnr/bnr.
1 03/237 og 1 03/296 jf. §3.1 i bestemmelsene. Regulert veibredde er 3m.

Fra planområdet er det i over kant av 2 km til Vang skole (1. - 7. kl.) , Haugsbygd ungdomsskole , og
bygdas idrettsanlegg. Mesteparten av strekningen skjer på gang - og sykkelvei eller lite trafikkert vei ,
med unntak av kryssing over Harehaugveien i plan , for å komme til/fra idrettsanlegget . Det ansees å
være tilstrekkelig sikret skolevei for feltet.

N ærmeste bussholdeplass ligger på motsatt side av Ringkollvei en for planområdet. For å unngå
kryssing av Ringkollveien kan en benytte bussholdeplass i krysset Bånntjernveien , som ligger i
gangavstand på 300m fra planområdet , som beskrevet i punkt 4.1.

5.9 Kulturminner
Buskerud Fylkeskommune har gitt uttalelse etter v arsel om oppstart av planarbeidene. I uttalelsen
fremkommer det at fylkeskommunen må foreta registreringer før de kan uttale seg videre i saken.
Registreringene skal utføres i barmarks sesongen 2019.

5.10 Teknisk infrastruktur
Påkobling til o ffentlig vann - og avløpsledning i planområdets sør vestre hjørne. Herfra tilkoblet med
selvfallsledninger fra hver enkelt boenhet.

Påkobling til 400V - anlegg fra fordelingsskap i planområdets sørvestre hjørne.

5.11 Overvann
Håndtering av overvann vil skje ved infiltrering i grunn på den enkelte eiendom. Det skal etableres
g røfter langs adkomstvei f_ SKV3 , med stikkrenne r i hvert avkjøringspunkt . Grøftene skal for øvrig
dimensjoneres for potensielt store vannmengder , for å unngå va nnskader på veier i smelteperioder
og ved ekstremvær. Overvann fra veggrøfter skal føres i åpen grøft til offentlig overvannsledning ,
20m sør for planområdet.

5.12 Naturma ng fold og biologisk mangfold
Planforslaget er vurder t iht. naturmangfoldlovens §§ 8 t il 12.
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§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,
samt effekten av påvirkninger. Kr avet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom
bruk av og samspill med naturen, herund er slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.

Vurdering: Miljødirektoratets naturbase og Klima - og miljødepartementets artsdatabank har ingen
registreringer innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet av området.
Det er ikke registret kulturminner eller spesielle naturverdier innenfor planområdet hos
Riksantikvarens kulturminnebase elle r kommunens kartbase.
Buskerud fylkeskommune må foreta registreringer før de kan uttale seg videre i saken.

§ 9.(føre - var - prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe fo rvaltningstiltak.

Vurdering: Det er ikke foretatt registreringer i nevnte kartbaser som skulle tilsi at tiltaket vil skade
naturmangfoldet i området, og det er heller ikke kommet innspill fra offentlige etater som
underbygger nettopp dette.
Føre - var - pri nsippet anses å være ivaretatt med bakgrunn i disse momentene.

§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller
vil bli utsatt for.

Vurdering: Tiltaket vil medføre d elvis nedbygging av områder avsatt til bebyggelse,
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
Tiltaket anses å ha svært begrenset påvirkning på økosystemet og den samlede belastningen
betraktes å være akseptabel for området sett und er ett.

§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Vurdering: Anses som lite relevant for tiltaket.

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

Vurdering: Det legges opp til ordinær anleggsdrift for framføring av teknisk infrastruktur, veger og
opparbeidelse av tomtea realer med de plikter dette medfører for de utførende. For øvrig anses §12
som lite relevant for tiltaket.
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Konsekvenser av planforslaget
Utover de nevnte forhold anses ikke planforslaget å ha nevneverdige konsekvenser for det ytre miljø,
barn og unges interesser, eller økonomiske konsekvenser for kommunen.
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1 . Bakgrunn
Berntsen Plan og Oppmåling AS fremmer reguleringsplanforslag for Ringkollveien 95 på vegne av
forslagsstiller Innhus AS.

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse, eneboliger på
eiendommen 103/109 i Haugsbygd.
Planområdet på 1 881m ² ligger inntil Rin gkollveien i etablert boligområde, øst for Klekken og
sentrum av Haug.
Eiendommen er bebygd med en enebolig. Hensikten med planen er således å legge til rette for deling
av eiendommen slik at det kan etableres ytterligere en enebolig på arealet.

2. Innledn ing
I henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3, skal det gjennomføres risiko - og sårbarhetsanalyse ved
utarbeidelse av planer for utbygging .

§ 4 - 3. Samfunnssikkerhet og risiko - og sårbarhetsanalyse

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko - og sårbarhetsanalyse
gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko - og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet
avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta
slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nød vendig for å avverge skade
og tap.

Risiko benyttes for å angi en fare, og er knyttet til uønskede hendelser der det kan oppstå skader,
ulykker eller tap av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging
defineres som prod uktet av sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen.

Risiko = sannsynlighet x konsekvens

Risiko - og sårbarhetsanalysen skal kartlegge hvilke uønskede hendelser det er aktuelt å forebygge
eller planlegge tiltak mot. Hendel ser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst
risiko. Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko.
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3. Metode
En har gått ut fra følgende kriterier, der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene:

Grad ering av sannsynlighet:

4. Svært sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
3. Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1 - 10 år.
2. Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år.
1. Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

1. Ufarlig: Ingen person - eller miljøskader.
Økonomiske konsekvenser opp til 100 000kr

2. En viss fare : Få og små personskader, mindre miljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.

3. Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattendemiljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4. Farlig: Opp til fem døde, og o pp til 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 100 million kr.

5. Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i tabell:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Ved gjennomgang av risiko har en benyttet følgende fargeskala

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller plan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabel risiko
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4. Analyse

Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/ - skred Nei Ikke bratte skråninger
2. Snø - /isras Nei Ikke bratte skråninger
3. Flomras Nei Ingen vann i området
4. Elveflom Nei Ingen elver i området
5. Radongass Ja 3 2 Leirskifer og kalkstein . Tiltak

obligatorisk
Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i området
7. Nedbørutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i området
Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8. Sårbar flora Nei Ikke spesiell biotop
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen kjente
10. Verneområder Nei Ingen
11. Vassdragsområder Nei Ingen vassdrag i området
12. Fornminner (afk) Nei Ingen kjente
13. Kulturminne/ - miljø Nei Ingen kjente
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
14. Vei, bru, knutepunkt Nei Ikke aktuelt
15. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
16. Sykehus/ - hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
17. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
18. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
19. Vannforsyning Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21. Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Nei Ikke aktualt
24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
Forurensningskilder . Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk Nei 3 1 Støyreduserende tiltak i

boenheter.
29. Støy; andre kilder Nei Ikke aktuelt
30. Forurenset grunn Nei Ikke aktuelt
31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
32. Høyspentlinje (stråling) Nei For langt unna høyspent
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

34. Avfallsbehandling Nei Ikke aktuelt
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Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
35. Oljekatastrofeområde Nei Ikke aktuelt
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
37. Støy og støv fra trafikk Ja 2 1 Ny e enheter gir støy for

planlagt - og eksisterende
b ebyggelse

38. Støy og støv fra andre kilder Nei Ikke aktuelt
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:
41. Ulykke med farlig gods Nei Ikke aktuelt
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
Nei Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet:
43. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 1 3 Avkjøringspunktet ansees å

ha god oversiktlighet
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 3 Fotgjengere på mindre

trafikkert vei fram til G/S veg
45. Andre ulykkespunkter Nei Ingen kjente
Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et sabotasje -

/terrormål
Nei Ikke aktuelt

47. Er det potensiell sabotasje - /
terrormål i nærheten?

Nei Ikke aktuelt

48. Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand mm

Nei Ikke aktuelt

49. Naturlige terrengformasjoner
med spesiell fare (stup etc.)

Nei Ikke aktuelt

50. Gruver, åpne sjakter, steintipper
etc.

Nei Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51. Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring
Nei Ingen spesielle farer utover

alminnelig fare ved slik
virksomhet.

52. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

Nei Ikke aktuelt



Detaljreguleringsplan
RINGKOLLVEIEN 95

Samlet risikovurdering.
I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de nummererte temaene i tabellen ovenfor.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig 28 5

2. Mindre sannsynlig 37

1. Lite sannsynlig 43 og 44

Tiltak
De forhold som kunne gi noe risiko er her kontrollerbare, forutsatt med riktige tiltak:

5. Radongass
Området ligger innenfor større felt med leirskifer og kalkstein med moderat til lav aktsomhetsgrad
for radon jf. berggrunnsdatabasen fra NGU.

Avbøtende tiltak er at det sikres mot radon i forbindelse med byggesaksbehandling, ved at det settes
krav til standard forebyggende tiltak ved oppføring av nybygg jfr. Forskrift om krav til byggverk og
produkter til byggverk (TEK) § 8 - 33, punkt 4:

" Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres
for radonkonsentrasjoner i inneluften som kan gi forhøyet risiko for helseskader ".

28. Støv og støy; trafikk
Det er utført støykartlegging for planområdet, og beregninger viser at det er behov for
støyreduserende tiltak i boenhetene.

37 . Støy og støv fra tr afikk
Det må påregnes noe økt trafikkmengde ifm. utbygging av planområdet, men dette ansees å ha liten
betydning eksisterende bebyggelse.

43 . Ulykke i av - /påkjørsler
Nye boenheter og økt trafikkmengde vil potensielt øke risikoen for ulykker, men avkjøringspunktet
vurderes å være oversiktlig mtp. sikt og kurvatur

Risikoen vurderes som til stede, men akseptabel.

44 . Ulykke med gående/syklende
Myke trafikanter kan benytte mindre trafikkert vei i Apalbakken , sør - vest for planområdet, videre
langs Apalveien ned til gang - og sykkelvei langs Bånntjernveien/Ringkollveien.

Konklusjon
Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er lavt.

Planområdet er godt egnet for utbygging til boligformål.



RI N GE RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

VURDERI NG AV UTTALELSER VED
HØRI NG OG OFFENTLI G ETTERSYN AV PLANFORSLAG

452 Detaljregulering for Ringkollveien 95

Utarbeidet av Berntsen Plan Oppmåling AS / Magnus Bratli Holte
K o mmentert av Rådmannen 01.08 .2019 ( IE )

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Ragnar og Tone Merete Nøklebye 01.12.2018
2 Buskerud fylkeskommune 04.12.2018
3 Statens vegvesen 10.12.2018

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens kommentar

1. Ragnar og Tone Merete
Nøklebye

Da utbygging/regulering av
gnr./bnr. 103/295, ble tatt opp
med Ringerike kommune, gjorde
kommunens saksbeha ndler, Arne
Hellum, det klart at dersom det
skulle bygges mer enn 1, en
boligenhet på tomten, ca 3 mål,
måtte det opparbeides
gang/sykkel - vei frem til
Bånntjernveien. Ut fra dette, er
det vel rimelig at samme regler
må gjelde for nevnte utbygging.
Vår utby gging er belastet med
over 500.000 kr til gangveien frem
til Bånntjernveien.

Innspillet ta s til
orientering.

B ekostning av videreføring
av Apalveien for 373
Apalbakken var nødvendig
for å sikre adkomst til gbnr.
103/295. For 452
Ringkollveien 95 blir
adkomst sikret fra
Ringko llveien og gbnr.
103/ 10 , og ikke langs
Apalveien.

Hvordan kostnadene
fordeles mellom private
utbyggere er for øvrig en
privatrettslig sak og er
dermed ikke relevant for
plansaken.

2. Buskerud fylkeskommune.
Arkeologiske kulturminner:
Buskerud Fylkeskommune (BF)
har ingen opplysninger om
automat isk fredede kulturminner
innenfor planområdet, men de må
utføre registreringer før de kan
uttale seg til planen.

Avventer ytterligere
kommentarer inntil det
foreligger rapport fra
registreringsarbeidene.

Hensynet til automatisk
frede kulturminner er
ivaretatt i bestemmelser .

Rådmannen tar innspill til
orien tering.

Bygningsvern og
etterrformatoriske kulturminner:



BF kjenner ikke til verneverdige
bygninger eller andre
etterreformatoriske kulturminner
som v il bli berørt av planen, og
har følgelig ingen merknader til
planarbeidet.

3 . Statens vegvesen.
Kommunedelplan: For Statens
vegvesen er det viktig at områder
for ny utbygging er vurdert i en
større sammenheng med hensyn
på samordnet areal - og
transportplanlegging. Grunnlag
bør være godkjent
kommune(del)plan.

Trafikkanalyse: For større
utbygginger vil det ofte være
nødvendig med en trafikkanalyse.
Forholdet til kollektivtrafikk og
trafikksikkerhet for myke
trafikanter (h erunder skoleveger)
må avklares . Avkjørselen nordøst
på eiendommen må stenges pga
nærhet til krysset og ny adkomst
må planlegges vest på
eiendommen. Det vil si at
eiendom 103/237 må ha felles
adkomst med deres eiendom
103/10.

Støy: Varslede planområde ligger
delvis i støyutsatte område - gult
område, dvs. utendørs støy på 55
db A. Det er 2 grensen for
a nbefalt utendørs støy. Det er å
bemerke at støyen vil øke med
årene. Boligene bør ligge utenfor
gult område. Hvis man allikevel
bygger innenfor det gule området
bør boligene utformes og
støytiltak gjøres for å redusere
støyplagen ut og inne.

Gang/sykkelve g: Gang/sykkelveg
bør videreføres langs fylkesvegen
eller sørge for tilfredsstillende

Kommunedelplan –
Planområdet ligger i et
naturlig område for
fortetting, og det er ikke
kontroversielt å
tilrettelegge for boliger på
eiendommen, sett i
sammenheng med
gjeldene kommuneplan.

Trafikkanalyse:
Planområdet ansees ikke
å være k ategorisert som
større utbygging, og det
er derfor ikke utført
trafikkanalyser. Forholdet
til kollektivtransport og
trafikksikkerhet for myke
trafikanter er avklart i
planbeskrivelsen.

Støy: Det er utført
støyberegninger. Dette er
i hensyntatt, og
innarbei det i beskrivelse
og bestemmelser .

Gang/sykkelveg: Vurde rt
og innarbeidet i
plan beskrivelse.

Gjeldende kommunepl an
legger opp til
boligbebygg else og planlagt
utbygging er således i tråd
med overordna plan.

Planen tilrettelegger for
ytt erligere en enebolig
innenfor planområ det, altså
to eneboliger totalt. Det
anses derfor ikke som
nødvending å utarbeide
trafikkanalyse.

Kollektivtransport og sikker
skoleveg er redegjort for i
planbeskrivelsen.

I plankartet er det t e gn e t inn
felles adkomst med
eiendo mmene 103/237 og
103/ 296 langs 103/10 vest i
planområdet.

Rådmannen anser innspill
tilstrekkelig ivaretatt og svart
ut av forslagstiller . Se
bestemmelsene § 2.1.

I planbeskriv elsene er det
beskrevet at friluftsveg til
Apalveien benyttes som
gang - og sy kkelveg.



gang/sykkelveg via friluftsveg til
Apalveien.

Detaljplan: Dagens vegareal i og
langs Ringkollvegen gnr.2164
bnr.1 eies av Buskerud fylke og
Statens vegvesen Region sør.
Det skal reguleres til trafikkformål.

Overvannshåndtering må
dokumenteres. Normalt kreves
teknisk detaljplan som grunnlag
for regulering av riks - eller
fylkesveger og eventuelle avvik
fra vegnormalene må
dokumenteres. Slik detaljplan
anbefales hitsendt for
forhåndsvurdering før endelig
planforslag utarbeides og
fremmes for offentlig ettersyn.

Gjennomføringsavtale: Endringer
på vårt vegnett må påregnes
forlangt gjennomført før området
kan tas i bruk, og det må inngås
gjennomføringsavtale med
Statens vegvesen før tiltak kan
iverksettes.

Byggegrenser: Normal
byggegrense for
riksveger/fylkesveger er nå
50m/15m med mulighet for
veg myndigheten til å fastsette økt
generell byggegrense til
100m/50m. Byggegrensen skal
mellom annet vurderes i forhold til
støysituasjonen i det aktuelle
området.

Detaljplan: Veiarealet er
innarbeidet som del av
planområdet.

Overvannshåndtering er
innarbeidet i beskrivelse
og bestemmelser.

Byggegrenser: Vurder t og
innarbeidet i beskrivelse
og bestemmelser.

Etter innspill fra
administrasjonen ble
vegarealet innarbeidet som
en del av planområdet og
reguleres til trafikkformål
kjøreveg og annen veggrunn
– tekniske anlegg .

Rådmannen anser innspill
tilstrekkelig ivaretatt og svart
ut av forslagstiller . Se
bestemmelsene § 2.8.

Planforslaget legger ikke
opp til endringer av vegnett
som eies av Buskerud fylke
og Statens vegvesen Region
Sør. Gjennomføringsavtale
er således ikke relevant.

Rådmannen anser innspill
tilstrekkelig ivaretatt og svart
ut av forslagstiller . Se
bestemmelsene § 2.5 .
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Grunnundersøkelser på Støalandet - sluttrapportering  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ved tiltak i kvikkleiresonen «867 Støalandet» skal rapport «Geoteknisk utredning 

kvikkleirefaresone 867 Støalandet» fra 25.03.2019 legges til grunn.  

2. Rådmannen bes innarbeide et system hvor det kontrolleres for erosjon i yttersving 

Storelva, vest for Støalandet. Det skal utarbeides et overvåkningsprogram med 5 års 

intervall, og etter større flomhendelser. 

3. Rådmannen bes innarbeide finansiering for oppfølging av kvikkleiresonen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Sensommeren/høsten 2018 ble det gjennomført grunnundersøkelser på Støalandet, i NVE 

registrerte kvikkleieresone «867 Støalandet». Den geotekniske rapporten konkluderer med at 

det er usannsynlig å utløse et kvikkleireskred her. Likevel har det blitt vurdert at 

kvikkleiresonen «867 Støalandet» fremdeles skal gjelde ettersom det er en mulighet for 

rotasjonsskred i alle skråninger. Rapporten skisserer også mulige sikringstiltak, men disse er 

kun nødvendig om området skal utbygges ytterligere. Kvikkleiresonen skal tas hensyn til i både 

arealplanlegging og byggesaker. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kvikkleire 

Alle områder som har vært under marin grense kan ha forekomster av kvikkleire. Marin 

grense er satt til 220 moh. i Ringerike kommune, og viser til det høyeste nivået havet nådde 

under siste istid. Kvikkleire er opprinnelig leirpartikler som er avsatt i sjøvann. Saltvann gjør 

leirpartiklene elektrisk ladet (+/-) og fører til at kantene i leirpartiklene tiltrekkes hverandre 

og bindes sterkt sammen. Det dannes da en gitterstruktur med vann i hulrommene mellom 

leirpartiklene. Landhevingen etter siste istid har ført til at marine avsetninger har blitt 

liggende over havnivå, og over tid har ferskvann vasket ut saltet og redusert styrken til 

bindingene. Det er denne utvaskede leira som kalles kvikkleire. At det finnes kvikkleire i 

grunnen er ikke nødvendigvis farlig, så lenge stabiliteten av skråninger ikke blir forverret. 



- 

Ved ytre påvirkninger kan gitterstrukturen klappe sammen, og leirpartiklene flyter i det 

frigjorte vannet som tidligere var bundet i gitterstrukturen. Resultatet blir et kvikkleireskred. 

Kilde: NVE kvikkleireveileder. 

 

Rotasjonsskred  

Typisk for rotasjonsskred er at disse beveger seg i ett stykke og viser en tydelig rotasjon, som 

en nedsynkning i toppen av skråningen og utglidning/heving i bunnen av skråningen. 

Rotasjonsskred er begrenset av størrelsen (høyden) på skråningen skredet går i. Det kan ofte 

være kvikkleire involvert i rotasjonsskred, men på grunn av lagdeling og terrengforhold får 

ikke leire alltid fritt utløp og dette begrenser dermed skredet fra videre retrogresjon.  

Kilde: NVE kvikkleireveileder.  

 

I 2009 ble det gjennomført omfattende grunnundersøkelser i Krakstadmarka, herunder sone 

«867 Støalandet (tidligere Støaveien)». I NGI (Norges Geotekniske Institutt) sin rapport 

«Stabilitetsvurdering faresone Støaveien» fra 2009 konkluderes det med at Støalandet er å 

betrakte som et kvikkleireområde med utilfredsstillende områdestabilitet. Videre anbefalte NGI 

at det burde gjøres supplerende grunnundersøkelser for å bedre grunnlaget for 

stabilitetsberegningene, og vurdere mulige stabiliserende tiltak. 

 

Med bakgrunn i denne geotekniske rapporten søkte rådmannen om tilskudd fra NVE januar 

2016. Mai 2016 ga NVE tilsagn om tilskudd på 1 120 000 kr, forutsatt at kommunen dekker 

en egenandel på 20%. Det ble gjennomført en offentlig anskaffelse for prosjektet våren 2018. 

Romerike grunnboring med geoteknisk rådgivning fra Øvre Romerike Prosjektering ble tildelt 

oppdraget. Det ble gjennomført grunnundersøkelser sensommeren/høsten 2018. Den 

geotekniske rapporten var ferdig våren 2019.  

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet av kommunestyret 04.05.2017 (Sak: 52/17) «Egenandel til kartlegging av 

kvikkleiresone Støaveien» 

 

Vedtak i Kommunestyret:  

1. Kommunestyret tar saken til orientering  

2. Rådmannen bes innarbeide finansiering av kommunens egenandel i budsjettjustering 1. 

tertial.  

 

 

Oppsummering av funnene i den geotekniskrapporten 

Kvikkleiresonen har blitt evaluert av NGI ved tidligere undersøkelser (2004, 2006 og 2009) til 

å ha lav faregrad, med konsekvensklasse meget alvorlig. Det vil si at det ble vurdert som liten 

sannsynlighet for et kvikkleireskred, men hvis det skulle gå et kvikkleireskred ville det ha en 

alvorlig konsekvens ettersom området er tett bebygget. Samlet sett er kvikkleiresonen vurdert 

til å være i risikoklasse 3. Geoteknisk rapport fra 2019 konkluderer med at kvikkleiresonen har 

noe bedre stabilitet enn vurdert i NGI rapport fra 2009. Faregrad, konsekvensklasse og 

risikoklasse er uendret. 

Det ble ikke påtruffet fast fjell ved noen av boringene, dypeste boring gikk til ca. kote -7 moh., 

dvs. ca. 50 m under bunnen på Storelva. Det ble oppdaget/påvist kvikkleirelag i grunnen ved 9 

av 10 borpunkter. Det er viktig å vektlegge at et kvikkleireskred på Støalandet blir ansett som 

usannsynlig. Dette begrunnes med at kvikkleira ligger forholdsvis dypt under skråningsbunn, 
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og det argumenteres for at mest sannsynlig skredmekanisme er rotasjonsskred. Det har blitt 

vurdert at kvikkleiresonen «867 Støalandet» fremdeles skal gjelde ettersom området består av 

et ravinert terreng med bratte leireskråninger hvor det kan gå skred, både overflateskred og 

delvis dyperegående utglidninger. Figur 1 viser revidert kvikkleiresone «867 Støalandet». 

Skravert område viser mulig løsneområde for et skred, mens prikket område er utløpsområdet. 

Det ble ikke påvist kvikkleire innerst/nord på området (grått skravert området), og sonen er 

derfor trukket inn med ny grense.  

 

Det gjøres oppmerksom på at det også ble påvist kvikkleire i grunnen på eiendom Ole 

Thorkelsens vei 13, ca. 100m nord for dagens grense, i NGI rapport fra 1980 vedrørende 

pumpestasjon på Støa. Mest sannsynlig foreligger det kvikkleire i store deler av skråningene 

langs Storelva. I motsetning til Støalandet er topografien i bakkant av disse forholdsvis flat og 

jevnt. Derfor ble det valgt å ikke utvide sonen nord‐ /sørover. 

 

 
 

Figur 1: Revidert kvikkleiresone 867 Støalandet.  

 

Erosjon fra elva 

Elver eroderer sideterreng hovedsakelig i yttersvinger, boligfeltet på Støalandet er plassert i 

yttersving av Storelva. Erosjonsforholdene i Storelva ble vurdert ved å sammenlikne 

elvebunnsmålinger fra 1999 og 2016. Sammenligningen viste at det ikke er tegn til aktiv 

erosjon i Storelva vest for Støalandet. I 1988 ble elvekanten rett nord for planområdet 

erosjonssikret, med forlengelse og vedlikehold i 2005, se figur 2. Selv om det ikke er tegn til 

aktiv erosjon er oppbygningen av deltaene ved Tyrifjoren et tydelig tegn på at det er pågående 

erosjon fra bunnen/elveskråningene Storelva. Oppsummert kommer det frem i rapporten at det 

anbefales å utføre jevnlige målinger av elvebunnen i Storelva samt elveskråningene vest for 

Støalandet. Målingene bør utføres minst hvert 5 år, og/eller etter flomhendelser av større 
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omfang. Målingene sammenlignes med tidligere målinger og evt. pågående erosjon. 

Resultatene vil bli brukt for å vurdere behov for utvidelse av erosjonssikringen. For utfyllende 

informasjon se geotekniskrapport s. 18, vedlegg 1. 

 

 
 

Figur 2 Erosjonssikring i Storelva langs Støalandet, lilla strek.  

 

Bekkeleiet i ravinedalen 

Bekkeleiet i ravinedalen i sør er ca. 1m dyp med maks helning på ca. 1:35, dvs. ca. 1,6o fall, se 

figur 2. Skråningen mot boligfeltet ligger hovedsakelig i innersvingen på bekken. Strandsonene 

på begge sider av bekken er forholdsvis brede med lite tverrfall, dvs. eventuell aktiv erosjon vil 

ikke berøre de bratte skråningene umiddelbart. Bunnen av ravinedalen ble av økonomiske 

grunner ikke kartlagt. På sikt anbefales det å utføre mer nøyaktig kartlegging av 

erosjonsforholdene i bunnen av ravienen. Dette blir særlig aktuelt i forbindelse med eventuelle 

større utbygninger/fortetning innenfor østre/sørøstre del av kvikkleiresonen. 

 

Sikringstiltak og fremtidige tiltak 

Kvikkleiresonen skal tas hensyn til i både arealplanlegging og byggesaker. Motfylling i Storelva 

er skissert opp som aktuelt sikringstiltak, men dette er kun nødvendige om området skal 

utbygges ytterligere.  

 

Det er ikke tillatt å utføre tiltak i skråningen som kan påvirke skredfaren negativt. Grunnet lav 

sikkerhet mot overflateskred og delvis dyperegående utglidninger i randsonen er det satt 

strenge krav til tiltak i disse område. Randsonen er definert som skråningskanten til 

terrasseplatået, se s. 40 i geotekniskrapport for kart. Tiltak i randsonen må vurderes av en 

kvalifisert fagperson. Dette gjelder også «ikke søknadspliktige mindre tiltak» etter 

Byggesaksforskriften (SAK§ 4-1).  
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For resterende områder vil det fremgå av NVE kvikkleireveileder 7/2014 hvilke tiltak som må 

vurderes av geoteknisk fagkyndig. 

Rapporten konkluderer med at fortetning av eksisterende bebyggelse og større utbygninger 

innenfor kvikkleieresonen frarådes. Dersom det skal bygges ut for dette må sikringstiltakene 

som er beskrevet i rapporten (kap. 7.3) utføres først.  

 

 

Økonomiske forhold 

Totalt endte prosjektet på 1 397 426,42 NOK ekskl. mva, se vedlegg 2 for oversikt over 

medgåtte midler. NVE har gitt tilsagn om tilskudd på 80% av kostnadene for tiltaket, som 

tilsvarer 1 117 941,14 NOK ekskl. mva. Resterende 20 % har kommunen selv finansiert.   

 

Det vil også være en kostnad knyttet til overvåkning av kvikkleiresonen/erosjonsmålinger av 

Storelva. Det vil bli benyttet kjente metoder for å gjøre erosjonsmålinger av Storelva 

(tverrprofilering og bunnkartlegging). Sist erosjonsmåling ble gjennomført i 2016, så det bør 

gjøres en ny måling i 2021.  

 

På nåværende tidspunkt har det ikke blitt hentet inn et tilbud på dette.  

 

 

Juridiske forhold  

Naturskadeloven § 20 første ledd lyder: «Kommunen plikter å treffe forholdsregler mot 

naturskader slik som bestemt i plan- og bygningsloven §§ 11–8 tredje ledd bokstav a og 28–1, 

samt ved nødvendige sikringstiltak.» Formuleringen «samt ved nødvendige sikringstiltak» 

indikerer at kommunen har et ansvar for å forebygge risiko ved utbygging eller i bebygd 

område. 

 

Når det gjelder å forhindre skade på den enkeltes eiendom faller ansvaret først og fremst på 

grunneier – også hvis området som utgjør en fare ikke ligger på egen eiendom.  

 

Kommunen har ingen juridisk plikt til å gjennomføre sikringstiltak for egen regning i alle 

tilfeller der flom- eller skredfare blir avdekket i allerede bebygde områder; det ville innebære 

en urimelig stor økonomisk byrde. I områder hvor det avdekkes fare for liv og helse vil 

kommunen vurdere løsninger for sikringstiltak. NVEs bistandsordning til sikringstiltak er bygd 

på at kommunen er den som i første rekke bistår innbyggerne. Kommunen har hjemler til å 

gjennomføre sikringstiltak og kan etter naturskadeloven § 24 kreve utgiftene refundert av de 

som nyter godt av tiltakene. Der utfordringene er så store at det er urimelig å legge ansvaret på 

den enkelte eller kommunen, er det rimelig at staten ved NVE bistår. NVEs ordning med 

bistand til finansiering og gjennomføring av sikringstiltak har aldri vært rettighetsbasert, og 

NVE må ut fra samfunnsøkonomiske nytte-/kostnadsanalyser gjøre prioriteringer av hvilke 

tiltak som kan få bistand. Kommunen må for sin del gjøre tilsvarende prioriteringer. 

 

I brev 03.05.19 ble grunneiere orientert om at geoteknisk rapport fra 2019 vil ligge til grunn i 

alle plan- og byggesaker innenfor kvikkleieresonen. Videre har det blitt informert om lav 

sikkerhet mot overflateskred i skråningene, spesielt i randsonen, og hvilke tiltak som kan gjøres 

for å unngå løsmasseskred.  

 

Rådmannens vurdering 



- 

 

Erosjon fra elva 

Det kommer frem i rapporten at Storelva utgjør en potensiell erosjonsfare som kan utløse et 

skred. Det er derfor anbefalt å innføre et overvåkningsprogram, hvor det gjøres målinger hvert 

5 år og etter større flomhendeleser. Rådmannen mener det er viktig få på plass et 

overvåkningsprogram, og sette av midler til at dette kan gjennomføres. Støalandet er et 

forholdsvis tett bebygd området, og det er viktig at innbyggernes sikkerhet er ivaretatt.  

 

Bekkeleiet i ravinedalen 

På grunn av høye kostnader ved å frakte borriggen inn i ravinedalen ble det ikke prioritert å 

gjøre grunnundersøkelser her. Da det ble konstatert at rotasjonsskred var den mest sannsynlige 

skredmekanismen, og ikke et kvikkleireskred, innebar det at ekstrakostnadene med boring i 

ravinedalen måtte dekkes av kommunen. Dette fordi tilskuddet fra NVE var forbeholdt 

kvikkleiresonerevidering. På sikt bør det utføres mer nøyaktig kartlegging av 

erosjonsforholdene i elveleiet i ravinedalen.  

 

Ringerike kommune har mange bratte leireskråninger som kan utgjøre en potensiell skredfare. 

Det bør derfor gjøres en helhetlig vurdering over hvilke områder som skal prioriteres for 

nøyaktig kartlegging.  

 

Samlet vurdering  

Rådmannen mener at den geotekniske rapporten danner et godt grunnlag for vurdering av 

tiltak i sonen. Det stilles krav til geoteknisk kompetanse for tiltak som kan gi betydelige 

terrengbelastning eller terrenginngrep som kan virke negativt på skråningsstabiliteten. 

 

Rådmannen vil understreke at resultatene fra rapporten viser at stabiliteten i området er 

tilstrekkelig for eksisterende bebyggelse. Naturlige prosesser er en dynamisk prosess, og 

forhold kan forandre seg. Det er derfor viktig at det opprettes et overvåkningsprogram for 

erosjon i elva for å sikre at stabiliteten i skråningen ikke svekkes.   

 

På nåværende tidspunkt ser ikke rådmannen det som nødvendig å investere i skisserte 

sikringstiltak, da dette først kreves om det skal gjøres større utbygninger/fortetning av 

området.  
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Fig. 1: Bilde tatt ved Gartnerveien i retning vest/sørvest (kilde: Google Earth, 2018)
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Sammendrag :

Det har blitt utført geotekniske grunnundersøkelser i av NVE registrert kvikkleiresone nr. 867 «Støaveien» på
Hønefoss i Ringerike kommune.

Grunnen i området er hovedsakelig klassifisert som elveavsetninger av NGU. Utførte grunnundersøkelser viser
lagdelt, terrassert grunn, hovedsakelig bestående av leire, silt og sand. Mektigheten på løsmasseavsetningen er
ukjent, dypeste boring gikk til ca. kote 7 m.o.h. (80 m under terreng) uten at fjellgrunn ble påtruffet.

Det ble oppdaget/påvist kvikkleirelag i grunnen ved 9 av 10 borpunkter.

Foreliggende rapport beskriver gjennomført detaljert utredning av faresonen, samt ny klassifisering av faregrad,
stabilitetsberegninger, ny avgrensning av løsneområde, avgrensning av utløpsområde og anbefalinger av tiltak.

Etter ønske fra kommunen endres navnet på kvikkleiresone til «Støalandet» (tidl. «Støaveien»).

Rådgivende arkitekt og ingeniørfirma

Planlegging, prosjektering, oppmåling og prosjektledelse

Storgata 11 A, Pb 26, 2051 Jessheim Tlf 63 94 24 40

Org.nr no 938 182 787 mva Bank 1606.08.07802
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1 Innledning

I forbindelse med ønske av Ringerike kommune om utredning av områdestabilitet for boligfeltet øst
for veien «Støalandet» har det blitt utført geotekniske grunnundersøkelser. Feltet ligger på Hønefoss
og grenser til Storelva i vest, ca. på høyde med Petersøya. Området ligger innenfor av NVE registrert
kvikkleiresone nr. 867 «Støaveien» og er forholdsvis tett bebygd med ca. 70 stk. eneboliger samt
tilhørende infrastruktur. Kvikkleiresonen omfatter et areal på ca. 160 daa.

Det ble oppdaget/påvist kvikkleirelag i grunnen ved 9 av 10 punkter som ble boret ifm. utført
oppdrag. Det ble tidligere indikert og påvist kvikkleireforekomster enkelte steder i området, jfr. /17/,
/19/, /21/.

Grunnundersøkelsene ble utført av Romerike Grunnboring AS i oppdrag av Ringerike kommune.
Formål med undersøkelsene var fremskaffelse av grunnlag for en detaljert utredning av
kvikkleiresonen. Resultatene av grunnundersøkelsene fra felt og lab er presentert i /14/.

Foreliggende rapport beskriver utredning av områdestabilitet for kvikkleiresonen. Det ble dessuten
foretatt en mer nøyaktig avgrensning av faresonen for kvikkleireskred samt utløpsområder og
foreslått stabilitetsforbedrende tiltak.

Etter kommunens ønske endres navnet på kvikkleiresonen til «Støalandet». Dette pga. at
betegnelse «Støaveien» kan føre til misforståelser/forveksling av geografisk beliggenhet med flere
andre steder i Norge. Ny sonebetegnelse brukes i det følgende.

2 Grunnlag

2.1 Tidligere utførte utredninger

Ifm. nasjonal kvikkleirekartleggingen ble området klassifisert som kvikkleiresone av NGI i 1988, jfr.
/  20 / og  /18 /. Vurderingsgrunnlag for avgrensing av sonen ble utført ved hjelp av kvartærgeologisk og
topografisk kart samt befaring. /  20 / henviser bl.a. til NGI rapport nr. 77035 for mer informasjon om
kartlegging av sonen. Under utarbeidelse av foreliggende rapport var det kun delrapport nr. 77035
08 vi hadde tilgang til. Ifm. rev.2 av rapporten fikk vi tilsendt 17 stk. geotekniske rapporter fra
området av NGI. To av disse omtalte grunn og stabilitetsforhold i undersøkt området, jfr. /22/ og
/23/. Disse ble gjennomgått og det ble vurdert at innholdet i rapportene ikke gir nye opplysninger
som ville endre allerede foretatte vurderinger og beregninger.

Soneavgrensningen i /20/ ble mest sannsynlig utført på grunnlag av topografien, dvs. bunn ravine i
øst og sør, vassdrag Storelva i vest og forholdsvis flatt, lavere liggende terreng i nord.

Sonen ble i 2004 og 2006 evaluert av NGI mtp. skredfaregrad, konsekvens og risikoklasse, jfr. /  15 / og
/16/. Sonen ble tildelt:

Faregradklasse: Lav
Konsekvensklasse: Meget alvorlig
Risikoklasse: 3

Det ble i 2009 utført grunnundersøkelser av NGI i 5 stk. borpunkter med påfølgende stabilitets
beregninger i skråningen mot Storelva, jfr. /15/. Konklusjonen var at terrengstabilitet delvis er
bekymringsverdig lavt og at det bør utføres mer detaljerte undersøkelser.

Samtlige tidligere utførte grunnundersøkelser og utredninger av relevans er tatt med i foreliggende
rapport.
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2.2 Grunnundersøkelser

Data fra utførte grunnundersøkelser er gjengitt i /14/. Plassering av borpunktene, metoder og dybder
er vist i vedlagt tegning V03 og tegning V01 fra /14/.

Følgende felt og laboratoriearbeider ble utført i tidsperioden mellom 3.9.18 og 14.2.19:

17 stk. totalsonderinger. Sonderingsdybder ml. 30 og 80m under terreng (u.t.).
5 stk. CPTU sonderinger. Sonderingsdybder ml. 14 og 29m u.t., intervaller ml. 7 og 21m.
9 stk. prøveserier, bestående av totalt 24 stk. 54mm og 18 stk. 72mm sylinderprøver,
prøvetakingsdybder mellom 5 og 42m.
7 stk. hydrauliske poretrykks /grunnvannsmålere, fordelt på 3 lokasjoner, måledybder
mellom 7 og 18m.
Rutineanalyse av 42 stk. sylinderprøver med stedlige jordmasser på laboratorium hos NGI.
8 stk. CRS ødometerforsøk på laboratorium.

Det bemerkes at 3 stk. opprinnelig planlagte borpunkter i ravinen i sør av økonomiske grunner ikke
kom til utførelse, med derav resulterende usikkerhet rundt grunnforhold ved ravinebunn.

3 Terreng og grunnforhold

3.1 Topografi

Terrengkoter i undersøkt område ligger mellom ca. +60 m.o.h. ved bunn Storelva og ca. +120 m.o.h.
på de høyest liggende platåene nordøst på området. Bunn på ravinen i sør/sørøst ligger på mellom
koter +85 og +70 m.o.h.

Eksisterende bebyggelse ligger hovedsakelig på en leirrygg som begrenses av sterkt hellende terreng,
dvs. ravineskråninger i øst og sør og elveskråning mot Storelva i vest. Skråningene er svært bratte og
høye, med helning på opptil 1:1,5 og høydeforskjell på opptil 40 m. I nord begrenses området av
fylkesvei «Vesternbakken» som ble anlagt i skjæring/fylling i mot nord skrånende terreng,
høydeforskjell opptil 15m, helning opptil 1:1,5.

De øvre delene av området er preget av 3 til 4 stk. platåer/terrasser med mellomliggende skråninger
på ca. 5 til 15 m høyde og helning på ca. 1:2 til 1:3.

3.2 Stratigrafi

Løsmassene i området er av NGU klassifisert som elveavsetninger, samt avsetning av marin leire i
ravineskråningene i sør/sørøst.

Grunnen i skråningen er preget av terrasserte elvesedimenter i ulike nivåer, imellom havavsatte
blandingslag av siltig, sandig leire med varierende andel av fraksjonene. Stratigrafien har bakgrunn i
meandrerende elveløp, vekselvis fluvial og marin sedimentasjon som følge av landheving, endringer i
elve og flomløp, dannelse av kroksjøer og elvedeltaer. Fluvial nedskjæring/erosjon i tidligere
elveskråninger utløste lokale ras og utglidninger som førte til stedvis blanding av marin og
elvesediment. Oven nevnte forhold er bakgrunn for noe «rotete» fremstående stratigrafi, dvs. delvis
utydelig horisontal lagdeling og variasjon i massefraksjoner.
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Det er tilsynelatende høy lagringstetthet i elvesedimentet slik at det måtte brukes økt rotasjon, delvis
slag og spyling under utførelse av totalsonderingene. Høy tetthet skyldes mest sannsynlig at elve
avsetningene var utsatt for lengre uttørkingsprosesser etter terrassering/endring av elveleiet, før
disse ble igjen dekket over av marin leire og andre sedimenter.

Mektigheten på løsmasseavsetningen er ukjent, dypeste boring (borpkt. 3) gikk til ca. kote 7 m.o.h.,
dvs. ca. 50 m under bunne på Storelva uten at fjellgrunn ble påtruffet.

3.3 Poretrykk

Installerte hydrauliske poretrykksmålere viste relativt poreundertrykk (dvs. mindre enn hydrostatisk
trykk mellom to måledybder) øverst på området og midt i skråningen mot Storelva, og relativt
hydrostatisk poretrykk nederst ved elvebredden. I 2009 av NGI utførte poretrykksmålinger på platået
i sør (borpkt. 1_NGI 09, jfr. tegn. V01og V03) viste relativt hydrostatisk poretrykk.

Det bemerkes at målingene kun ble utført i høyereliggende leirelag. Dypeste måling ble utført 18 m
under terreng. Av økonomiske grunner ble det valgt å ikke installere poretrykksmålere i lag av
elveavsetninger eller i bunnen av ravinen. Dermed ble det altså ikke kartlagt evt. hengende
grunnvann, dvs. om lag av elveavsetningene virker drenerende eller ikke.

Fig. 2: Oversikt topografi, løsmasser, avgrensning kvikkleiresone før utredning (kilder: geo.ngu.no, atlas.nve.no)

Petersøya

N



6

4 Soneavgrensning og klassifisering

4.1 Avgrensning av løsneområde

Følgende forhold ble tatt hensyn til ved vurdering av ny avgrensning av mulige løsneområder for
kvikkleireskred:

Topografiske forhold.
Sannsynlig utbredelse av kvikkleire på grunnlag av utførte/foreliggende
grunnundersøkelser.
Sannsynlige, mulige skredmekanismer, vurdert vha. empiriske prinsipper fra /13/.
Stabilitetsberegninger.

Avgrensning i sør og øst : Grensen følger bunnen av ravineskråningen som før. Dette pga. at et mulig
skred på naturlig vis stoppes der terrenget flater ut/begynner å stige på motsatt side. Sannsynlig
skredtype er rotasjonsskred. Kritisk glideflate med sikkerhet på 1,4 fra udrenert beregning vil strekke
seg ca. 50m bak skråningskant innover på platået.

Avgrensning i nord : Det ble lagt vekt på geoteknisk rapport FD513A 2 av Statens vegvesen hvor det
bl.a. ble påvist kvikkleire i skråningen over Nansenveien 31, jfr. /19/, samt vurdering av sannsynlig
skredmekanisme, jfr. kap. 6. Sannsynlig skredtype er rotasjonsskred med begrensning i løsneområde
ved Ivar Aasens vei nederst og ca. 20m bak skråningskanten øverst mtp. kritisk glideflate gjennom
kvikkleire med sikkerhet > 1,4.

Avgrensning i vest : Grensen følger bunnen av skråningen ved elvebredden som før, se begrunnelse
over. Mtp. beliggenheten av kritisk glideflate kan det diskuteres om grensen evt. bør utvides et
stykke ned i elveleiet.

Avgrensning midt/nord : Det ble trukket en ny grense innerst/nord på området. Bakgrunnen for at
denne sonen ble unntatt skredfare er at det ikke er indikasjon på kvikkleire ved borpunkt 5, ved
sondering fra /19/ i kryss Vesternbakken Oddliveien, samt dreietrykksondering nr. 44 fra /18/,
utført ved Vesternbakken 13. Denne delen av området ligger dessuten i såpass lang avstand fra
skråningskantene i øst, sør og vest at den ikke vil kunne bli påvirket av mulige rotasjonsskred.

Det gjøres oppmerksom på at det også ble påvist kvikkleire i grunnen på eiendom Ole Thorkelsens vei
13, ca. 100m nord for dagens grense, jfr. /21/. Mest sannsynlig foreligger det kvikkleire i store deler
av skråningene langs Storelva. I motsetning til Støalandet er topografien i bakkant av disse
forholdsvis flat og jevnt. Derfor ble det valgt å ikke utvide sonen nord /sørover.

Ny avgrensning for løsneområde er vist på tegning V04.

4.2 Faregradsklassifisering

Det ble utført en ny evaluering av skredfaregrad på bakgrunn av utførte grunnundersøkelser, se

fig. 3. Faregradsevalueringen i /15/ var basert på flere antakelser (forkonsolidering, sensitivitet,
poretrykk). Faregrad for kvikkleireskred blir vurdert som «lav».

Faktorene som påvirker konsekvens og risikoklasse er uendret.
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Evaluering av skredfaregrad for kvikkleiresone nr. 867 «Støalandet»

Faktorer Vekttall Score Poeng* Beskrivelse

Tidligere skredaktivitet 1 3 3 Flere registrerte skred i 0,5 til 2 km
omkrets. Nærmeste topografi tyder på
flere mindre og større historiske skred.

Skråningshøyde, meter 2 3 6 Opptil 40m.

Tidligere/nåværende
terrengnivå (OCR)

2 1 2 Ved elvebredden er OCR > 2 i øverste
kvikkleirelag, men < 2 de fleste andre
steder. På bakgrunn av utførte
ødometerforsøk.

Poreover / undertrykk 3/ 3 1 1 Delvis høyt undertrykk øverst, målt ca.
hydrostatisk trykk/ noe under nederst.
Ikke målt i ravinebunn.

Kvikkleiremektighet 2 1 2 Mektighet > H/2, men mesteparten av
kvikkleire dypere enn skråningsfot.

Sensitivitet 1 3 3 Opptil 280.

Erosjon 3 0 0 Erosjonssikring i Storelva i yttersving ved
pumpestasjon (se fig. 11), bred og flat
strandsone ved ravinebekken.

Inngrep:
forbedring/forverring

3/ 3 0 ( 1) 0 ( 3) Score 1 etter utførelse av anbefalt
motfylling mellom snitt 2 2 og 3 3.

SUM 15 (12)

Fig. 3: Faregradsevaluering *Poeng = vekttall x score

5 Sikkerhetskrav for fremtidige tiltak

Fortetning av eksisterende bebyggelse, større utbygging innenfor kvikkleiresonen frarådes. Slike
tiltak hører til tiltakskategori K4 iht. kvikkleireveileder /4/ (større tilflytting/personopphold), og
dersom det skal bygges ut for dette i sonen må sikringstiltakene beskrevet i kap. 7.3 utføres først.

Tiltak iht. tiltakskategori K0 K3 kan gjennomføres så fremt tilfredsstillende sikkerhet iht. /4/ kan
påvises. Siden kvikkleiresone «Støalandet» har lav faregrad, vil dette si at tiltak kan utføres dersom
de ikke medfører forverring av stabiliteten, jfr. tab. 5.1 og 5.2 i /4/. I randsonen bak skråningene må
slike tiltak utføres kompensert (‘ vekt av tilførte laster’ < ‘vekt av fjernete eller erstattete masser ’)
pga. at det er lav sikkerhet ift. overflateskred, og delvis dyperegående utglidninger i disse områdene.
Dette gjelder også mindre, ikke søknadspliktige tiltak iht. SAK10 §4 1, bokstav a), b), c), e) nr.6, e) nr.
7, dvs. oppføring av støttemurer, fyllinger, tilbygg og frittliggende bygg. Hva som defineres som
«randsone» er vist på tegn. V11.

Det skal ikke utføres tiltak i skråningene (bygging, utfylling, avgraving, fjerning av større trær etc.) så
fremt det ikke foreligger en vurdering ift. påvirkning på skredfare av en kvalifisert fagperson. Evt.
fremtidige utfyllinger/endringer ifm. erosjonssikring i elveskråningene på Storelva må prosjekteres og
utføres av kvalifiserte fagpersoner slik at lokal og områdestabilitet forbedres, både i anleggsfasen og
etter avsluttet tiltak.

Prosjektering og utførelse av fremtidige tiltak på Støalandet skal følge sikkerhetskrav fra gjeldende
N VE kvikkleireveileder, byggesaks /byggteknisk forskrift og øvrig relevant regelverk pga. at tiltakets
virkning ift. skredfare alltid må vurderes av kvalifisert fagperson, jfr. SAK10 §5 4 og TEK17 §7 3.
Utbygging på området innerst på Støalandet som er tatt ut av faresonen for kvikkleireskred skal også
følge gjeldende regelverk, men her er det ikke fare for kvikkleireskred.
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6 Grunnlag for stabilitetsvurderinger

6.1 Tolkning av materialparametere

6.1.1 Generelt

Materialparametere som ble tolket:

Overconsolidation ratio « OCR » (fra ødometerforsøk og CPTU korrelasjoner).
Forkonsolideringsspenning « p’c» (fra ødometerforsøk).
Udrenert aktiv skjærstyrke « suA» (se kap. under).
Anisotropiforhold « ADP » (fra rutine labforsøk og korrelasjoner fra NIFS rapport 2014/4).

Parametere «OCR» og «p’c» ble brukt ifm. tolkning av udrenert skjærstyrke og er ikke direkte
inputparametere for stabilitetsberegningene.

6.1.2 Prøve /forsøkskvalitet

En noenlunde pålitelig tolkning av materialparametere fra jordprøver forutsetter god/brukbar prøve
og forsøkskvalitet. Prøvekvalitet bedømmes vha. parametere fra utførte ødometerforsøk.

Uforstyrrede
Prøve

OCR
[ ]

Ødometerforsøk Prøve /forsøkskvalitet Kval.
klasse
(NVE)

Pkt. Dybde
[m]

M0/M L

[ ]
e/e0

[ ]
a

[%]
NVE
(/6/)

SVV
(/7/)

NGI
(/11/, /12/)

3 16,27 ca. 2,2 < 1 0,11 4,65 Forstyrret Dårlig Dårlig/
veldig dårlig

2

3 16,35 ca. 2,2 1,70 0,08 3,25 Akseptabel/
forstyrret

Akseptabel Brukbar/
dårlig

1

8 9,28 ca. 1,9 1,20 0,06 2,65 Akseptabel Akseptabel Brukbar/
dårlig

1

8 9,50 ca. 1,9 < 1 0,07 3,10 Akseptabel Akseptabel Dårlig/
veldig dårlig

1

8 15,50 ca. 1,8 1,10 0,10 4,50 Forstyrret Dårlig Dårlig/
veldig dårlig

2

10 29,50 ca. 1,6 1,20 0,09 4,00 Forstyrret Akseptabel/
forstyrret

Dårlig/
veldig dårlig

2

10 29,50 ca. 1,6 1,10 0,09 3,70 Forstyrret Akseptabel Dårlig/
veldig dårlig

2

13 9,45 ? < 1 ? ? Forstyrret Dårlig Veldig
dårlig

2

Fig. 4: Kvalitet jordprøver etter /6/, /7/,/11/, /12/

Bruddeformasjon på enaksialforsøkene lå på ca. ml. 5 og 15 %. Ifølge /7/ indikerer deformasjoner
over 5 % forstyrrete prøver for lite sensitiv leire. Sensitive prøver viser tendensielt mindre
deformasjoner ved brudd, dvs. en lavere tøyningsnivå ift. prøveforstyrrelse.

Tabell nedenfor gir en oversikt over kvalitet på foreliggende CPTU data. Klassifiseringen gjelder kun
nullpunktsavvik, helning og poretrykksrespons. CPTU sonderingsdata som ligger i anvendelsesklasse
1 2 vurderes som godt egnet til tolkning av jordparametere og jordart/lagdeling. Årsak og betydning
av stor stanghelning (anvendelsesklasser 3 og 4) er usikker.
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Sondering Anvendelsesklasse (kun nullpunktavvik)

KommentarPkt. Dybde
intervall
[m]

Spiss
motstand

Friksjon Poretrykk Helning

4_U 6,0 – 14,2 1 1 (2 til 4 i
få, korte
distanser)

1 4
(14o)

Veldig god poretrykksrespons.
Bq 0,5 til 0,9 under 10m, ellers
rundt 0,4. Delvis sug øverst.

5_U 10,0 – 20,0 1 1 (5 ml. 10
og 11,5m).

1 4
(5o)

«Merkelig» poretrykk, glatt
kurve i store deler. Ukjent
årsak.

11_U 8,0 – 15,0 1 1 1 3
(3o)

Veldig god poretrykksrespons.
Bq 0,4 – 0,9 under 12m og ml. 8
og 11m. Ellers < 0,4.

12_U 4,0 – 19,5 1 1 (2 i få,
korte
distanser)

1 4
(7o)

Veldig god poretrykksrespons.
Sug ml. 4 og 7,7m. Bq 0,4 1,1
under 8m. Ellers < 0,4

13_U 8,0 – 29,1 1 1 (1 til 5 ml.
19 og 25m)

1 4
(14o)

Veldig god poretrykksrespons.
Bq «hopper» ml. 0 og 0,9 under
14m, ellers rundt 0,4.

Fig. 5: Anvendelsesklasser CPTU etter /9/

6.1.3 Udrenert skjærstyrke

Udrenert skjærstyrke ble hovedsakelig tolket ved hjelp av korrelasjoner på CPTU feltdata, jfr. /  8 /.
Tolkningen av samtlige CPTU sonderinger viste en god overenstemmelse med empirisk SHANSEP
formel for  udrenert aktiv skjærstyrke suA= · p’0 · OCR, med = 0,30 og = 0,80, se også vedlegg 1.
Skjærstyrkeprofilene ble tilpasset ulike terrengnivåer vha. oven nevnt SHANSEP prinsipp. Tilpassete
profiler er eksempelvis vist for terrengsnitt 2 2 i vedlegg 5.

Hovedutfordringen for riktig bruk av oven nevnt sammenheng var korrekt vurdering av poretrykk
«u0» i grunnen pga. at denne påvirker effektivspenningene «p’0» direkte iht. kjent sammenheng
p’0 = p0 – u0, se kap. under.

Det ble i mindre grad tatt hensyn til skjærstyrke målt fra konus og enaksialforsøk, hovedsakelig pga.
betydning av poretrykk i prøvene under disse forsøkene avviker sterkt fra in situ forhold, se bl.a.
kommentarer i vedlegg 3.

For å ta høyde for sprøbrudd /tidseffekter ble udrenert skjærstyrke redusert iht. anbefalingen i /8/.
Reduksjonen ble «slått sammen» med ADP faktorene i stabilitetsberegningene, se kap. 6.1.6.

Udrenert skjærstyrke Sensitivitet St > 15 Sensitivitet St < 15

suA 12,5 % 5 %

suD 7,5 % 2,5 %

suP 2,5 % 0 %

Fig. 6: Reduksjon av udrenert skjærstyrke iht. /8/
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6.1.4 Anisotropi

For å ta høyde for anisotropiforhold ved ulik belastning av jordmassene rundt kritisk glideflate ble det
valgt følgende ADP forhold mellom aktiv, direkte og passiv udrenert skjærstyrke iht. NIFS rapport
2014/14 (/12/):

Plastisitetsindeks «Ip» suD/suA suP/suA

10 % 0,63 0,35

> 10 % 0,63 + 0,00425 · (Ip – 10) 0,63 + 0,00375 · (Ip – 10)

Fig. 7: ADP faktorer brukt i stabilitetsberegningene iht. /12/

6.1.5 Drenerte styrkeparametere

Friksjonsvinkel og attraksjon i leiremassene ble hovedsakelig tolket fra CPTU data. Tolkning av
attraksjonen vha. korrelasjon ml. effektivspenninger og spissmotstand, og tolkning av friksjonsvinkel
vha. NTH metoden (jfr. /11/) viste god konsistens ved 4 av 5 sonderinger, se også vedlegg 1.

Tolkete drenerte parameter fra CPTU data ble sammenlignet/kontrollert mot erfaringsverdier for
foreliggende jordmassetyper. Valgte design parametere ligger i nedre del av erfaringsskala.

6.1.6 Materialparametere

Nr. Jordlag
Romvekt
[kN/m3]

Drenert skjærstyrke Udrenert
skjærstyrke

Anisotropi inkl.
tidseffekter

Friksjons
vinkel [o]

Attraksjon
a [kPa]

Aktiv
skjærstyrke
suA [kPa]

A [/ ] D [/ ] P [/]

1 Topplag/skorpe 21,0 32 4,8

SHANSEP
= 0,30
= 0,80

(gjelder jordlag
4, 6, 7, 9, 10,
se vedlegg 5)

2 Forvitringslag 20,0 28 9,4 

3 Elveavsetning 1 19,0 30 1,7 

4 Leire 1 19,5 27 7,9 0,95 0,62 0,30

5 Elveavsetning 2 19,0 32 1,6 

6 Leire 2 20,0 27 7,9 0,95 0,62 0,30

7 Leire, kvikk 1 19,0 27 7,9 0,87 0,59 0,29

8 Elveavsetning 3 19,0 34 1,5 

9 Leire, kvikk 2 19,0 27 7,9 0,87 0,59 0,29

10 Leire 3 20,0 27 7,9 0,95 0,62 0,30

Fig. 7: Materialparametere brukt i stabilitetsberegningene

Forkonsolidering av jordmassene er tolket fra ødometerforsøk og CPTU data. Pga. at det mest
sannsynlig forela ikke hydrostatisk poretrykkforhold også i tidligere, erodert grunn over dagens
terreng er det vanskelig å angi et tidligere terreng /havbunnsnivå for området.
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Ødometerforsøkene tyder på at dagens elvedal har hatt ca. samme beliggenhet i postglasial tid.
Dette pga. at forsøkene indikerer ca. samme tidligere overdekning/forbelastning av terreng øverst og
nederst i skråningen mot Storelva, se fig. under.

Borpunkt Kote
terreng

[ ]

Kote
jordprøve

[ ]

Forbelastning
«p’c»

[kPa]

«OCR»

[ ]

Forbelastning
terreng
«p’c, terreng»
[kPa]

3_U +76,46 +57,11 700 2,2 320

8_U +98,30 +89,02 550 1,9 290

10_U +95,80 +66,3 810 1,6 310

Fig. 8: Forkonsolidering tolket fra ødometerforsøk

6.2 Poretrykksvurdering

Poretrykksforholdene ble vurdert på grunnlag av:

Poretrykksmålinger : in situ målinger vha. hydrauliske målere, jfr, kap. 3.3.
Ødometerforsøk : vurdering av poretrykk «u0» ut ifra tolket effektivspenningsnivå
(p’0 = p0 – u0 u0 = p0 – p’0).
Rutineforsøk : hvordan målt styrke ligger ift. CPTU korrelasjoner. Stor avvike kan evt. tyde på
in situ over /undertrykk pga. at dette trykket ikke vil kunne holde seg stabilt i prøven slik at
materiale vil være løsere/fastere under rutine styrkemålingene enn i reelle in situ forhold
(«unconfined/confined» tilstand).
CPTU data : sammenligning av OCR korrelasjon med OCR fra ødometer. OCR tolkning fra
CPTU data påvirkes av poretrykk som legges inn i tolkningen.
Stratigrafi, topografi : fritt drenerende lag kan motvirke oppbygging av over /undertrykk.
Poreovertrykk oppstår ofte i lavere liggende deler av skråninger, undertrykk i høyere
liggende områder.

Målte in situ poretrykksforholdene er grafisk fremstilt i vedlegg 4. Følgende in situ
poretrykksmålinger ble utført:

Måler/
borpkt.

Terreng
[moh]

Måler
[moh]

Vannspeil [moh] Poretrykk [kPa]
Kommentar

1. måling* 4.1.19 1. måling* 4.1.19

8P_10M +98,27 +88,27 <88,27 0 Måler 8P_10M tørr.
Poreundertrykk
(relativt) antas.

8P_18M +98,27 +80,27 +81,12 8,5

11P_9M +78,39 +69,39 +75,39 +73,15 60,0 37,6
Poreundertrykk
(relativt). 11P_14M +78,39 +64,39 +74,84 +69,59 104,5 52,0

12P_7M +68,55 +61,55 +67,91 +67,67 63,6 61,2

Hydrostatisk
poretrykk (relativt).

12P_13M 68,55 +55,55 +67,32 +67,12 117,7 115,7

12P_17M 68,55 +51,55 +67,78 +66,87 162,3 153,2

Fig. 9: Poretrykksmålinger *umiddelbart etter installasjon
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Forsøk på «tilbakeregning» vha. indikert effektivspenningsnivå på jordprøver fra ødometerforsøk ga
indikasjon på muligens hengende grunnvann i de øvre elveavsetningene. Dette vises i
poretrykksprofil for borpkt. 10, jfr. vedlegg 4. For å estimere sensitivitet av denne effekten på
skråningsstabilitet ble det utført beregninger med og uten hengende grunnvann, jfr. kap. 7.

Samlet vurdering av poretrykksforholdene er gjengitt i vedlegg 3. På dette grunnlaget ble det
bestemt design poretrykksprofiler som er vist i vedlegg 4. Profilene ble brukt til å tilpasse udrenert
skjærstyrke til ulike terrengnivåer vha. SHANSEP prinsippet. Profilene ble også brukt som input i
utførte stabilitetsberegninger.

6.3 Tolkning av lagdeling

Stratigrafien i undersøkt området viser antydning til lagdeling, jfr. også kap. 3.2. Det foreligger
elveavsetninger (Ea.) til stor dybde. Lag av elvesedimenter har en tykkelser mellom ca.
3 til 6m og ble hovedsakelig tolket fra totalsonderingsdata.

Fig. 10: Tolkning av stratigrafi på Støalandet (snitt øst – vest)

Det bemerkes at startnivåene på kvikkleirelag i skråningen i nord mot Vesternbakken og Ivar Aasens
vei er en del høyere. Der ble det oppdaget kvikkleirelag allerede på koter +85 og +80, jfr. /19/.
Kvikkleirefunnene på eiendommen Ole Thorkelsens vei 13 (nord for sonen) viser derimot samme
nivåene, jfr. /21/.

6.4 Erosjon

Erosjonsforholdene i Storelva ble vurdert vha. elvebunnsmålinger fra 1999 og 2016. Dataene er
offentlig tilgjengelige på NVE og Statens Kartverket sine nettsider («atlas.nve.no» og
«hoydedata.no»).

Dataene fra 2016 ble generert fra laserskanning. I foreliggende utredning ble punktskyen for
elvebunnen ekstrahert og sammenlignet med 2 stk. profiler som ble målt med ekkolodd i 1999.
Sammenligningen viste at det ikke er tegn til aktiv erosjon i Storelva vest for Støalandet.
Bunnprofilene fra 1999 og 2016 er vist på tegning V06.
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Det bemerkes at yttersvingen på Storelva langs bebyggelse ved strandsonene i Ole Thorkelsens vei og
forbi pumpestasjonen i sør ble erosjonssikret i 1988, samt forlengelse og vedlikehold i 2005, se fig.
under. Oppbygging av deltaene ved Tyrifjorden tyder derimot generelt på pågående erosjon/
transport av elvesediment fra bunnen/skråningene på Storelva.

Fig. 11: Erosjonssikring i Storelva langs Støalandet (kilde: atlas.nve.no)

Bekkeleiet i ravinedalen i sør er ca. 1m dyp med masks helning på ca. 1:35, dvs. ca. 1,6o fall.
Skråningen mot boligfeltet ligger hovedsakelig i innersvingen på bekken. Rennende vassdrag
eroderer sideterreng hovedsakelig i yttersvinger. Strandsonene på begge sider av bekken er
forholdsvis brede med lite tverrfall, dvs. evt. aktiv erosjon vil ikke berøre de bratte skråningene
umiddelbart.

6.5 Kritiske snitt og vurdering av skredmekanismer

Det ble totalt vurdert og beregnet 5 stk. kritiske snitt, snitt 1 1 til 5 5. Beliggenheten av disse er vist
på tegning V05 og figur under. Snitt 1 1 og 2 2 er ca. identiske med snittene beregnet av NGI i 2009,
jfr. /17/. Snittene ble valgt slik at alle kritiske skråninger og skråningsdeler rundt leirryggen på
Støalandet er representert. Innmålte bunnprofiler ble tatt med i beregningene. Beregningene ble
utført med hensyn til normalvannstand i Storelva på +66,70, jfr. NVE rapport nr. 2003/7:
«Flomsonekart – delprosjekt Hønefoss» (okt. 2003) .

Vurdering av sannsynlige skredmekanismer er utført på grunnlag av beregnete kritiske glideflater og
empirisk metode fra NIFS rapport 2016/14, jfr. /13/. Geometriske forhold som ligger til grunn for
disse vurderingene er gjengitt på tegningene V07a til V07e. Pga. at kvikkleirelag ligger forholdsvis
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dypt under skråningsbunn er mest sannsynlig skredmekanisme rotasjonsskred for 4 av de 5
undersøkte snitt. En samlet oversikt er gitt i fig. 13.

Fig. 12: Oversikt beregningssnitt 1 til 5 og bunnpropfiler

7 Stabilitetsvurderinger

7.1 Generelt

Det bemerkes innledningsvis at den mest sannsynlige skredmekanismen i skråningene er
rotasjonsskred, dvs. ikke kvikkleiretypisk skred, hverken bak eller forover rettet , jfr. figur under.
Mulig retrogresjon foreligger kun for snitt 3 3. Pga. begrenset utstrekning av leirryggen bakover og
«omslutning» av dette snittet mellom to snitt som ikke har samme skredmekanisme vil det i
realiteten ikke oppstå et kvikkleiretypisk områdeskred.

En har derimot likevel valgt å opprettholde klassifisering av området som kvikkleiresone med definert
faregrad. Dette pga. at området er forholdsvis tett bebygd og vurderingene rundt skredmekanismene
er basert på empiriske metoder som vil være under stadig utvikling i mange år fremover.
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7.2 Utførte beregninger

Det ble utført:

Udrenerte a analyser av terrengstabilitet, dvs. beregninger med drenerte parametere for
leirelag i kombinasjon med poretrykksprofiler.
Udrenerte su ADP analyser, dvs. beregninger med udrenerte parametere for leirelag.

Sistnevnte beregningene kan anses som en blandet analyse, pga. at det ble brukt drenerte
parametere for topplag og lag med elveavsetninger.

Dagens skråninger vurderes å foreligge i drenert tilstand. Med «drenert tilstand» menes at det kun
foreligger «utkonsoliderte» spenningstilstander i leirelag med udrenert lastrespons. Med hensyn til
sikkerhetskonseptet i gjeldende TEK17/NS EN 1997 vil en beregnet sikkerhetsfaktor på 1,25 i dagens
skråninger kunne anses som tilstrekkelig stabilt.

Ved belastningsendringer som følge av f.eks. ny bebyggelse, fyllinger, stenging av drensveier vil
leirelag under topplag respondere med oppbygging av poretrykk slik at tilstand i skråningene vil
endres fra drenert til udrenert. For udrenert tilstand vil det kreves en beregnet sikkerhetsfaktor på
1,40 mht. tilstrekkelig stabile forhold.

I mest kritisk snitt 2 2 viser utførte drenerte beregningene mobilisering av kritiske glideflater opptil
90%. Dagens skråninger har altså en viss robusthet ved en evt. plutselig opptredende, udrenert
tilstand forårsakende belastningsendring.

Stabilitetsberegningene ble utført vha. program Geosuite Stability versjon 15.4.0.0 med
beregningsmotor BEAST 2003 (likevektsmetode). Programmet anses som vel egnet for foreliggende
utredninger pga. mulighet for beregning med ikke lineare poretrykks og skjærstyrkeprofiler.

For 2 av 5 beregnete snitt ble det lagt inn forsiktig antatte faktorer for (ensidig) sidefriksjon for å ta
høyde for romlige effekter som elliptisk utforming av 3D glideflater i lengderetning og begrenset
utstrekning av skråningene (stabiliserende effekt i endene av glidelegeme), se tabell under.
Beregningene med sidefriksjon viser i underkant av 5% høyere stabilitet. Dette anses som
konservativt ift. i bransjen ofte brukt 10% «påslag» ved utpreget uregelmessig «romlig topografi».
Geometrien og beliggenheten på kritisk glideflate påvirkes i lite grad av valgte 3D faktorer, jfr. tegn
V10a til h.

Det ble lagt inn bygnings og trafikklaster hvor dette ble ansett som realistisk (f.eks. boliger uten
kjeller).

Tabell med beregningsresultater viser at det kun er snitt 2 2 som har kritisk lav sikkerhet. Dette
snittet ble også ansett som mest kritisk i NGI sine utredninger i 2009, jfr. /17/. Beregnet sikkerhet
ligger noe høyere enn beregningene fra 2009. I dette snittet ble det også utført en beregning med
hengende grunnvannsnivå i det øverste laget med elveavsetninger. Hengende grunnvann/
«drenering» av poretrykk er antydet i dette laget, jfr. kap. 6.2 og vedlegg 4. Beregningen ga ca. 4%
høyere sikkerhet.

Delvis lav sikkerhet mot lokale glideflater nederst og øverst i skråningene samt snitt 4 4 skyldes
konservativt valgte verdier for attraksjon i tørrskorpe og forvitringslag, se også fig. 7. Dette slår ut
for lokale glideflater som kun går gjennom disse lagene. Reell sikkerhet vurderes som en god del
høyere. Erfaringstall viser verdier for attraksjon i slike lag på opptil 100 kPa, jfr. f.eks. /9/ og /10/.

Resultatene på stabilitetsberegningene er på tegning V10a til V10h.
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Sn
it
t

3D
si
de
fr
ic
ti
on
(G
S) Sikkerhetsfaktor kritisk glideflate

udrenert ( drenert ) beregning Sannsynl.
skredtype

iflg.
NIFS

2014/16

Kommentar
beregningsgrunnlag

Glideflate
nederst(3)

Glideflate
øverst(3)

Lang
glideflate

I kvikkleirelag I kvikkleirelag I kvikkleirelag

J a Nei J a Nei J a Nei

1 0,000 1,78 1,71 / 1,56 1,72 /
Rotasjons
skred

2D beregning uten romlige
effekter. Konservative poretr.
forhold. Best dokumentert
snitt mht. grunnforhold
(4 sonderinger, 3 prøveserier)

2

0,007
2,52
( 1,47 )(1) / /

1,24
(1,07)(1)

1,19
1,22(2)

( 1,12)(1)

(1,31)(2)

/

Rotasjons
skred

Poreundertrykk i toppen.
Ingen hengende grunnvann,
hydr. trykk nederst. Bygnings
og trafikklaster på
toppen/midten. Best
dokumentert snitt mht.
poretrykk (5 stk. målere, 2 stk.
gode ødometerforsøk).

0,000
2,42
( 1,50 )(1) / /

1,17
(1,05)(1) 1,13

(1,08)(1) /

3 0,000 1,44 1,31(4) / 1,47
1,48
(1,48)(1) /

Retro
gressivt
skred(5)

2D beregning uten romlige
effekt. Konservative
poretrykksforhold (ingen
negativt trykk, ingen
hengende grunnvann,
overtrykk nederst).

4

0,004 / / / / 1,30(4)

(1,28)(1,4) 1,07(4)

Rotasjons
skred

Kvikkleireforekomst i nedre
del av skråningen usikker
(ingen boring i ravinen).
Konservative poretrykks
forhold (ingen negativt trykk,
ingen hengende grunnvann,
overtrykk nederst). Bygnings
og trafikklaster på toppen.

0,000 / / / / 1,24(4)

(1,24)(1,4) 1,04(4)

5 0,000 / 1,80 / 1,34(4) 1,55 /
Rotasjons
skred

2D beregning uten romlige
effekter. Bygnings og
trafikklaster på toppen.

(1)Drenerte beregninger.
(2)Beregning utført med hengende grunnvannshorisont på kote +68,5 m.o.h. (lag « Elveavsetning 1 »). Poretrykks og
skjærstyrkeprofilene ble tilpasset.
(3)Pga. usikkerhet/konservative antakelser ift. attraksjon i topplag ble det ikke tatt hensyn til veldig grunne glideflater (< 1m
dybde).
(4)Trolig en del høyere i realiteten pga. stor betydning av konservativt valg av attraksjon i øvre lag samt stabiliserende virkning av
rotsystem til høye trær.
(5)Kun teoretisk, se kap. 7.1.

Fig. 13: Oversikt resultater fra stabilitetsberegningene
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7.3 Sikringsbehov

Nedenfor omtalt krav om sikringstiltak gjelder kun ifm. evt. ny utbygging på Støalandet som vil
medføre tilflytting av personer eller økt personopphold. Situasjonen er ikke utpreget prekært pga.
at det er beregnet nesten er 12% margin i forhold til dyperegående terrengbrudd for dagens skråning
uten ytterligere belastning (drenert tilstand). Pga. høyt antall av eksisterende bebyggelse/person
opphold kan utførelse av sikringstiltak vurderes selv om det ikke legges opp til ytterligere utbygging.

Beregnet sikkerhet i nordre del av skråningen mot Storelva (snitt 2 2) ligger en del under omforent
sikkerhetsnivå. Med bakgrunn i krav fra NVE sin kvikkleireveileder for utbygging i kvikkleiresoner ble
det vurdert tiltak for økning av stabilitet, tilsvarende krav om prosentvis forbedring, jfr. fig. 5.1 i /4/.
Dette betyr at sikkerhet etter utført stabiliserende tiltak skal ligge 6% høyere ift. beregnet sikkerhet
fra udrenert analyse på 1,19.

Tradisjonelle tiltak for forbedring av skråningsstabilitet er:

1) Avlasting/planering av arealer på skråningstopp.
2) Motfylling i skråningsbunn.
3) Grunnforsterkning vha. kalk sement peler.
4) Avskjæring av kritiske glideflater vha. bakforankret spunt e.l.
5) Jordnagling.
6) Dreneringstiltak ved høyt poreovertrykk eller høy grunnvannsnivå.

Mulighetene diskuteres ikke i detalj pga. at det er åpenbart at forholdsvis tett bebyggelse gjør det
vanskelig å utføre andre tiltak enn tiltak nr. 2). Det bemerkes også at forholdsvis høy fasthet i grunt
liggende jordlag over kvikkleira og stor dybde til fjell utelukker tiltak nr. 3) og 4).

Nødvendig fyllingsvolumen for å øke stabiliteten i snitt 2 2 med 6% ble overslagsmessig beregnet til
16.000m3 fast volum. Geometri på motfyllingen ble forsøkt tilpasset slik at det blir minst mulig
inngripen i dagens elveleie. En evt. mer optimal plassering og utforming av motfyllingen vil være
gjenstand for detaljprosjektering.

Foreslått plassering av fylling og snitt er vist i tegningene V08 og V09.

Det bemerkes at sikkerhet mot forholdsvis dypt gående glideflater (ikke gjennom kvikkleire) i
snitt 4 4 er veldig lav , også ved bruk av høyere verdier for attraksjon i leirmassene. Grunnforholdene
i bunnen av ravinen ble av økonomiske grunner ikke kartlagt ifm. foreliggende utredning. Vi
anbefaler at dette gjøres til et senere tidspunkt. Muligens bør en da vurdere tiltak for stabilisering av
(deler av) ravineskråningene i øst/sørøst også. Dette blir særlig aktuelt ifm. evt. større utbygging/
fortetning innenfor østre/sørøstre del av kvikkleiresonen.

8 Avgrensning av utløpsområde

NIFS rapport 2016/14 angir maksimal utløpsdistanse for rotasjonsskred i alle type terreng til
utløpsdistanse «Lu» = 0,5 ·  løsnedistanse «L».

Dette ville for snitt 1 1 og 3 3 gir utløpsdistanser på ca. 120m, og ca. 60m for snitt 2 2 og 4 4.
I praksis vil skredutløpet bli begrenset av stigende terreng på andre siden av elve og ravinedalen.
Et skred i skråningen i nord vil kunne ha en utløpsdistanse på 25m.

Avgrensning av utløpsområde på grunnlag av disse betraktningene er vist i tegning V04.
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Fig. 14: Forklaring av terminologien (kilde: NIFS rapport 2016/14, fig. 2.1)

9 Konklusjon og anbefalinger

Stabilitet i skråningene i undersøkt området/kvikkleiresone «Støalandet» er noe bedre enn vurdert i
NGI rapport fra 2009, jfr. /17/. Ny avgrensning av sonen er omtrent som før, med mindre endringer
midt/nord på området. Faregrad, konsekvensklasse og risikoklasse er uendret.

Typisk frem /bakoverrettet kvikkleire skredutbredelse ved mulige kvikkleireskred vurderes som
usannsynlig. Sannsynlig skredmekanisme er rotasjonsskred i alle skråninger.

Det anbefales:

At sikringstiltak som beskrevet i kap. 7.3 og tegninger V08, V09 vurderes (strengt tatt ikke
nødvendig etter gjeldende regelverk hvis området ikke skal utbygges ytterligere).
Utføring av jevnlige målinger av elvebunnen i Storelva samt elveskråninger i 3 til 5 profiler.
Målingene utføres minst hvert 5 år, og/eller etter flomhendelser av større omfang.
Målingene sammenlignes med tidligere målinger og evt. pågående erosjon/behov for
utvidelse av erosjonssikring vurderes.
Mer nøyaktig utredning av erosjonsforholdene i ravinebekken samt kartlegging av
grunnforhold i bunnen av ravinen.
Utarbeidelse av system/rutiner for overvåking og registrering av evt. mindre
overflateglidninger eller synlige bevegelser (sprekker, skjeve trær, gjerder e.l.) i alle
skråninger, samt skråning i Storelva. Ved større avvik bør geotekniker kontaktes.
At fjerning av større trær i skråningene/avskoging unngås. Eksisterende vegetasjon i
skråningene, særlig i ravineskråningene i øst/sørøst bidrar til stabilitet i disse. Dette gjelder
spesielt høye trær.
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10 Tegninger og vedlegg

Tegning V01, V02:  se geoteknisk datarapport (/14/)

Tegning V03: Oversikt lokasjoner m/påvist eller indikert kvikkleireforekomst
Tegning V04: Oversikt ny avgrensning kvikkleiresone (løsne og utløpsområder)
Tegning V05: Beregningssnitt 1 1 til 5 5
Tegning V06: Bunnprofiler 1 til 3, Storelva
Tegning V07a: Beregningssnitt 1 1 m/kritiske glideflater, vurderinger iht. NIFS 2014/16
Tegning V07b: Beregningssnitt 2 2 m/kritiske glideflater, vurderinger iht. NI FS 2014/16
Tegning V07c: Beregningssnitt 3 3 m/kritiske glideflater, vurderinger iht. NI FS 2014/16
Tegning V07d: Beregningssnitt 4 4 m/kritiske glideflater, vurderinger iht. NI FS 2014/16
Tegning V07e: Beregningssnitt 5 5 m/kritiske glideflater, vurderinger iht. NIFS 2014/16
Tegning V08: Oversikt motfylling 6% forbedring
Tegning V09: Snitt A A motfylling 6% forbedring
Tegning V10a: Beregningsresultat snitt 1 1 fra GeoSuite Stability
Tegning V10b: Beregningsresultat snitt 2 2 (udrenert) fra GeoSuite Stability
Tegning V10c: Beregningsresultat snitt 2 2 (drenert) fra GeoSuite Stability
Tegning V10d: Beregningsresultat snitt 2 2 (hengende gv) fra GeoSuite Stability
Tegning V10e: Beregningsresultat snitt 2 2 (motfylling) fra GeoSuite Stability
Tegning V10f: Beregningsresultat snitt 3 3 fra GeoSuite Stability
Tegning V10g: Beregningsresultat snitt 4 4 fra GeoSuite Stability
Tegning V10h: Beregningsresultat snitt 5 5 fra GeoSuite Stability
Tegning V11: Oversikt avgrensning randsone med krav om kompensert fundamentering

Vedlegg 1: Tolkning CPTU feltdata.
Vedlegg 2: Tolkning ødometerforsøk.
Vedlegg 3: Vurdering/evaluering poretrykksforhold.
Vedlegg 4: Design poretrykksprofiler snitt 1 1 til 3 3.
Vedlegg 5: Design skjærstyrkeprofiler (aktiv udrenert), SH ANSEP terrengtilpasset.
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Vedlegg 3

Utredning kl sone 867 «Støaveien» Vurdering av poretrykkforholdene fra poretrykksmåling, CPTU sondering, ødometerforsøk,
stratigrafiske og topografiske betraktninger.

Pkt.
nr.

Profil Kote Posisjon i
skråning

Topografi
vest øst

Jordmasser, stratigrafi Ødometer/
rutine styrke

CPTU Målinger Samlet vurdering poretrykk

3_U

1

+73,46 Topp
skråning
0/1
terrasse 1

1:2 øvre 10m,
1:7 nedre 5m
(under vann),
60m fra
skråningsfot
2/1. Rett på

kanten.

Elveterrasser 0 til 6m,
27 til 31m. Leire med
tynne silt og sandlag.
KL 16 til 24m, 38 til
52m (tynnere lag 1
2m).
oo

Pore
undertrykk i
prøven fra
16,3m. Grei
prøvekvalitet.
p’c=650kPa.

/ / Gv på 5m, hydrostatisk til 15m
(bunn Storelva).

Poreovertrykk 15kPa/m ml. 15
og 25m (veldig konservativ
antakelse, argumentene for
undertrykk overveier).

Hydrostatisk videre nedover.
11_U +78,39 Bunn

skråning
2/1
terrasse 1
++

1:3 rett i
bakkant, 20m
høy, terreng
foran ca. 1:15,
60m til kant
skråning 0/1.
++

Elveterrasser 0 til
12m, 16 til 21m, 33 til
37m. Leire med tynne
silt og sandlag. KL 16
til 19m, 41 til 45m (lag
2 4m). oo

Rutine styrke
mye lavere
enn CPTU
styrke (tyder
på in situ
undertrykk/
høyere in situ
p’0/styrke)

8 til 15m. Dren lag 10
til 12m. God respons.
OCR tolkn. m/pore
undertr. = 3kPa/m
gir p’c,terreng= 370kPa
(passer med ødom.
pkt. 8, 10).

2,9kPa/m
undertr. fra 9
til 14m.
2 målere.

Gv på 5m, hydrostatisk til 12m
(vannspeil Storelva, uk
elveavsetning).

12 til 16m (ok elveavsetning):
poreundertrykk 5kPa/m.

Hydrostatisk videre nedover.

10_U +95,83 Topp
skråning
2/1
terrasse 2

1:3, 20m høy,
10m fra
kanten.

Elveterrasser 0 til 9m,
14 til 25m, 33 til 43m.
Leire med tynne silt
og sandlag. KL 43 til
>80m (tykt lag m/2
terrasser). oo

Poreundertr. i
prøven fra
29,5m.
Undertrykk ca.
4kPa/m. Grei
prøvekvalitet.
p’c=300kPa.

/ Hydr. trykk
ml. 8 og
12m. Gv på
ca. 4m (NGI
2009 måling,
ca. 15 m i
bakkant)
oo

Gv på 6m, poreundertrykk
6kPa/m til 30m (vannspeil
Storelva, ok elveavsetning).

Hydrostatisk videre nedover.



12_U

2

+68,55 Bunn
skråning
2/1
/topp
skråning
0/1
terrasse 1
ooo

1:2 øvre 7m,
1:5 nedre 5m
(under vann),
skråning 2/1
rett i bakkant
1:2, 30m høy.
15m fra
kanten. ++

Elveterrasser 0 til 4m,
19 til 25m, 39 til 41m.
Siltig leire med tynne
silt og sandlag. KL 11
til 19m, 25 til 39m
(tykke lag m/tynne
silt og sandlag).

/ 4 til 19,5m. Sug (neg.
poretrykk) ml. 4 og
7,8m. God respons.
OCR tolkn. m/
poreundertrykk=
9kPa/m gir
p’c,terreng=220kPa
o

Hydrost.
trykk ml. 7
og 17m,
9,2kPa/m. 3
målere. Gv
ca. 1m u.t.
o

Gv på 1m, hydr. til 12m (bunn
Storelva).

Poreovertrykk 15kPa/m til 25m
(som borpunkt 3, konservativ
antakelse).

Hydrostatisk videre nedover.
8_U +98,27 Topp

skråning
2/1
terrasse 2

1:2, 30m høy.
20m fra
kanten.

Elveterrasser 5 til
40m, nesten
gjennomgående,
tynnere leirelag i
mellom. Indikasjon KL
40 til 70m, tynnere
silt /sandlag imellom.
Utydelig lagdeling.
oo

Neg. poretrykk
i prøvene
9,3m, 9,5m,
15,5m ved p’0
(konsistent).
Grei prøve
kvalitet.

/ Måler på
10m tørr.
8,5kPa trykk
på 18m.

Gv ved 10m, poreundertrykk
2kPa/m til 20m (konservativt,
egentlig neg. trykk over).

Poreundertrykk 5kPa/m ned til
35m.

Hydrostatisk videre nedover
(som borpunkt 10).

13_U

3

+74,77 Topp
skråning
0/1
terrasse 1

1:1,5 øvre
10m, 1:7
nedre 5m
(under vann),
terreng i
bakkant mot
skråning 2/1
stigende 1:10
på 70m. 6m
fra kanten.

Elveterrasser 0 til 8m,
forholdsvis ren leire
derunder (til 30m). KL
12 til >30m (tykt lag).

Antydning til
poreundertr. i
prøven fra
9,45m ved p’0.
Men: dårlig til
veldig dårlig
prøvekval.

Rutine styrke
målinger noe
høyere enn
CPTU styrke.
+

8 til 29m. Mange
drenerende lag
(poretrykk nesten 0
ml. 12 og 18m). God
respons. OCR tolkn.
m/hydr. poretrykk
gir p’c,terreng=140kPa
(passer ikke med
ødom. pkt. 3).
o

/ Gv ved 6m, hydr. til 15m (bunn
Storelva).

Poreovertrykk 15kPa/m til 25m
(som borpunkt 3, konservativ
antakelse).

Hydrostatisk videre nedover.

9_U +101,35 Topp
skråning
2/1
terrasse 2

1:2 øvre 15m,
1:10 nedre
5m. 15m fra
kanten.

Elveterrasser 0 til 4m,
10 til 18m, 25 til 34m,
42 til 50m, 57 til 59m.
Forh.vis rene leirelag
imellom. Kl 36 til
>80m (tykt lag m/
tynnere silt /sandlag).

/ / / Gv på 8m, undertrykk 6kPa/m til
35m (vannspeil Storelva).

Hydrostatisk videre nedover.
(som borpkt. 10).



4_U 4 +105,06 Topp
skråning 3

1:2 på hele
30m høy
skråning. 35m
fra kanten.

Elveterrasser 18 til
22m, 27 til 34m, 42 til
45m. Forh.vis rene
leirelag imellom. Kl 38
til >60m (tykt lag m/
tynnere silt /sandlag).

Rutine styrke
mye lavere
enn CPTU
styrke (tyder
på in situ
undertrykk/
høyere in situ
p’0/styrke)

6 til 14m. Dren. lag
ned til 8,5m, delvis
sug. God respons.
OCR tolkn. m/pore
undertrykk= 2kPa/m
gir p’c, terreng= 340kPa
(passer med ødom.
pkt. 8 og 10).

/ Som borpkt. 8.

impliserer vanligvis undertrykk

+ impliserer vanligvis overtrykk

o impliserer vanligvis hydrostatisk trykk











Prosjekt: 040.18H

Sted Kvikkleiresone 867 "Støaveien"

Profil: 5-5, borpunkt 8 - negativt poretrykk øverst
Kommune Ringerike Erfaringsverdier til orientering:

S  m

0,20 1,00

19,50kN/m3 0,25 0,80

Antatt kote tidl. havbunn: 118,00 m.o.h. 
Antatt tidl. GV kote: 106,00 m.o.h. 0,28 0,60
Poretrykk/m 6,00 kPa/m 0,32 0,90

0,30 0,85

Kote topp skråning: 98,27 m.o.h. OBS! Hvis det foreligger su A-verdier fra f.eks. CPTU data kan disse manuelt
GV kote: 88,27 m.o.h. skrives inn i kolonne "D". Ellers beregnes su A automatisk ut i fra
Poretrykk 1: 9,17 kPa/m ned til kote +78, 0 valgte verdiene for alfa og beta.
Poretrykk 2: 5,00 kPa/m mellom kote +78,0 og +63,0
Poretrykk 3: 10,00 kPa/m fra kote +63,0 og videre nedove r
Forkonsolidering terreng : 338,36 kPa

0,80
0,30

CPTU/lab SH AN SEP
Kote u [kPa] p0' før [kPa] su A,etter [kPa] p0'etter [kPa] OCR su A,etter [kPa]

96,00 0,00 369,00 44,265 8,34 0,00
94,00 0,00 396,00 83,265 4,76 0,00
92,00 0,00 423,00 122,265 3,46 0,00
90,00 0,00 450,00 161,265 2,79 0,00
88,00 -65,00 477,00 265,265 1,80 127,25
86,00 -46,66 504,00 285,925 1,76 134,99
84,00 -28,32 531,00 306,585 1,73 142,73
82,00 -9,98 558,00 100,00 327,245 1,71 150,45
80,00 8,36 585,00 347,905 1,68 158,18
78,00 26,70 612,00 106,00 368,565 1,66 165,89
76,00 36,70 639,00 397,565 1,61 174,34
74,00 46,70 666,00 426,565 1,56 182,77
72,00 56,70 693,00 455,565 1,52 191,17
70,00 66,70 720,00 484,565 1,49 199,55
68,00 76,70 747,00 513,565 1,45 207,92
66,00 86,70 774,00 542,565 1,43 216,27
64,00 96,70 801,00 571,565 1,40 224,62
62,00 116,70 828,00 590,565 1,40 232,17
60,00 136,70 855,00 609,565 1,40 239,72
58,00 156,70 882,00 628,565 1,40 247,27
56,00 176,70 909,00 647,565 1,40 254,82
54,00 196,70 936,00 666,565 1,40 262,37
52,00 216,70 963,00 685,565 1,40 269,92
50,00 236,70 990,00 704,565 1,41 277,47
48,00 256,70 1017,00 723,565 1,41 285,02
46,00 276,70 1044,00 742,565 1,41 292,57
44,00 296,70 1071,00 761,565 1,41 300,12
42,00 316,70 1098,00 780,565 1,41 307,67
40,00 336,70 1125,00 799,565 1,41 315,22
38,00 356,70 1152,00 818,565 1,41 322,77
36,00 376,70 1179,00 837,565 1,41 330,32
34,00 396,70 1206,00 856,565 1,41 337,87
32,00 416,70 1233,00 875,565 1,41 345,42
30,00 436,70 1260,00 894,565 1,41 352,97
28,00 456,70 1287,00 913,565 1,41 360,52
26,00 476,70 1314,00 932,565 1,41 368,07
24,00 496,70 1341,00 951,565 1,41 375,62
22,00 516,70 1368,00 970,565 1,41 383,17
20,00 536,70 1395,00 989,565 1,41 390,72
18,00 556,70 1422,00 1008,565 1,41 398,27
16,00 576,70 1449,00 1027,565 1,41 405,82
14,00 596,70 1476,00 1046,565 1,41 413,37
12,00 616,70 1503,00 1065,565 1,41 420,92
10,00 636,70 1530,00 1084,565 1,41 428,48
8,00 656,70 1557,00 1103,565 1,41 436,03

SH AN SE P

Jordart
Sensitive OC/ NC leire

Middels/ lav sensitive OC/ NC leire
Norske leire

Ladd-SH AN SEP (OBS! SuD-tolkning!)

Jordart

Sensitive marine OC leire (Ip<30%, I L>1,5)

Silt, leirig silt, sitlig/ leirig finsand
N GI-SH AN SEP (OBS! Su A-tolkning!)
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Prosjekt: 040.18H

Sted Kvikkleiresone 867 "Støaveien"

Profil: 5-5, borpunkt 8 - neg. poretrykk, hengende gv
Kommune Ringerik e Erfaringsverdier til orientering:

S  m

0,20 1,00
19,50kN/m3 0,25 0,80

Antatt kote tidl. havbunn: 118,00 m.o.h. 
Antatt tidl. GV kote: 106,00 m.o.h. 0,28 0,60
Poretrykk/m 6,00 kPa/m 0,32 0,90

0,30 0,85

Kote topp skråning: 98,27 m.o.h. OBS! Hvis det foreligger suA-verdier fra f.eks. CPTU data kan disse manuelt
GV kote: 88,27 m.o.h. skrives inn i kolonne "D". Ellers bere g nes suA automatisk ut i fra
Poretr y kk 1: 9,17 kPa/m ned til kote +78, 0 val g te verdiene for alfa o g beta.
Poretr y kk 2: 5,00 kPa/m mellom kote +78,0 og +69, 0
Poretr y kk 3: 10,00 kPa/m fra kote +69,0 og videre nedover
Forkonsoliderin g terren g : 338,36 kPa

0,80
0,30

CPTU/lab SH AN SEP
Kote u [kPa] p0' før [kPa] su A,etter [kPa] p0' etter [kPa] OCR suA,etter [kPa]

96,00 0,00 369,00 44,265 8,34 0,00
94,00 0,00 396,00 83,265 4,76 0,00
92,00 0,00 423,00 122,265 3,46 0,00
90,00 0,00 450,00 161,265 2,79 0,00
88,00 -65,00 477,00 265,265 1,80 127,25
86,00 -46,66 504,00 285,925 1,76 134,99
84,00 -28,32 531,00 306,585 1,73 142,73
82,00 -9,98 558,00 100,00 327,245 1,71 150,45
80,00 8,36 585,00 347,905 1,68 158,18
78,00 26,70 612,00 106,00 368,565 1,66 165,89
76,00 36,70 639,00 397,565 1,61 174,34
74,00 46,70 666,00 426,565 1,56 182,77
72,00 56,70 693,00 455,565 1,52 191,17
70,00 66,70 720,00 484,565 1,49 199,55
69,00 71,70 733,50 499,065 1,47 203,74
68,50 0,00 740,25 580,515 1,28 211,54
68,00 5,00 747,00 585,265 1,28 213,43
66,00 25,00 774,00 604,265 1,28 220,98
64,00 45,00 801,00 623,265 1,29 228,54
62,00 65,00 828,00 642,265 1,29 236,10
60,00 85,00 855,00 661,265 1,29 243,65
58,00 105,00 882,00 680,265 1,30 251,21
56,00 125,00 909,00 699,265 1,30 258,76
54,00 145,00 936,00 718,265 1,30 266,32
52,00 165,00 963,00 737,265 1,31 273,87
50,00 185,00 990,00 756,265 1,31 281,43
48,00 205,00 1017,00 775,265 1,31 288,98
46,00 225,00 1044,00 794,265 1,31 296,53
44,00 245,00 1071,00 813,265 1,32 304,09
42,00 265,00 1098,00 832,265 1,32 311,64
40,00 285,00 1125,00 851,265 1,32 319,20
38,00 305,00 1152,00 870,265 1,32 326,75
36,00 325,00 1179,00 889,265 1,33 334,30
34,00 345,00 1206,00 908,265 1,33 341,85
32,00 365,00 1233,00 927,265 1,33 349,41
30,00 385,00 1260,00 946,265 1,33 356,96
28,00 405,00 1287,00 965,265 1,33 364,51
26,00 425,00 1314,00 984,265 1,34 372,07
24,00 445,00 1341,00 1003,265 1,34 379,62
22,00 465,00 1368,00 1022,265 1,34 387,17
20,00 485,00 1395,00 1041,265 1,34 394,72
18,00 505,00 1422,00 1060,265 1,34 402,28
16,00 525,00 1449,00 1079,265 1,34 409,83
14,00 545,00 1476,00 1098,265 1,34 417,38
12,00 565,00 1503,00 1117,265 1,35 424,93
10,00 585,00 1530,00 1136,265 1,35 432,48

8,00 605,00 1557,00 1155,265 1,35 440,04

Ladd-SH AN SEP (OBS! SuD-tolkning!)

Jordart

Sensitive marine OC leire (Ip<30%, IL>1,5)
Silt, leirig silt, sitlig/ leirig finsand

N GI-SH AN SEP (OBS! SuA-tolkning!)

SH AN SE P

Jordart
Sensitive OC/ N C leire

Middels/ lav sensitive OC/ N C leire
Norske leire

30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
82,00
84,00
86,00
88,00
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00

100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00

Ko
te
[m
.o
.h
.]

Design suA [kPa]

Utredning kl sone 867 "Støaveien"
Borpkt. 8

SHAN SEP, alfa=0,30, beta=0,80 Rutine labforsøk

Forvitringslag =28o, a=10kPa

30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
82,00
84,00
86,00
88,00
90,00
92,00
94,00
96,00
98,00

100,00 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00

poretrykk

Elveavsetning

Tørrskorpe

Leire,
sand /siltlag

Kvikkleire

Elveavsetning



Prosjekt: 040.18H

Sted Kvikkleiresone 867 "Støaveien"

Profil: 2-2, midt- skråning
Kommune Ringerike Erfaringsverdier til orientering:

S  m

0,20 1,00
19,50kN/m3 0,25 0,80

Antatt kote tidl. havbunn: 100,00 m.o.h. 
Antatt tidl. GV kote: 94,00 m.o.h. 0,28 0,60
Poretrykk/m 3,00 kPa/m 0,32 0,90

0,30 0,85

Kote borpkt.: 85,00 m.o.h. OBS! Hvis det foreligger suA-verdier fra f.eks. CPTU data kan disse manuelt
GV kote: 80,00 m.o.h. skrives inn i kolonne "D". Ellers beregnes suA automatisk ut i fra
Poretrykk 1: 8,00 kPa/m til kote +73, 0 valgte verdiene for alfa og beta.
Poretrykk 2: 4,00 kPa/m ml. kote +73,0 og +69, 0
Poretrykk 3: 10,00 kPa/m fra kote +69, 0
Forkonsolidering terreng : 265,50 kPa p 'c, terren g

0,80
0,30

CPTU/lab SHANSEP
Kote u [kPa] p0' før [kPa] suA,etter [kPa] p0' etter [kPa] OCR suA,etter [kPa]

82,00 0,00 315,00 58,5 5,38 0,00

80,00 16,00 348,00 81,5 4,27 0,00

79,00 24,00 364,50 93 3,92 83,21
77,00 40,00 397,50 116 3,43 93,21

75,00 56,00 430,50 139 3,10 103,02
73,00 64,00 463,50 170 2,73 113,78

71,00 72,00 496,50 201 2,47 124,31
69,00 80,00 529,50 232 2,28 134,68

67,00 100,00 562,50 251 2,24 143,60
65,00 120,00 595,50 270 2,21 152,51

63,00 140,00 628,50 289 2,17 161,42
61,00 160,00 661 ,50 308 2,15 170,32

59,00 180,00 694,50 327 2,12 179,21
57,00 200,00 727,50 346 2,10 188,11

55,00 220,00 760,50 365 2,08 197,00
53,00 240,00 793,50 384 2,07 205,89

51,00 260,00 826,50 403 2,05 214,77
49,00 280,00 859,50 422 2,04 223,66

47,00 300,00 892,50 441 2,02 232,54
45,00 320,00 925,50 460 2,01 241,42

43,00 340,00 958,50 479 2,00 250,30
41,00 360,00 991 ,50 498 1,99 259,18

39,00 380,00 1024,50 517 1,98 268,06
37,00 400,00 1057,50 536 1,97 276,94

35,00 420,00 1090,50 555 1,96 285,81
33,00 440,00 1123,50 574 1,96 294,69

31,00 460,00 1156,50 593 1,95 303,56
29,00 480,00 1189,50 612 1,94 312,44

27,00 500,00 1222,50 631 1,94 321,31
25,00 520,00 1255,50 650 1,93 330,18

23,00 540,00 1288,50 669 1,93 339,06
21,00 560,00 1321,50 688 1,92 347,93

19,00 580,00 1354,50 707 1,92 356,80
17,00 600,00 1387,50 726 1,91 365,67

15,00 620,00 1420,50 745 1,91 374,55
13,00 640,00 1453,50 764 1,90 383,42

11,00 660,00 1486,50 783 1,90 392,29
9,00 680,00 151 9,50 802 1,89 401,16

7,00 700,00 1552,50 821 1,89 410,03

SH AN SEP

Jordart
Sensitive OC/ NC leire

Middels/ lav sensitive OC/ NC leire
Norske leire

Ladd-SHANSEP (OBS! SuD-tolkning!)

Jordart

Sensitive marine OC leire (Ip<30%, IL>1,5)
Silt, leirig silt, sitlig/ leirig finsand

NGI-SHANSEP (OBS! SuA-tolkning!)

30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
82,00
84,00

70,00 120,00 170,00 220,00 270,00 320,00

Ko
te
[m
.o
.h
.]

Design suA [kPa]

Utredning kl sone 867 "Støaveien"
snitt 2 2, midt skråning

SHANSEP, alfa=0,30, beta=0,80

30,00
32,00
34,00
36,00

38,00
40,00
42,00
44,00

46,00
48,00
50,00

52,00
54,00
56,00
58,00

60,00
62,00
64,00

66,00
68,00
70,00
72,00

74,00
76,00
78,00

80,00
82,00
84,00

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00

poretrykk



Prosjekt: 040.18H

Sted Kvikkleiresone 867 "Støaveien"

Profil: 2-2, midt- skråning, hengende gv
Kommune Ringerike Erfaringsverdier til orientering:

S  m

0,20 1,00
19,50kN/m3 0,25 0,80

Antatt kote tidl. havbunn: 100,00 m.o.h. 
Antatt tidl. GV kote: 94,00 m.o.h. 0,28 0,60
Poretrykk/m 3,00 kPa/m 0,32 0,90

0,30 0,85

Kote borpkt.: 85,00 m.o.h. OBS! Hvis det foreligger suA-verdier fra f.eks. CPTU data kan disse manuelt
GV kote: 80,00 m.o.h. skrives inn i kolonne "D". Ellers beregnes suA automatisk ut i fra
Poretrykk 1: 8,00 kPa/m til kote +73, 0 valgte verdiene for alfa og beta.
Poretrykk 2: 4,00 kPa/m ml. kote +73,0 og +69, 0
Poretrykk 3: 10,00 kPa/m fra kote +69, 0
Forkonsolidering terreng : 265,50 kPa p 'c, terren g

0,80
0,30

CPTU/lab SHANSEP
Kote u [kPa] p0' før [kPa] suA,etter [kPa] p0' etter [kPa] OCR suA,etter [kPa]

82,00 0,00 315,00 58,5 5,38 0,00

80,00 16,00 348,00 81,5 4,27 0,00

79,00 24,00 364,50 93 3,92 83,21
77,00 40,00 397,50 116 3,43 93,21

75,00 56,00 430,50 139 3,10 103,02
73,00 64,00 463,50 170 2,73 113,78

71,00 72,00 496,50 201 2,47 124,31
69,00 80,00 529,50 232 2,28 134,68

68,50 0,00 537,75 321 ,75 1,67 145,58
67,00 15,00 562,50 336 1,67 152,23

65,00 35,00 595,50 355 1,68 161,09
63,00 55,00 628,50 374 1,68 169,96

61,00 75,00 661 ,50 393 1,68 178,82
59,00 95,00 694,50 412 1,69 187,69

57,00 115,00 727,50 431 1,69 196,55
55,00 135,00 760,50 450 1,69 205,42

53,00 155,00 793,50 469 1,69 214,29
51,00 175,00 826,50 488 1,69 223,15

49,00 195,00 859,50 507 1,70 232,02
47,00 215,00 892,50 526 1,70 240,88

45,00 235,00 925,50 545 1,70 249,75
43,00 255,00 958,50 564 1,70 258,61

41,00 275,00 991 ,50 583 1,70 267,48
39,00 295,00 1024,50 602 1,70 276,34

37,00 315,00 1057,50 621 1,70 285,21
35,00 335,00 1090,50 640 1,70 294,07

33,00 355,00 1123,50 659 1,70 302,94
31,00 375,00 1156,50 678 1,71 311,81

29,00 395,00 1189,50 697 1,71 320,67
27,00 415,00 1222,50 716 1,71 329,54

25,00 435,00 1255,50 735 1,71 338,40
23,00 455,00 1288,50 754 1,71 347,27

21,00 475,00 1321,50 773 1,71 356,13
19,00 495,00 1354,50 792 1,71 365,00

17,00 515,00 1387,50 811 1,71 373,86
15,00 535,00 1420,50 830 1,71 382,73

13,00 555,00 1453,50 849 1,71 391,59
11,00 575,00 1486,50 868 1,71 400,46

9,00 595,00 151 9,50 887 1,71 409,32
7,00 615,00 1552,50 906 1,71 418,19

Ladd-SHANSEP (OBS! SuD-tolkning!)

Jordart

Sensitive marine OC leire (Ip<30%, IL>1,5)
Silt, leirig silt, sitlig/ leirig finsand

NGI-SHANSEP (OBS! SuA-tolkning!)

SH AN SEP

Jordart
Sensitive OC/ NC leire

Middels/ lav sensitive OC/ NC leire
Norske leire

30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
64,00
66,00
68,00
70,00
72,00
74,00
76,00
78,00
80,00
82,00
84,00

70,00 120,00 170,00 220,00 270,00 320,00

Ko
te
[m
.o
.h
.]

Design suA [kPa]

Utredning kl sone 867 "Støaveien"
snitt 2 2, midt skråning

SHANSEP, alfa=0,30, beta=0,80

30,00
32,00
34,00

36,00
38,00

40,00
42,00

44,00
46,00

48,00
50,00
52,00

54,00
56,00

58,00
60,00

62,00
64,00
66,00

68,00
70,00

72,00
74,00

76,00
78,00
80,00

82,00
84,00

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00
poretrykk

Elveavsetning



Prosjekt: 040.18H

Sted Kvikkleiresone 867 "Støaveien"

Profil: 2-2, borpunkt 12
Kommune Ringerike Erfaringsverdier til orientering:

S  m

0,20 1,00
19,5 0 kN/m3 0,25 0,80

Antatt kote tidl. havbunn: 88,00 m.o.h. 
Antatt tidl. GV kote: 85,00 m.o.h. 0,28 0,60
Poretrykk/m 11,00 kPa/m 0,32 0,90

0,30 0,85

Kote borpkt.: 68,55 m.o.h. OBS! Hvis det foreligger suA-verdier fra f.eks. CPTU data kan disse manuelt
GV kote: 67,55 m.o.h. skrives inn i kolonne "D". Ellers beregnes suA automatisk ut i fra
Poretrykk 1: 10,00 kPa/m til kote +56, 0 valgte verdiene for alfa og beta.
Poretrykk 2: 15,00 kPa/m ml. kote +56,0 og +43, 0
Poretrykk 3: 10,00 kPa/m fra kote +43, 0
Forkonsolidering terreng : 198,33 kPa p 'c, terreng

0,80
0,30

CPTU/lab SHANSEP
Kote u [kPa] p0' før [kPa] suA,etter [kPa] p0' etter [kPa] OCR suA,etter [kPa]

66,00 15,50 220,00 34,225 6,43 45,49
64,00 35,50 237,00 53,225 4,45 52,74
62,00 55,50 254,00 80,00 72,225 3,52 59,26
60,00 75,50 271,00 108,00 91,225 2,97 65,39
58,00 95,50 288,00 110,225 2,61 71,30
56,00 115,50 305,00 129,225 2,36 77,06
54,00 145,50 322,00 138,225 2,33 81,57
52,00 175,50 339,00 147,225 2,30 86,08
50,00 205,50 356,00 156,225 2,28 90,58
48,00 235,50 373,00 165,225 2,26 95,08
46,00 265,50 390,00 174,225 2,24 99,59
44,00 295,50 407,00 183,225 2,22 104,09
42,00 315,50 424,00 202,225 2,10 109,69
40,00 335,50 441,00 221,225 1,99 115,25
38,00 355,50 458,00 240,225 1,91 120,76
36,00 375,50 475,00 259,225 1,83 126,24
34,00 395,50 492,00 278,225 1,77 131,70
32,00 415,50 509,00 297,225 1,71 137,12
30,00 435,50 526,00 316,225 1,66 142,53
28,00 455,50 543,00 335,225 1,62 147,92
26,00 475,50 560,00 354,225 1,58 153,29
24,00 495,50 577,00 373,225 1,55 158,66
22,00 515,50 594,00 392,225 1,51 164,01
20,00 535,50 611,00 411,225 1,49 169,34
18,00 555,50 628,00 430,225 1,46 174,67
16,00 575,50 645,00 449,225 1,44 180,00
14,00 595,50 662,00 468,225 1,41 185,31
12,00 615,50 679,00 487,225 1,39 190,62
10,00 635,50 696,00 506,225 1,37 195,92
8,00 655,50 713,00 525,225 1,36 201,22

SH AN SE P

Jordart
Sensitive OC/ NC leire

Middels/ lav sensitive OC/ NC leire
Norske leire

Ladd-SHANSEP (OBS! SuD-tolkning!)

Jordart

Sensitive marine OC leire (Ip<30%, IL>1,5)
Silt, leirig silt, sitlig/ leirig finsand

NGI-SHANSEP (OBS! SuA-tolkning!)

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

54,00

56,00

58,00

60,00

62,00

64,00

66,00

68,00

70,00 120,00 170,00 220,00 270,00 320,00

Ko
te
[m
.o
.h
.]

Design suA [kPa]

Utredning kl sone 867 "Støaveien"
Borpkt. 12

SHANSEP, alfa=0,30, beta=0,80 Rutine labforsøk

Tørrskorpe

kvikkleire

Forvitringslag =28o, a=10kPa

Leire, sand, silt,

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

54,00

56,00

58,00

60,00

62,00

64,00

66,00

68,00

0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00

poretrykk



Prosjekt: 040.18H

Sted Kvikkleiresone 867 "Støaveien"

Profil: 2-2, borpunkt 12 - elvebunn
Kommune Ringerike Erfaringsverdier til orientering:

S  m

0,20 1,00
19,5 0 kN/m3 0,25 0,80

Antatt kote tidl. havbunn: 88,00 m.o.h. 
Antatt tidl. GV kote: 85,00 m.o.h. 0,28 0,60
Poretrykk/m 11,00 kPa/m 0,32 0,90

0,30 0,85

Kote borpkt.: 56,52 m.o.h. OBS! Hvis det foreligger suA-verdier fra f.eks. CPTU data kan disse manuelt
GV kote: 66,70 m.o.h. skrives inn i kolonne "D". Ellers beregnes suA automatisk ut i fra
Poretrykk 1: 10,00 kPa/m til kote +56, 0 valgte verdiene for alfa og beta.
Poretrykk 2: 15,00 kPa/m ml. kote +56,0 og +43, 0
Poretrykk 3: 10,00 kPa/m fra kote +43, 0
Forkonsolidering terreng : 300,58 kPa p 'c, terreng

0,80
0,30

CPTU/lab SHANSEP
Kote u [kPa] p0' før [kPa] suA,etter [kPa] p0' etter [kPa] OCR suA,etter [kPa]

56,50 101,80 300,75 0,1 3007,5 0 18,18
54,50 131,80 317,75 9,39 33,84 47,13
52,50 161,80 334,75 80,00 18,39 18,20 56,21
50,50 191,80 351,75 108,00 27,39 12,84 63,33
48,50 221,80 368,75 36,39 10,13 69,62
46,50 251,80 385,75 45,39 8,50 75,43
44,50 281,80 402,75 54,39 7,40 80,96
42,50 311,80 419,75 63,39 6,62 86,28
40,50 331,80 436,75 82,39 5,30 93,86
38,50 351,80 453,75 101,39 4,48 100,87
36,50 371,80 470,75 120,39 3,91 107,52
34,50 391,80 487,75 139,39 3,50 113,90
32,50 411,80 504,75 158,39 3,19 120,10
30,50 431,80 521,75 177,39 2,94 126,15
28,50 451,80 538,75 196,39 2,74 132,09
26,50 471,80 555,75 215,39 2,58 137,93
24,50 491,80 572,75 234,39 2,44 143,71
22,50 511,80 589,75 253,39 2,33 149,42
20,50 531,80 606,75 272,39 2,23 155,08
18,50 551,80 623,75 291,39 2,14 160,70
16,50 571,80 640,75 310,39 2,06 166,29
14,50 591,80 657,75 329,39 2,00 171,84
12,50 611,80 674,75 348,39 1,94 177,36
10,50 631,80 691,75 367,39 1,88 182,85
8,50 651,80 708,75 386,39 1,83 188,33
6,50 671,80 725,75 405,39 1,79 193,79

Ladd-SHANSEP (OBS! SuD-tolkning!)

Jordart

Sensitive marine OC leire (Ip<30%, IL>1,5)
Silt, leirig silt, sitlig/ leirig finsand

NGI-SHANSEP (OBS! SuA-tolkning!)

SH AN SE P

Jordart
Sensitive OC/ NC leire

Middels/ lav sensitive OC/ NC leire
Norske leire

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

54,00

56,00

58,00
10,00 60,00 110,00 160,00 210,00 260,00 310,00

Ko
te
[m
.o
.h
.]

Design suA [kPa]

Utredning kl sone 867 "Støaveien"
Borpkt. 12 elvebunn

SHANSEP, alfa=0,30, beta=0,80

30,00

32,00

34,00

36,00

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

52,00

54,00

56,00

58,00
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Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

 

   

Vår dato: 04.05.2016         

Vår ref.: 201506244-9     

Arkiv: 411   Saksbehandler: 

Deres dato:    Ellen Elizabeth Davis Haugen 

Deres ref.:    

   

22959772/edha@nve.no 

         

F11118 - tilsagn om tilskudd til gjennomføring av utredning av faresone 

for kvikkleireskred 867 Støaveien i Hønefoss, Ringerike kommune, 

Buskerud. 

NVE gir tilsagn om tilskudd på 80 % av kostnadene for tiltaket. NVE sin andel er oppad 

begrenset til 1 120 000 kr eks mva. Dette skal inkludere en uavhengig kvalitetssikring. NVE legger 

til grunn at vilkårene er akseptert dersom NVE ikke har mottatt klage på vedtaket innen 

utgangen av klagefristen. 

Bakgrunn for saken 

Vi viser til Ringerike kommunes søknad av 27.1.2016 om tilskudd til økonomisk støtte til 

grunnundersøkelser og geoteknisk utredning av faresone Støaveien i Hønefoss.  

Søknaden viser til faresonekart for kvikkleire i Hønefoss og til NGI-rapport 20091249-00-3-R 

Stabilitetsvurdering faresone Støaveien. Grunnundersøkelser og stabilitetsvurdering, 24.11.2009. 

Faresonen er klassifisert med meget alvorlig konsekvensklasse (ca 60 eneboliger og 4 rekkehus i 2005) 

og faregrad lav. NGI-rapporten viser sensitiv leire i nivå under elva og beregning av stabilitet i profil 

ned fra Oddliveien er ikke tilfredsstillende. I tillegg viser rapporten høyere poretrykk enn det som var 

lagt til grunn for faregradsberegningen, noe som kan tilsi at faregraden skulle vært høy. Iht. punkt 4.4 i 

OEDs regelverk for tilskudd dokumenterer opptegnet faresone og NGI-rapport at det er sannsynlig at 

aktuell bebyggelse i faresonen er betydelig utsatt for fare for skred og at en utredning for å avklare reell 

skredfare i sonen og behov for tiltak dersom stabiliteten er for lav. 

NGI-rapporten anbefaler videre undersøkelser for å avklare og dimensjonere eventuelle videre tiltak for 

å bedre sikkerheten. Ringerike kommune har mottatt et tilbud fra NGI datert 16.12.2015 for utredning av 

faresonen. Tilbudssummen ligger på 1 250 000 kr eks mva for både grunnundersøkelser og geoteknisk 

utredning av sonen. 

Ved utredning av faresoner for kvikkleireskred skal NVEs kvikkleireveileder følges (NVE-veileder 

7/2014). Denne krever en uavhengig kvalitetssikring av soneutredninger. Ringerike kommune har ikke 

innhentet tilbud på dette, men NVE forutsetter at det gjøres og anslår en sum oppad begrenset til 

150 000 kr eks mva for en slik kvalitetssikring. 

Utredningen og kvalitetssikringen har et samlet kostnadsoverslag på 1 400 000 kr eksklusive mva. 
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Begrunnelse for støtte 

Med bakgrunn i årlige bevilgninger i statsbudsjettets kap. 1820, post 60 forvalter NVE en 

tilskuddsordning der kommuner kan søke tilskudd til utredning, planlegging eller gjennomføring av 

fysiske sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak i vassdrag. Tilskuddsmidlene forvaltes i tråd 

med Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag. Dette 

regelverket er utarbeidet i henhold til reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten og fastsatt 

av OED. Det følger av tilskuddsregelverket at NVE vil vurdere om tiltakene tilfredsstiller nærmere 

angitte tildelingskriterier. Midlene dekker ikke alle de behov for tiltak som blir meldt. NVE må derfor 

prioritere de tiltakene som har høyest samfunnsmessig nytte i forhold til kostnadene. 

Det omsøkte tiltaket tilfredsstiller tilskuddskriteriene for denne tilskuddsordningen ettersom kommunen 

søker om utredning av skredfare og planlegging av fysiske tiltak for å redusere faren for skader fra skred 

på eksisterende bebyggelse (iht. punkt 4.1.1 i OEDs regelverk for tilskudd). 

Det følger av tilskuddsregelverket at tilskuddsmottaker normalt må dekke 20% av kostnadene ved 

tiltaket.  

Kommunen får normalt refundert kostnadene til mva., og mva. som blir refundert skal derfor holdes 

utenom tilskuddsgrunnlaget. I tråd med regelverket for tilskuddsordningen må kommunen dekker sine 

egne administrasjonskostnader, og heller ikke disse skal inngå i tilskuddsgrunnlaget.  

 

NVE finner at tiltaket har høy nytteverdi i forhold til kostnadene, og legger særlig vekt på at tiltaket vil 

gi grunnlag for økt sikkerhet for liv og helse til mange mennesker. NVE har vurdert denne søknaden opp 

mot andre innkomne søknader mottatt i 2016, og funnet grunn til å prioritere denne både ut fra vurdering 

av nytte/kost og risikoen (faregrad og konsekvens) ved skred.  

Vi understreker at vårt tilsagn verken innebærer noen form for tillatelse til utføre grunnundersøkelser. 

Nødvendige tillatelser, gravemelding osv. må kommunen selv sørge for at foreligger. Vi gjør også 

oppmerksom på at kommunen selv må ordne forholdene til de private interessene som er berørt av 

tiltaket, herunder få rett til grunn der det skal gjøres grunnboring. NVE vurderer ikke de privatrettslige 

forholdene ved gjennomføring av utredningen.  

Dersom kommunen ønsker å få dekket hele eller deler av egenandelen fra private som har nytte av 

sikringstiltaket, er dette kommunens ansvar. 

Vedtak 

Med bakgrunn i bevilgninger over statsbudsjettet kapittel 18.20, post 60 og tilhørende regelverk for 

tilskudd1 gir NVE med dette Ringerike kommune tilsagn om tilskudd til finansiering av utredning av 

faresone for kvikkleireskred 867 Støaveien i Hønefoss og kvalitetssikring av denne utredningen. NVE 

vil dekke 80 % av kostnadene. NVE sin andel er oppad begrenset til 1 120 000 kr. Kostnader til mva. og 

administrasjon skal ikke inngå i tilskuddsgrunnlaget.  

Vilkår 

Tilsagnet gis på følgende vilkår:  

1. Utredningen utføres av foretak med kompetanse på fagområdet og det skal gjennomføres en 

uavhengig kvalitetssikring av foretak med tilsvarende kompetanse. 

                                                      
1 Regelverk for tilskuddsordning, Tilskudd til flom og skredforebygging og miljøtiltak i vassdrag, (kap. 1820, post 

60) 
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2. Prosjektet må være sluttført og sluttregnskapet oversendt NVE innen 2.5.2019. 

3. Senest innen utgangen av februar året etter prosjektslutt skal Ringerike kommune oversende til 

NVE:  

a. En rapport som redegjør for hvordan støtten er benyttet. Prosjektrapporten skal omfatte 

en utredning av skredfare for faresonen Støaveien iht NVEs kvikkleireveileder (NVE-

veileder 7/2014) med revidert utstrekning av faresone for kvikkleireskred, ny 

klassifisering av faregrad, konsekvensklasse og risikoklasse, vurdering av profiler hvor 

et kvikkleireskred kan oppstå med bakgrunn i lagdeling og topografi, samt 

stabilitetsberegninger av disse med dagens stabilitet og evt. forslag til stabiliserende 

tiltak. Prosjektrapporten sal også omfatte en rapport uavhengig kvalitetssikring som 

dokumenterer at utredningen er gjort i tråd med NVEs kvikkleireveileder. 

b. En oversikt som viser hvordan tiltaket er finansiert og som spesifiserer utgiftene ved 

gjennomføring av tiltaket. Når tilskuddet overstiger 1 mill. kroner skal 

prosjektregnskapet være attestert av revisor.  

4. NVE Region sør gir faglig oppfølging til kommunen ila utredningen for å sikre at denne blir 

gjort iht. NVEs kvikkleireveileder slik at den reelle skredfaren blir kartlagt på et tidlig nivå og 

videre utredning blir tilpasset til dette. 

NVE legger til grunn at vilkårene er akseptert dersom NVE ikke har mottatt klage på vedtaket innen 

utgangen av klagefristen.  

Utbetalingsordning 

Tilskuddet utbetales når utredningen er gjennomført, gjennomgått av NVE og regnskapet er godkjent. 

Deler av tilskuddet kan betales underveis på grunnlag av regnskapsoversikt for medgåtte utgifter.  

Vi tar forbehold om at tidspunkt for utbetaling avhenger av tilgjengelige budsjettmidler på det aktuelle 

tidspunktet, og at det derfor kan bli aktuelt å forskyve utbetalinger noe utover i tid i forhold til 

kommunens ønsker.  

Tilskuddet utbetales på grunnlag av tilsendt faktura. Faktura sendes elektronisk i EHF-format til EHF-

adressen Norges vassdrags- og energidirektorat 970 205 039 MVA. Faktura merkes med 

tiltaksnummeret F11118 og tiltaksnavnet  ”Utredning av faresone for kvikkleireskred 867 Støaveien i 

Hønefoss”.  

Mulige kontrolltiltak og reaksjonsformer  

I samsvar med bevilgningsreglementets § 10 annet ledd tas det forbehold om at NVE og Riksrevisjonen 

kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. 

Såfremt tilskuddet ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom Ringerike kommune: 

 ikke aksepterer vilkårene for tilskuddet 

 opptrer i strid med målsettingen for tilskuddsordningen 

 

Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt dersom:  

 det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra (navn på kommune) 

 tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt eller bryter med vesentlige vilkår i tilsagnet 
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Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 

til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Ellen Elizabeth Davis Haugen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

   

   
 

  

   

   

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/487-5   Arkiv: K55  

 

 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

Egenandel til kartlegging av kvikkleiresone Støaveien  
 

Forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret tar saken til orientering 

2. Rådmannen bes innarbeide finansiering av kommunens egenandel i budsjettjustering 1. tertial. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kvikkleire opptrer under den marine grense, som er betegnelsen på hvor havnivået lå tidligere 

under siste istid, da Norge var dekket av et lag med ca 3000 meter is på det meste (ca 20 000 

år siden). Da isen begynte å smelte ble leirpartikler ført med smeltevannet og avsatt 

(sedimentert) i det som den gang var strandsonen i det salte havvannet. Med saltet fra 

sjøvannet fikk leira en intern gitterstruktur i det marine miljøet. 

 

Etter hvert som isen smeltet, hevet landskapet seg på grunn av at vekten av isen ble borte. 

Deler av leira som før lå under havnivå, ble dermed etter hvert liggende over havet. Den marine 

grense ligger i dag på om lag 250 til 300 moh. Etter at landområdene hevet seg etter siste istid, 

har saltet i denne leira gjennom årene blitt vasket ut av ferskt grunnvann. Når saltet som sørger 

for de elektrostatiske bindingene mellom leirpartiklene er vasket bort, blir leiras 

styrkeegenskaper endret. 

 

Hvis slik leire overbelastes, kan gitterstrukturen i leira plutselig kollapse. Slik leire betegnes 

som "kvikk". Dersom kvikkleire utsettes for belastning over sitt styrkenivå, eller omrøres som 

følge av naturlig eller menneskelig påvirkning, kan leirmassene plutselig bli til en flytende 

suppe i sitt eget porevann. Kvikkleireskred kan forplante seg raskt bakover over store arealer 

og skredmaterialet kan flyte over betydelige distanser. 

 

I Ringerike kommune finnes 17 registrerte forekomster av kvikkleire. Av disse er 5 rangert i 

nest høyeste risikoklasse 4 (skala 1-5), basert på faregrad og konsekvens av hendelse. NVE 

anbefaler at det gjennomføres ytterligere kartlegging av disse 5 forekomstene. 

 



- 

I 2009 ble det gjennomført omfattende grunnundersøkelser i Krakstadmarka, herunder også 

sone 867 Støaveien/Oddli. Dette området har forekomst av kvikkleire og sonen er klassifisert i 

risikoklasse 3 som følge av faregrad «lav» og konsekvens «meget alvorlig».  

 

Stabilitetsvurdering av Støaveien/Oddli i denne undersøkelsen konkluderte med lav stabilitet i 

området, og at faregrad sannsynligvis burde settes til «middels», dette vil føre sonen over i 

risikoklasse 4.  

 

Ringerike kommune søkte i 2015 om tilskudd fra NVE til videre undersøkelser i denne sonen 

ut ifra konsekvens «meget alvorlig» på grunn av stor boligtetthet, høyde på skråninger i 

terrenget og mulighet for oppdemming og påfølgende «dambrudd» i Storelva som et «worst 

case» scenario. 

 

NVE hadde ikke disponible midler i 2016, men har nå gitt tilsagn om tilskudd på 80% av 

kostnadene basert på tilbud fra NGI for kartlegging og vurdering av området. Tilskuddet er 

maksimert til kr. 1 120 000.- eks mva. NGI har i e-post i mars 2017 bekreftet at tilbudet står 

ved lag med en justering av enhetspriser som innebærer en økning på ca kr. 18 000.-. 

 

Økonomiske forhold 

 

Oversikt over kostnader i prosjektet 

 

Aktivitet Ekskl. mva Inkl. mva 

Grunnundersøkelser m rapport 1 050 000 1 312 500 

Ekstern kvalitetssikring (krav fra NVE) 150 000 187 500 

Prosjektledelse (forutsettes kjøpt eksternt) 150 000 187 500 

Sum kostnader 1 350 000 1 687 500 

Finansiering   

Tilskudd fra NVE 1 120 000 1 120 000 

Egenfinansiering 230 000 567 500 

 

Budsjett må inkludere merverdiavgift, siden refusjonen ikke tilbakeføres prosjektet. 

 

Det er ikke avsatt midler til oppfølging av hensynssonene med kvikkleire i gjeldende 

handlingsplan. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er i kommuneplanen registrert som hensynsone med mulig naturfare 

 

Juridiske forhold  

Kommunen har ansvar for å forebygge risiko ved utbygging eller i bebygd område. Dette 

framkommer i Plan og bygningslovens §§ 1-1, 3-1og konkretisert i 28-1. 

 

§1-1 Lovens formål 

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner» 

 

§3-1 Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven 

«Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov: 



- 

fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig 

infrastruktur, materielle verdier mv « 

 

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv. 

«Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig 

sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder 

for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 

For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot 

opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til 

byggegrunn, bebyggelse og uteareal. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter om sikkerhetsnivå og krav til undersøkelser, 

sikringstiltak for person eller eiendom, dokumentasjon av tiltaket og særskilte sikringstiltak.» 

Rådmannens vurdering 

Støaveien/Oddli er ikke klasset i risikoklasse 4 etter vurderingene fra NVE i perioden 2001-

2006. Det ble i 2009 vurdert 2 profiler i dette området, og de funn som ble gjort her indikerer 

høyere faregradsklassing enn opprinnelig vurdert.  

 

Sett i lys av befolkningstetthet og konsekvens av en hendelse anbefaler rådmannen at det 

bevilges nødvendige midler til egenandel, slik at kartlegging kan gjennomføres og eventuelle 

restriktive krav stilles ved inngrep i terreng i området og mulige tiltak for å forbedre 

områdestabilitet kan beskrives. 

 

Som vist ovenfor har kommunen forpliktelse i plan- og bygningsloven til å legge inn 

restriksjoner i hensynssoner der dette er nødvendig for å sikre eiendom, liv og helse. Motsatt 

vil kommunen komme i erstatningsansvar dersom tiltak godkjennes som følge av manglende 

kartlegging og skade oppstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 



- 

Brev fra NVE med tilsagn om tilskudd 

Tilbud fra NGI 2015 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.04.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gunn Edvardsen 

 

saksbehandler: Asle Aker 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-68   Arkiv: PLN 414  

 

 

414 Kvartal 36 - sluttbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. 0605_414 Detaljregulering for Kvartal 36 vedtas.  

 

2. De deler av plan 64-35-56 Kvartal 35,36 vedtatt 30.06.1983, plan 64-02 Hønefoss sentrum 

vedtatt 20.12.1976 og plan 313-03 Byporten vedtatt 21.02.2013, som blir berørt av ny 

plan, oppheves. 

 

  

Sammendrag 

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for en fortetting med boliger, kontorer og 

forretninger med mulighet for bevertning i Hønefoss. Det er lagt opp til rivning av eksisterende 

bebyggelse og oppføring av nytt bygg i maksimalt 6 etasjer som trapper opp fra 4 (3 + 1 

inntrukket) etasjer i øst. Det skal være forretning, kontor og eventuelt bevertning i form av 

kafé, restaurant eller lignende i første etasje ut mot Storgata i vest, og bolig i det øvrige 

arealet.  

 

Planen er siden 1. gangsbehandling omarbeidet for å tilpasse seg prinsipper fra plan 431 

Områderegulering Hønefoss, og bevaringsverdig bebyggelse innenfor kvartalet. I tillegg har det 

blitt gjort endringer i samsvar med vedtak ved 1. gangsbehandling. Dette gjelder nedskalering 

av antall parkeringer på bakken, legge lekeplass på bakkenivå og justere høyde og volum fra 

gjennomsnittlig 6 til 5 etasjer. 

 

Utarbeidelse av denne planen har skjedd parallelt med Områderegulering Hønefoss. Det 

resulterer i kompromisser på løsninger. 

 

Rådmannen mener planen vil være med å fortette Hønefoss på en god måte og bygge opp 

under mål og prinsipper lagt til grunn i kommuneplanen og Områderegulering Hønefoss. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for bolig, kontor og forretning i Hønefoss sentrum. 

Dette vil fortette bysentrum og bygge oppunder kommunale mål på området. 

 



- 

Tidligere behandlinger og vedtak 

08.05.2017 Oppstart i HMA sak 29/17:  

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 36 

Storgaten – Sundgata.  

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området. 

 

23.05.2017 Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan anbefalte oppstart av planarbeidet 

i møte, sak 17/17. 

 

08.10.2018 1.gangsbehandling av HMA og deres innstilling til formannskapet i møte Bh. 

NR. 65/18 var: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. «Planer 

som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

2.  Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

16.10.2018 1.gangsbehandling av Formannskapet og vedtatt sendt på høring og lagt ut til 

offentlig ettersyn Bh. NR. 141/18: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

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

framstilling, samt foreta mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes 

av ny plan, ved vedtak av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata. 

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres 

før 2. gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan. 

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser. 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med 

områderegulering Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til. 

 

Beskrivelse av saken 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling er merka 2. gangsbehandling, og består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser  

- Planbeskrivelse  

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er: 

 Volum og høyde er nedjustert for å følge prinsipper og føringer gitt i plan 431 

Områderegulering Hønefoss. 

 Lekearealer er plassert på bakkenivå. 

 Parkeringsdekningen på bakkeplan nedjustert til maksimalt 23 plasser. 



- 

 

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

imøtekomme vedtakspunkt ved 1. gangsbehandling og høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 27.10.2018 – 10.12.2018. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg.  

 

Buskerud fylkeskommune anbefaler at Storgata 20 bevares og legges under hensynssone 

bevaring kulturmiljø. I tillegg til dette er de positiv til en fasadeoppdeling. Fylkesmannen i 

Buskerud mener det er positivt med boligutbygging i Hønefoss. De anbefaler at lekeareal også 

opparbeides på bakkenivå og at planen sikrer støyutfordringer og luftkvalitet. Statens vegvesen 

ønsker at det markeres frisikt i krysset Storgata/Sundgata. 

 

Innsigelser 

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

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-35-56 Kvartal 35,36 vedtatt 30.06.1983, 

plan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt 20.12.1976 og plan 313-03 Byporten vedtatt 21.02.2013. 

Planområdet er i disse reguleringsplanen regulert til forretninger, kontor, felles avkjørsel 

fortau, veg og annen veggrunn – teknisk anlegg.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Detaljreguleringen bygger opp under mål om befolkningsvekst i kommuneplanens samfunnsdel. 

Samtidig kan leiligheter i sentrum av Hønefoss være med på å gi et variert botilbud i Ringerike 

kommune. 

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål. 

Planforslaget er i tråd med overordnete planer.  

 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Etter uttalelser fra overordnede myndigheter og føringer gitt av områderegulering Hønefoss, 

har planen justert seg på en god måte etter 1. gangsbehandling. Volumet er skalert ned, 

lekeareal er plassert på bakkenivå og antall plasser til overflateparkering er nedjustert. 

Resultatet er en plan som vil være en positiv tilførsel for byen.  



- 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Plankart 414 Kvartal 36 

Planbetsemmelser 414 Kvartal 36 

Planbeskrivelse Kvartal 36 

Vurdering av uttalelser 414 Kvartal 36 

Uttalelser til 1. gangsbehandling Kvartal 36 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling 

414 Kvartal 36 1. gangsbehandling 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Mathilde Høglund 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, A real - og byplankontoret

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605_ 414 Detalj regulering for

KVARTAL 3 6

Utarbeidet av Mjøsplan AS
Sist revidert 01 .0 7 .1 9

1 .gangs behandling i h oved utvalget for miljø - og arealforvaltning 16.10.2018 , sak 141/18
Høring og offentlig ettersyn 27.10.18 – 10.12.18 .
2 .gangs behandling i h oved utvalget f or miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i f ormannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i k ommunestyret DATO , sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01 Endringer etter 1. gangsbehandling vist med rød skrift 01 .0 7 .2019 IMW

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
plan endringer , båd e ordinære og mindre endringer .

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området regu leres til følgende formål, jf. p bl . § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg,
Forretning/kontor/tjenesteyting (1813) B KB

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,
Kjøreveg (2011 ) S K V
Fortau (2012) SF

3 . Juridiske punkt og linjer
Regulerte tomtegrenser
Regulert fotgjengerfelt
Bebyggelse som forutsettes fjernet
Avkjørsel – både inn og utkjøring
RpBåndleggingGrense
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FORMÅLSBESTEMMELSER
DET ENKELTE FORMÅL MED UNDERFORMÅL

§ 1 . Fellesbestemmelser

§ 1 .1 Støy (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Utenfor rom for varig opphold, inkludert minimum ett soverom pr. leilighet, skal innfri
grenseverdier i tråd med tabell 2 i Miljøverndepartementets retningslinje T - 1442/2016.
Grenseverdiene skal også tilfredsstilles for utvendig lekeplass. Minst halvparten av rom med
støyfølsom bruk skal ha vindu der utvendig støynivå er lavere enn Lden=55 dB. Minimum 1
soverom skal ligge slik til. Prosjekterte støytiltak, samt dokumentasjon som viser at
grenseverdiene er ivaretatt, skal vedlegges rammesøknad. Før det gis midlertidig
brukstillatelse eller ferdigattest skal støytiltak være utført.

§ 1 .2 Tilgjengelighet for alle/universell utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
U niversell utforming skal legges til grunn ved utforming av fellesarealer i bygningen, samt
gangadkomster til hovedinnganger. Det skal opparbeides minimum 2 parkeringsplasser
dimensjonert for bevegelseshemmede i henhold til gjeldende teknisk forskrift. Fortau skal ha
et tverrfall på maksimalt 2% og skal opparbeides med terskelfri e overganger.

§ 1 .3 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skulle framkomme
automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen ved
fylkeskommunen varsles, jf Kulturminnelovens §8, 2 . ledd.

§ 1 .4 Radon (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 4)
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for å redusere inntrenging av radongass i
s amtlige nye boliger - så fremt det ikke for den enkelte tomt er gjennomført
radonundersøkelser av byggegrunnen som dokume nterer at dette ikke er nødvendig.

§ 1 .5 Oppvarming
Nye b ygg innenfor planområdet skal tilrettelegge for tilknytning til fjernvarme.

§ 1 .6 O vervann
Ved søknad om igangsetting skal plan for overvannshåndtering foreligge og være godkjent av
Ringerike kommune .

§ 1.7 Renovasjon
Plassering og utforming av renovasjonsløsning skal fremkomme ved søknad om tiltak . Det
skal etableres nedgravd løsning der dette er mulig . Løsning for renovasjon skal godkjennes av
lokalt renovasjonsselskap ( HRA ) .

§ 1.8 Vegetas jon
Ved søknad om tiltak skal de t utarbeides en utomhusplan , denne skal vise eksisterende og ny
vegetasjon innenfor planområdet. Trær som står utenfor BKB skal bevares hvis mulig og
erstattes ved skade eller nødvendig felling under byggeperioden .
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§ 2 . Bebyggelse og anlegg

§ 2 .1 Bebyggelse og anlegg – Bolig/forretning/kontor, BKB.

1. Arealbruk (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Område B KB er regulert til bolig/forretning/kontor.

Innfor formålet er det tillat etablert kafeer , restauranter ol. I forbindelse med forretninger i
første etasje kan det etableres uteområder med uteservering. Det skal ikke etablere s
forretningsvirksomhet so m er spesielt trafikkskapende.

Innenfor BKB er det ikke tillatt med boliger i byggets 1. etasje som har fasade i vest og
vender ut mot Storgata . Øvrig areal i 1. etasje som vender ut mot Sundgata tillates brukt til
boliger.

2 . Utnyttingsgrad (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Maks t illat t utnytting er %BYA = 100% .
Maks tillatt BRA = 7000 m2

3. Byggehøyde (jf. pbl . § 12 - 7, pkt. 1)

For BKB er m aksimalt tillatte gesims høyde opp til k ote + 100 og maksimalt 6 etasjer. Bygget
skal trappes fra laveste byggehøyde i vest ( maksimalt 4 etasjer) , og høyeste i øst (maksimalt 6
etasjer) . Øverste etasje i alle trinn skal være inntrukket minimum 3 meter fra veggliv i fasader
mot gate . Byggehøyder skal følge byggegrenser der dette er vist i plankartet.

4. Byggets utforming (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1)

Nye b ygninger innenfor BKB skal utformes slik at bygninger framstår med et helhetlig
arkitektonisk uttrykk.

Bebyggelsen skal ha fasadeuttrykk i harmoni med omkringliggende bygg i sentrumsområdet i
Hønefoss.

5 . Parkering og adkomst (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 7)

Overflateparkering inn går i BYA. Parkeringsdekningen skal være etter kommunal vedtekt.

Det skal maksimalt opparbeides én (1) parkeringsplass per boenhet . Parkering til boligene
skal være i parkeringskjeller. Gjesteparkering og parkering tilhørende forretningsareal tillates
på bakkeplan , maksima lt 2 3 parkeringsplasser innenfor BKB .

Antall sykkelparkering skal være iht. kommunens parkeringsforskrift, to (2) plasser per
boenhet. Sykkelparkering skal være i egen sykkel bod som kan være i kjelleretasjen.

Eksisterende adkomster t il bakenforliggende bebyggelse skal opprettholdes.
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6 . Lekeareal/uteoppholdsareal (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 1 )

Ved ny boligbebyggelse innenfor BKB skal det etableres leke - og uteoppholdsareal.
U teoppholdsarealet skal etableres på tak og på bakkeplan . Uteoppholdsarealet på bakkeplan
skal opparbeides som lekeplass for små barn og skal minimum inneholde sand kasse, vippedyr
og sittegruppe.

Det skal etableres 20 m2 MUA per boenhet . 30 - 70 % kan løses på private balkonger.
Lekearealet medregnes i MUA.

§ 3 . Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Dersom kommunen skal overta tekniske anlegg, må utbyggingsavtale og godkjenning av
tekniske planer mellom utbygger og kommunen foreligge før det gis igangsettingstillatelse for
disse anleggene. Tekniske anleg g skal bygges etter den til enhver tid gjeldende kommunale
standard .

§ 3 .1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Fortau , SF

Fortau skal være opphøyd eller med sterk kontrast mot kjøreveg og med universell utforming
mot fotgjengeroverganger.

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL

§ 4 . Rekkefølgebestemmelser (jf. pbl. § 12 - 7, pkt. 10)

Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende
forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

Før det gis brukstillatelse i området skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres for boliger
iht. T - 1442 /2016 - retningslinje for støy i arealplanlegging.

Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau og fotgjengerfel t skal være
ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for boligene.

Før det gis brukstillatelse skal støytiltak i henhold til støyrapport for ny bebyggelse være
utført.

Lekeplass på bakkeplan skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse kan gis.



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning, Areal - og byplankontoret
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Utarbeidet av Mjøsp lan AS , sist revidert 01 .0 7 .19

1.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 16.10.2018, sak 141/18
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2.gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak SAKNR
2. gangsbehandling i formanns kapet DATO , sak SAKNR
Vedtak i kommunestyret DATO , sak SAKNR

Figur 1 : Ortofoto med planavgrensning
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1. Sammendrag

Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse,
jf. pbl § 4 - 2, første ledd.

Denne planen har bakgrunn i et ønske om å kunne fortette et kvartal i Hønefoss sentrum . I
dagens situasjon er kvartalet brukt til bolig, f orretning og kontor . Området er i
kommuneplanens arealdel satt av til sentrumsformål, og er regulert i reguleringsplan nr. 64
Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 til kombinert formål forretninger/ kontor, der bestemmelsene
også åpner for boliger.

I dette planfors laget er det lagt opp til kombinert formål bolig/forretning/kontor . Det er tenkt
bygg i maksimalt 6 etasjer som trapper opp fra 4 etasjer i øst . Det skal være forretning/kontor
i første etasje ut mot Storgata i vest, og bolig ellers . Da planområdet er forholdsvis lite og
ligger sentralt var plass til leke - og uteoppholdsareal en utfordring. I planforslaget er det åpnet
opp for at dette kan løses på takflater i tillegg til arealer på bakkeplan . I skissene på mulig
utforming av bygg er det lagt uteopphold sareal på bakkeplan der lekeareal også skal
opparbeides, og uteoppholdsarealer på tak i 2. og 5 . etasje som vil være felles for feltet.

Andre viktige tema i reguleringsplanprosessen har vært trafikale forhold og trafikkstøy, og
kulturminner og kulturmiljø . Trafikk og trafikkstøy ble analysert nærmere i henholdsvis
trafikkanalyse og støyrapport. De trafikale utfordringene er størst i Storgata, i planforslaget er
hovedatkomsten lagt ut til Sundgata hvor det er betydelig mindre trafikk. Støyrapport en viser
at det må gjøres støytiltak på byggene for at det skal gi tilfredsstillende støyverdier. Leke - og
uteoppholdsarealene er plassert slik at disse vil kunne få tilfredsstillende støyverdier.
Trafikkanalysen og støyrapporten ligger også vedlagt. Det e r et bygg innenfor planområdet
som har en høy verneverdi. Dette bygge t forutsettes fjernet, noe som vil være en konsekvens
av fortettingen.
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2. Bakgrunn

2.1 H ensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å få en høyere utnyttelse i området og å legge til rette for
bolig formål i tillegg til for retning /kontor som er dagens regulerte arealformål .

Planen skal vurdere og belyse konsekvenser i tema som støy, trafikkforhold,
estetikk, universel l utforming, sol/skygge - forhold og parkeringsløsninger .

2.2 Forslagstiller , plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller: Lafton Eiendom AS

Plankonsulent : Mjøsplan AS har overtatt som plankonsulent etter Sivilingeniør Bjørn Leifsen
som tok seg av oppstartsfasen av prosjektet.
Mjøsplan AS, postboks 6, 2391 Moelv, tlf: 62365298 , v/Ida Marie Weigård.

Grunneier e:
Planområdet omfatter eiendommene:
gnr/bnr
318/514 – Storgaten 20 A og B AS
318/137 – Stjernegruppen Ringerike AS
318/138 – Lafton Eiendom AS
3000/1 – Ringerike kommune

2. 3 Tidligere vedtak i saken
Anbefaling om oppstart av planarbeidet ble vedtatt i Formannskapet 23.05.17 , sak 17/17.
Planen ble 1. gangsbehandlet i Formannskapet 16.10.2018, sak 141/18.

2. 4 Utbyggingsavtaler
Det foreligger foreløpig ingen utbyggingsavtaler .

2. 5 Krav om konsekvensutredning ?
Planen er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning (ref. oppstartsmøte).

3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart
Oppstart av planarbeidet ble v arslet 15. juni 2017, med merknadsfrist 18.09.17 . Varslet
område var hele kvartal 36, som nå er begrenset til en mindre del av kvartalet. Merknader
kom fra Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud og Statens vegvesen .
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4. P lanstatus og rammebetingelser

4.1 Overordnede planer

Fylkeskommunale planer:
«Regional planstrategi i Buskerud 2013 - 201 6». I kap . 5 beskrives en areal - og
transportstrategi hvor hensikten er at kommunene knytter trafikknutepunkter opp til aktuelle
boligområder, og gjør overgang fra privatbil til kollektivtrafikk mest mulig tilgjengelig. Dette
planforslaget vurderes å ikke være i ko nflikt med regionale planer.

Kommuneplanens samfunnsdel :
Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for
utviklingen i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mot målet om redusert
transportbehov og mindre klimaga ssutslipp. Planarbeidet skal også gjøre rede for om det er
aktuelt å koble seg på fjernvarmeanlegget . Planen vurderes å ikke være i konflikt med
kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanen s arealdel, evt. kommunedelplan:
Planområdet er avsatt til sent rums f ormål i kommuneplanen.

4.2 Gjeldende reguleringsplan
I dag er området regulert i regulerin g splan nr. 64 Kvartal 35,36, fra 23.9.1983 . Planområdet er
i regulert til kombinert formål forretning/kontor der det åpnes for boliger i bestemmelsene.

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i kvartalet på hjørnet mellom Sundgata og Storgata, i Hønefoss sentrum.
Totalt areal på planområdet er ca . 2,19 daa.

5.2 Eksisterende bygg og arealbruk
Det er flere forsk jellige bygg i kvartalet i dag. Kvartalet består av mur - og tregårdsbebyggelse
i 2 til 4 etasjer av nyere og eldre dato . Bebyggelsen består av ulike funksjoner som
forretninger (blant annet bilverksted, trafikkskole og frisør), serveringssteder (som
restauranten i første etasje på figur 2) og boliger. Kvartalet ellers består av parkering og
asfalterte områder. Selve planområdet begrenser seg til trehusbebyggelsen (figur 3 og 4). Det
finnes ikke noe grøntareal eller uteoppholdsareal innenfor planområde t.
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Figur 2 : Det n ordvestre hjørnet av Kvartal 36 (hentet fra maps.google.com) .

Figur 3 : Hjørnet av Storgata og Sundgata (hentet fra maps.google.com) .
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Figur 4 : Sørøstre hjørnet av planområdet, sett fra Sundgata (hentet fra maps.google.com) .

5.3 Landskap og klima

Planområdet s landskap er relativt flatt . Området er bebygd fra før og området ellers er
asfaltert og består av parkering osv .

Da Hønefoss ligger relativt lavt i landet, og ikke i kystnæ re strøk er lokalklimaet typisk
innlandsklima og er heller ikke spesielt vindutsatt.

« I Buskerud er det store kontraster i klima fra områdene nær Oslofjorden og til indre og
høyereliggende strøk. I lavtliggende områder nær Oslo fjorden er årsmiddeltemperaturen ca.
6 °C, mens den i nordvestlige høyfjellsområder er lavere enn - 4 °C. Indre dalstrøk har lave
vintertemperaturer; ved Nesbyen er det målt - 38 °C. Sommerstid kan det bli over 30 °C både
ved kysten og i indre dalstrøk. Såle des er den høyeste temperaturen i Norge på 35,6 °C målt
på Nesbyen 20. juni 1970. Årsnedbøren er lavere enn 700 mm både på Ringerike og i enkelte
indre dalstrøk, mens den i fjellstrøkene i nordvest er på over 1500 mm. Det forventes ikke at
det storstilte t emperatur - og nedbørsmønsteret vil endre seg vesentlig. Det beregnes at
årstemperaturen i Buskerud fra 1971 - 2000 til 2071 - 2100 vil øke med ca. 4 °C; med størst
økning om vinteren og minst om sommeren. Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 15 %.
Dager med mye nedbør kommer litt hyppigere, og med økt nedbørintensitet. For vind viser
beregningene små endringer, men usikkerheten er stor. » Fra Klimaprofil Buskerud
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil -
buskerud/_attachment/12029?_ts=15dcb13f302
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5 .4 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert noen automatisk
fredete kulturminner innenfor planen, og
siden kvartalet er bebygd i nyere tid er
sannsynligheten liten for at det er noe som
ligger uoppdaget.

Ringerike kommune gjennomførte en
verdivurdering av bebyggelsen i Hønefoss
i 2000/2001 , og deler av jugend - og
sveitserstilsbebyggelsen inn enfor det
varslede planområdet ble vurdert ti l å ha
verneverdi. H jørnegården i Bloms gate 9
(datert år 1900 - 1925) og Storgata 20B
(datert år 1850 - 1875) er vurdert til å ha
høy verneverdi. Det er kun Storgata 20B
som ligger innenfor planområdet i dag.

5.5 Naturverdier
Da hele planområdet er bebygd er det ingen kjente naturverdier i området.

5.6 Rekreasjonsver di/ rekreasjonsbruk og uteområder
Det er ingen uteoppholdsarealer innenfor planområdet i dag . Det er ca. 60 0 meter til
Schjongslunden som er dedikert til ulike type r idrettsanlegg og et friluftsområde. Søndre park
er også et populært uteområde i tilknytning til Hønefoss sentrum. Parken ligger 500 meter
unna planområdet , og den består av en større vanndam med springvann, en friluftsscene og
gangveier med sittebenker . Det er også anlagt en treningspar k (Tuftepark) øst for
friluft scenen. Fengselsparken som er et viktig rekreasjon - og uteområde for beboere i
Hønefoss sentrum ligger nord for planområdet.

5.7 Trafikkforhold
Planområdet ligger øst for Storgata, s ør for planområdet går Sundgata. Området i dag har
parkering og innkjøringer flere steder . Det er parkering innenfor fortauet langs S undgata , og
det er innkjøring til området mellom byggene i Sundgata. Det er i tillegg gateparkering langs
Storgata. Parkeringen er synlig i ortofoto av planområdet (figur 6). P lanområdet ligger sentralt
i Hønefoss sentrum og det er k un 300 meter til Hønefoss busstasjon.

Det er laget en trafikkanalyse der det i forkant har blitt foretatt en trafikktelling på vegene i
tilknytning til kvartalet. Trafikkanalysen viser at det er en del trafikk i Storgata i vest og
betydelig mindre i Sundgata sør for planområdet. Storgata har en ÅDT på 7725 og en
fartsgrense på 30 km/t. Det er f ortau på begge sider av veien, og gateparkering på begge side r.
ÅDT for Sundgata er 725, med en tungtrafikkandel på 3%. Fartsgrensen her er 30 km/t. Det er
en to felts vei med fortau på begge sider av veien. Trafikksikkerheten for myke trafikanter er

Figur 5 : Markering av bygg med verneverdi. B run sirkel er
høy verneverdi (hentet fra Ringerike kommunes karttjeneste).
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vurdert til å være god da det er fortau på begge sider av vegene i tilknytning til kvartalet og
det er fotgjengeroverganger flere steder. Trafikksituasjonen er videre omtalt i vedlagt
trafikkanalyse.

Figur 6 : Ortofoto av planområdet. Her er det tydelig at store deler av arealet i kvartaler går med til
parkering på bakkenivå.

5.8 Barns interesser
Det er ingen lekeplasser eller områder tilpasset barn innenfor planområdet i dag. Det er
lekeplass på Søndre Torv i Hønefoss sentrum som ligger 3 - 4 minutters gange fra planområdet.
Det er også lekeplass ved Eikli skole som ligger sør for planområdet, på andre siden av
Storelva. Denne skolen skal legges ned og erstattes av en ny skole , Benterud skole med
tilhøren de le kearealer i Hønefoss syd. Avstanden vil ikke være særlig endret i forhold til Eikli
skole .
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5.9 Sosial infrastruktur

Planområdet ligger i grensen for opptaksområder for grunnskolen. Eikli barneskole er den
skolen som ligger nærmest kvartalet , denne skolen skal ri ktig nok legges ned og erstattes med
ny skole i Hønefoss syd . Dette vil ikke ha så mye å si for avstanden til skolen fra
planområdet . Av ungdomsskoler er det Hov eller Veienmarka skole som ligger i nærheten av
sentrumsområdet. De to videregående s kolene Hønefoss og Ringerike ligger begge i nærhet
til planområde t der Ringerike helt klart er nærmest da denne grenser til planområdet i sør og
øst . Det er også flere barnehager i området, som en kan se i figur 6 .

5.10 Teknisk infrastruktur
Området er tilknyttet offentlig vann - og avløp og annen teknisk infrastruktur.

Figur 7 : Kart over skoler og barnehager i området. Planområdet er markert med svart
stjerne (hentet fra maps.google.com).
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5.11 Grunnforhold
G runnforholdene i og rundt planområdet anses for å være gode og stabile ifølge NGUs kart .

5.12 Støyforhold
Området er støyutsatt, da spesielt fra trafikken i Storgata . Deler av området er innenfor gul og
rød støysone, som krever at områder med funksjoner som er støysensitive bør ligge på
skjermet side eller at det må iverksettes støydempende tiltak. Det er utarbeidet en egen
støyvurdering som er vedlagt. For støyvurder ing for planforslaget se avsnitt 6.10.

5.13 Luftforurensing
O mrådet ligger i et sentrumsområde med en del trafikk, og trafikk er den største kilden til
luftforurensning. Ringerike har en egen målestasjon, men resultatene av denne har ikke
kommet enda. I f ølge luftkvalitet.info kan Ringerike sammenlignes med de forhold som
finnes i Lillehammer. Resultatene for Lillehammer viser at målingene er under tillatte
overskridelser av grenseverdien (grønn fargekode) i alle måneder utenom november og
desember der til taksutredning i kommunen er påkrevd (se figur 8 ) .

Figur 8 : Tabell med resultater fra luftforurensningsmålinger i Lillehammer 2016 (hentet fra
luftkvalitet.info) .

6. Beskrivelse av planforslaget

6.1 Planlagt arealbruk
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en fortetting med boliger , kontorer og
f orretninger med mulighet for bevertning i området. Det er lagt opp til rivning av eksisterende
bebyggelse oppføring av nytt bygg i maksimalt 6 etasjer som trapper opp fra 4 (3 + 1
inntrukket) etasjer i øst. Det skal være forretning , kontor og eventuelt bevertning i form av
kafé, restaurant eller lignende i første etasje ut mot Storgata i vest, og bolig i det øvrige
areale t.

Parkering skal i hovedsak skje i parkeringskjellere, men det er også noen plasser på bakkeplan
som i hovedsak tilhører Storgata Bil .
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Reguleringsformål
- Bolig/forretning/kontor (B KB )
- Kjøreveg (SKV)
- Fortau ( SF )

Figur 9 : Plankart (datert 30.08.18)
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

Bolig/forretning/kontor (B KB )
Under formål bolig/kontor/forretning kan det oppføres bebyggelse i maksimalt 6 etasjer med
forretning og kontorer i første etasje ut mot Storgata og bolig i de t øvrige arealet . Det åpnes
også for at det kan etableres kafeer, restauranter ol. innenfor formålet. Det er tillatt med
parkering i kjelleretasje og på bakkeplan , samt uteoppholdsarealer på bakkeplan , og på
takflater . Uteoppholdsarealet på bakkeplan skal opparbeides som lekeplass. Hovedandelen av
parkeringsplassene skal være i kjelleretasje. Forretningene i første etasje mot fortau og gate
bør være publikumsrettede forretninger med detaljvarehandel o.l. eller bevertning med
servering. Likevel er det begrenset med parkeringsplasser innenfor planområdet, så spesielt
trafikkskapende forretning tillates ikke. Plasseringen av planområdet innenfo r Hønefoss
sentrum gjør det til et egnet sted for forretning som baserer seg på gåen de.

Bebyggelsen innfor formålet skal ha arkitektonisk uttrykk som harmonerer med
omkringliggende bebyggelse i Hønefoss s entrum. Byggene er i denne fasen ikke ferdig
detalj prosjektert, men bebyggelsen er tenkt utført i et funksjonalistisk formspråk. Dette er et
formspråk som preger flere av de omkringliggende byggene som er bygget etter krigen og
som setter sitt preg på området. Bebyggelsen rundt og i planområdet i dag er av varierende
karakter. Det er større bygningsvolumer i Storgata med opptil 6 etasjer, og det er mindre
trehus i to etasjer i området. Øst for planområdet er det i dag modulbygg tilhørende Ringerike
videregående skole. Her vil det komme en ny skole, med tilh ørende parkering. Sør for
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planområdet på andre siden av Sundgata , i Fordkvartalet, er det regulert bebyggelse i opptil 6
etasjer som ikke er bygd enda . Bebyggelse inntil 6 etasjer øst i planområdet er derfor tilpasset
dette. Sol/skyggevirkning kan ses på f igur 12 og 1 3 . Nærmere arkitektonisk beskrivelse ligger
vedlagt.

Parkeringen til bygg innenfor B KB skal i hovedsak være i kjeller (ma ks . 1 plass per boenhet),
men parkering til forretningslokalene og gjesteparkeringer tillates på bakkeplan med ma ks . 2 3
parkeringsplasser totalt på bakkeplan . Disse parkeringsplassene er også tilhørende Storgata
Bil Det skal også legges til rette for sykkelpark ering og boder i kjeller etasjen .

Kjøreveg (SKV)
Kjøreveg er eksisterende veger rundt kvartalet og sikrer adkomst t il kvartalet.

Fortau ( SF )
Formålet fortau er for gående . Disse skal bevares og sikre god tilgjengelighet for myke
trafikanter.

6.3 Bebyg gelsens plassering og utforming
6.3.1 Bebyggelsens høyde
Maksimalt tillatte gesimshøyde er opp til kot e + 100 ,0, med flatt tak . Bygget skal trappes fra
laveste tillatte bebyggelse i vest (4 etasjer), 5 etasjer i midten, og høyeste i øst (6 etasjer) (se
figur 10) . Den øve rste etasjen i alle trinn er inntrukket fra veggliv mot omgivelsene med
minimum 3 meter . Dette gjør at bygget virker mindre ruvende i forhold til omkringliggende
bebyggelse.

Figur 10 : Snitt av et forslag til utforming fra lavest i vest, til høyest i øst.
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Figur 11 : Eksempel på fasader.
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6.3.2 Sol/skyggevirkning
På figur 12 og 13 er det vist ulike sol/skyggevirkninger for ulike alternativ. Figur 12 viser
sol/skygge slik situasjonen er i dag . Bebyggelsen er lav, og det er ingen bebyggelse i sør som
gir skyggevirkning for planområdet.

På figur 13 er det vist en fremtidig situasjon der området sør for kvartal 36 er bebygd etter
gjeldene reguleringsplan med 6 etasjer der de to øverste er inntrukket, og kvartal 36 er bygd
med maksimalt . Kvartal 36 vil få en del mer skygge i dette alternativet om en sammenligner
med figur 12.

Figur 12 : Soldiagram for dagens situasjon (0 - alternativ).
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Figur 13 : Soldiagram der planområdet er bygd ut etter maksimalt tillatte høyder (4 - 5 - 6 etasjer) , og der
området sør for planområdet er bebygd i 6 etasjer der de to øverste er inntrukket.

Byggene nærmest, nord for ny bebyggelse vil få n oe mer skyggevirkning av den nye
bebyggelsen. Dette er vanskelig å unngå da det er relativt tett mellom byggene, om ny
bebyggelse skal være høyere enn 2 etasjer som i dag. Ved en trapping av bebyggelsen vil
skyggevirkningen begrenses noe, spesielt når sola treffer fra sørvest. Tiltak som gjør at det
kan tilføres mer lys til bebyggelsen i nord for ny bebyggelse er åpningen i første etasje der
innkjøring til parkeringsplassene på bakkeplan er. Dette vil kunne gi mer lys inn til
bakgården, og vil gjøre at bakg ården virker mer åpen og luftigere. Med bebyggelse i 6 etasjer
sør for planområdet vil 1. etasje og deler av 2. etasje ligge i skygge store deler av
høst/vårjevndøgn. Med utstikkende balkonger fra fasaden vil også dette gi noe
skyggevirkning i vår/høstjevn døgn kl. 16. Dette vil ikke påvirke mer enn nærmestliggende
vindu i fasaden i forslaget til utforming av bygg , og gjelder kun ettermiddagen , og ikke
tidligere på dagen .
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6.3.3 Grad av utnytting
Tillat %BYA er 100%.

6.3.4 Størrelse på nye forretningsarealer
Planen gir ca. 100 m2 med forretnings - og kontor arealer , inkludert arealer til eventuell
bevertning . Dette er kun arealet i første etasje og ikke medregnet eventuelt areal for lager ol. i
kjelleretasjene.

6.3.5 Antall boliger, leilighet sfordeling
I forslaget til utforming er det lagt opp til ca. 4 5 leiligheter. Dette kan endres fram til endelig
detaljprosjektering av byggene da noen av leilighetene i dette forslaget er relativt store, og det
kanskje vil være ønskelig å dele de opp for å få flere mindre enheter. Vari asjon i
leilighetsstørrelser og sentrumsnær plassering gjør boligene attraktive for alt fra studenter og
småbarnsfamilier til eldre.

Figur 14 : Forslag til planløsning kjelleretasje.
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Figur 15 : Forslag til utforming 1. etasje.

Figur 16 : Forslag til utforming 2. etasje.



Detaljregulering for Kvartal 36

20

Figur 17 : Forslag til utforming av 3. etasje.

Figur 18 : Forslag til utforming av 4. etasje.

Figur 19 : Forslag til utforming av 5. etasje.
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6 .4 Parkering
Parkering skal være på bakkeplan og i kjeller . I planforslaget er det foreslått en løsning med
ca. 2 3 parkeringsplasser på bakkeplan og ca. 4 2 parkeringsplasser i kjeller . Av
p arkeringsplassene på bakkepla n er i flere plassert under byggets 2. etasje, slik som i
innkjøringene (s e figur 15 ). Parkeringsnormen krever maksimalt 1 parkeringsplass per
boenhet . Parkering til boenhetene er ivaretatt gjennom parkeringsplasser i kjeller .
P arkeringsplasse r på bakkeplan er tiltenkt som parkering til forre tninger og kontorer .

6.5 Tilknytning til infrastruktur
Nye bygg innenfor planområdet skal legge til rette for fjernvarme og skal tilkobles annen
offentlig infrastruktur.

6.6 Traf ikkløsning
6.6 .1 Kjøreatkomst
Atkomsten til planområdet vil være videreføring av eksisterende adkomst fra Storgata og
Sundgata . Nedkjøring til parkeringskjeller vil skje fra innkjøring lengst sørøst i plan området.
Her vil det også være en videreføring av eksisterende innkjøring. Den andre adkomsten i sør
vil være til parkeringer på bakkeplan. Denne innkjøringen vil også gi en åpning til bakgården
som vil gi mer lys inn.

6.6 .2 Varelevering
Varelevering skal skje via felles adko mst med parkering på bakkenivå.

6.6 .3 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er god tilgjengelighet for gående og sykl ende i området. Det er fortau på siden mot
Storgata og mot Sundgata med fotgjengeroverganger på hjørnene der fortauet er nedsenket for
god framkommelighet for alle.

Trafikksituasjonen er nærmere beskrevet i vedlagte trafikkanalyse.

Figur 20 : Forslag til utforming av 6. etasje.
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6.7 Universell utforming
Utformingen av planområdet vil følge krav om universell utforming i TEK17 §12.

6.8 Uteoppholdsareal
I planforslaget er det lagt opp til felles uteoppholdsareal og lekeområde for beboerne på
bakkeplan og på taket i 2. og 5 . etasje . Arealene er på ca. 63 m2 på bakkeplan, 96 m2 i 2. etasje
og ca. 19 8 m2 i 5 . etasje . Arealet på bakkeplan skal inneholde lekeareal med enkle
lekeapparater for de minste, sandlekeplass samt sittegrupper ol. Uteoppholdsarealet bør
beplantes med ikke - allergifremkallende vegetasjon. Leilighetene vil også ha tilgang på egne
balkonger.

6.9 Kulturminner
Storgata 20 og hjørnegården i Bloms gate 9 er vurdert å ha verneverdi innenfor varslet
plangrense. Planforslaget med ny planavgrensning forutsetter rivning av eksisterende bygg i
Storgata 20. De tte er for å kunne øke utnyttelsen i sentrumsområdet.

Bygget er også beskrevet i boken «Hus i Hønefoss» som er skrevet av Jo Sellæg. Boken hører
med til vurderingen av de verneverdige byggene i Hønefoss som ble gjort i 200 0 /2001 . I
denne boken er det skr evet at bygget i Storgata 20 har gjennomgått endringer i nyere tid. Det
er også beskrevet andre områder i Hønefoss der det er bygg med satt like høy verdi som ligger
litt lenger ut fra sentrumskjernen. På figur 18 er områder i Hønefoss med verneverdi vist.

Figur 21 : Oversiktskart (hentet fra Ringerike kommunes karttjeneste) over områder med verneverdi i
Hønefoss. Planområdet vist med mørkeblå pil.
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Planområdet ligger ikke innenfor et av disse områdene der hvor det er flere bygg med
verneverdi samlet.

En rivning av Storgata 20 vil si en rivning av et bygg som er ansett å ha høy verneverdi. Med
de endringene som er gjort på bygget i nyere tid, så er det ikke så mye igjen av det som var
opprinnelig bygg. Bortsett fra takutstikk og vinduer og panel i øvre etasje er det lite
karakterpreg igjen. Da planområdet ligger sentralt er det av stor verdi å kunne fortette i dette
området. Storgata 20 er ikke autom atisk fredet, og det ligger heller ikke i et område der det er
flere bygg som skal ivaretas. Da det er et uttalt mål å fortette i byene, og at Ringerike
kommune skal ha en stor befolkningsvekst, er dette noe som må veies opp mot bevaringen av
bygget. I det te planforslaget er vurderingen at en utbygging kan bidra med flere gode
kvaliteter med mer publikumsrettet 1. etasje og en fortetting med boliger i et veldig sentralt
område der flere kan gå og sykle til daglige gjøremål som vil kunne veie tyngre enn å be vare
et bygg som likevel har gått gjennom store forandringer gjennom tiden.

Mer om kulturminner står i kapittel 5.4.

6.10 Støyforhold
Plano mrådet ligger i et trafikkert område og er støyutsatt . Det er utført en støyberegning for
kvartalet generelt og mer spesifikt for det nye bygget i Sundgata 10 B . Rapporten fra
støyberegningen konkluderer med følgende:

Utvendig støy
Balkonger og vinduer som ligger ut mot Storgata og Sundgata vil bli støyutsatt i 2. - 6. etasje
og krever skjermende tiltak for å tilfred sstille anbefalt grenseverdi iht. T - 1442. Leiligheter
med innbyggede balkonger ligger skjermet og oppfyller anbefalingene. Det samme gjelder
felles leke - og ut e oppholdsareal og takterrasse.

Støy mot fasade
Fasader mot Storgata og Sundgata vil bli støyutsa tte i 2. - 6. etasje og inneholder
støyfølsomme rom. På bakgrunn av dette er det foreslått støyreduserende tiltak i forbindelse
med vinduer til disse rommene.

Innvendig støy
Fasade mot Storgata og Sundgata i 2. - 6. etasje krever lydegenskaper i yttervegg min Rw+Ctr
(C2) = 35dB for å tilfredsstille kravene i NS8175. Øvrige fasader oppfyller kravene mot at
skjermende tiltak gjennomføres. Det forutsettes balansert ventilasjon og ingen perforeringer
som svekker lydisoleringen på støyutsatte fasader.

6 .11 ROS - analyse
I vedlagte ROS - analyse ble det gjennomgått en sjekkliste der ulike temaer ble sjekket. Det var
kun temaet radon som var ansett til å kunne være et problem i området og som da trengte
videre analyse i eget skjema. Analyseskjemaet viser at konsek vensene kan bli store ved
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eksponering for radon, men det er risikoreduserende tiltak som kan utføres som vil gjøre at
risikoen for dette vil være minimal. Risikoreduserende tiltak er byggmessige tiltak som blant
annet radonsperre i grunnen og balansert ven tilasjon. TEK - 17 har egne krav til bygg med
tanke på radon som uansett skal følges. Med utførte tiltak vil risiko og sårbarheten for
negative hendelser være minimal.

6.12 Rekkefølgebestemmelser
Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentert tilfredsstillende
forurensingsforhold i henhold til gjeldende lovverk og forskrifter.

Før det gis brukstillatelse i området skal tilfredsstillende støyforhold dokumenteres for boliger
iht. T - 1442 /2016 - retningslinje for støy i arealplanleggin g.

Offentlige trafikkarealer innenfor planområdet, inkludert fortau og fotgjengerfelt skal være
ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse for boligene.

Før det gis brukstillatelse skal støytiltak i henhold til støyrapport for ny bebyggelse være
utført.

7 . Virkninger/konsekvenser av planforslaget

7 .1 Overordnede planer
Fylkeskommunale planer:
«Regional planstrategi i Buskerud 2013 - 2016» (kap. 5). Planen bidrar til tett bebygd tettsted
med gode muligheter for bruk av sykkel/gange og kollektivtransport fremfor privatbil. Planen
vurderes å ikke være i konflikt med regionale planer.

Kommuneplanens samfunnsdel:
Samfunnsdelen legger stor vekt på at klima og miljø skal være retningsgivende for
utviklingen i Ringerike kommune. Fortetting er et virkemiddel mo t målet om redusert
transportbehov og mindre klimagassutslipp. Planen vurderes å ikke være i konflikt med
kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens arealdel, evt. kommunedelplan:
Planområdet er avsatt til senterformål i kommuneplanen. Planens formål følger overordnet
plan.

7 .2 Byform og estetikk
Hønefoss sentrum har en kvartalsstruktur som videreføres i planforslaget. Det er variasjon i
utformingen av byggene i sentrumsområdene. Det er en overvekt av eldre trebebyggelse, men
i dette kvartalet er det en overvekt av store betongbygg. Da planområdet ligger i
sentrumsområdet av Hønefoss er det flere høyere bygg i nærheten. Det er også et område sør
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for kvartalet som i dag ligger brakk, men som har en nyere reguleringsplan der det er åpnet
opp for 6 etasje r. At en fremtidig utbygging vil v æ re på 6 etasjer er ikke usannsynlig. I dette
planforslaget er det tatt høyde for at nye bygg skal tilpass es omkringliggende bebyggelse. Mer
om dette i 6.2.

7 .3 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangf oldloven
De viktigste §§ i Naturmangfoldloven som blir berørt er §§ 8 - 12.

§8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bi dra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.

Vurdering:
§ 8 er oppfylt. Offentlig tilgjengelige baser som Naturbase, Artsdatabanken, NVE atlas, Skog
og landskap m.fl. er benyttet for å sjekke om det foreligger spesielt viktige registreringer i
om rådet. Det er ikke registrert noen forekomster innenfor planområdet. Det kan forekomme
mangelfulle opplysninger for området fordi det ikke har vært spesielt undersøkt med tanke på
naturmangfold, men området er bebygd fra før og det antas at kunnskapsgrunnl aget er
tilstrekkelig til å avgjøre at tiltaket ikke vil gi vesentlige skader på naturmangfoldet.

§ 9. (føre - var - prinsippet)
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger
den kan ha for naturmiljøet, sk al det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak .

Vurdering:
§ 9 er oppfylt. Kunnskapen om dette området vurderes å være god nok da området er utbygd .

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

Vurdering:
Tiltaket vil ikke medføre noe n ytterligere belastning på naturtyper og økosystemet da området
i dag er bebygd.
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§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.

Vurdering:
Tiltakshaver har det økonomiske ansvar for å ta vare på de naturkvaliteter som finnes i
området, innenfor de rammer som utbyggingen gir.

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og loka lisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.

Vurdering:
Byggeteknikke n og byggemetoden vil være i henhold til dagens standard og vurderes dermed
som miljømessig gode. Alternative driftsmetoder, teknikker og utforming ansees om uaktuelt.

7 .4 Barns interesser
I tillegg til lekeplassen for de små barna som etableres på bakkeplan innenfor planområdet er
det lekeplass på Søndre Torv i Hønefoss sentrum som ligger ca. 4 minutters gange fra
planområdet. Det er også lekeplass ved Eikli skole som ligger sør for planområdet, på andre
siden av Storelva. Når Eikli skole legges ned vil lekeplass være på den nye skolen, Benterud.
T ilgjengeligheten til skoler og barnehager er god, se kap 5.9. På dette grunnlaget vil vi si at
barns interesser er tilstrekkelig ivaretatt.

7 .5 Energibehov – energiforbruk
Byggene som er planlagt oppført i området følger moderne standard. Området er inne nfor
område for konsesjon for tilknytning til fjernvarmenettet .

7 .6 Teknisk infrastruktur
Det er løsning for vann, avløp og strøm i området. Løsning for påkobling og dimensjonering
blir gitt i byggesøknad/tekniske planer.

7 .7 ROS
Se vedlagt ROS - analyse.

7 . 8 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Så lenge ikke andre avtaler foreligger skal utbygger stå for kostnader av offentlige anlegg
(eksempelvis fortau). Reguleringsbestemmelsene sikrer at det må utarbeides utbyggingsavtale
med kommunen dersom den skal o verta drift og vedlikehold av disse anleggene når de er
ferdigstilt og godkjent av kommunen.
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7.9 Avveining av virkninger
Planforslaget medfører få endringer og har liten grad av konflikt, da området tidligere var
bebygd og ligger i tett bebygd område.

8 . Innkomne innspill

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar

1. Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune gjør
oppmerksom på at hjørnegården i Bloms
gate 9 (318/118) og Storgata 20 (317/514)
er vurdert til å ha høy verneverdi. BF
anbefaler at den verneverdige bebyggelsen
bevares og at nye tiltak tar hensyn til
eksisterende verneverdig be byggelse.
Anbefaler at det stilles krav til plassering,
volum og utforming av ny bebyggelse for
å sikre god tilpasning til omgivelsen og at
det bør utarbeides gode illustrasjoner som
viser hvordan den verneverdige
bebyggelsen kan inkorporeres i prosjektet.

Det videre planarbeidet må vise hvordan noe
av den verneverdige bebyggelsen kan bevares.
Storgata 20 er tenkt revet. Her er verdien av
bygget og verdien av en even tuell rivning og
utbygging veid opp mot hverandre. Det er en
del bygg i Hønefoss sentrum som er vurdert til
å ha høy verneverdi. Om det skal fortettes og
bygges flere boliger i sentrum er det nødvendig
å vurdere om alle byggene bør ivaretas. Dette
er vurdert .

2. Fylkesmannen i Buskerud
Standard uttalelse fra FMB i slike saker.
Spesielle relevante uttalelser er:
• Støyhensyn skal ivaretas ihht. T -
1442. Det kan aksepteres avvik fra
anbefalte støygrenser dersom boligene
sikres en stille side.
• Luftkvalitet skal legges til grunn i
planleggingen. Helst skal det ikke
tilrettelegges for bolige r i områder med
dårlig luftkvalitet, samtidig er det ønskelig
at det fortettes i sentrumsområder slik at
bilbruk kan reduseres og luftkvaliteten bli
bedre.
• Hensyn til barn og unge. Det skal
være tilstrekkelig med lekeareal for barn i
alle aldre. Lekeare al på tak godkjennes
ikke som eneste løsning, kun som
supplement til lekeareal på bakkenivå.
• Tilknytning til fjernvarmenettet da
planområdet ligger innenfor
konsesjonsområdet.

Det er utarbeidet e n støyrapport i forbindelse
med planarbeidet.

Merknaden er tatt til følge i planarbeidet.

Merknaden er tatt til følge i planarbeidet . Det
er undersøkte hvilke tilbud det er til barn og
unge i nærheten i dag. Lekeareal er i
planforslaget lagt på tak.

Merknaden er tatt til følge i planarbeidet.
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• Vurdere om vannbåren varme kan
være hensiktsmessig.

3. Statens vegvesen

Statens vegvesen er positiv til at det legges
til rette for fortetting i sentrum. De mener
at en virkning av økt trafikk som en
fortetting vanligvis medfører må
dokumenteres nærmere med en
trafikkanalyse.

Videre kommenterer SV V at
byggegrensen må vurdere s på nytt. Både
med tanke på støy og «Fylkesdelplan for
avkjørsler og byggegrenser langs
riksvegnettet i Buskerud» der
byggegrenser på riksvegnettet økes til 100
m.

SV V minner også om tilrettelegging for
tilgjengelighet til kollektive
transportmidler, sy kkel og gående.

En trafikkanalyse er utarbeidet og er en del av
plandokumentene.

Byggegrensen mot veg vil beholdes slik den er i
dag, da dette er et kvartal med eksisterende
bebyggelse, og det vil være hensiktsmessig å
legge nye bygg på linje med de eksisterende slik
at kvartalsstrukturen videreføres.

Tilrettelegging for tilgjengelig het til kollektive
transportmidler, for sykkel og gående er
ivaretatt i planarbeidet. Det er lagt til
bestemmelse om sykkelparkering innenfor
området og tilgjengeligheten ellers er beskrevet
i trafikkanalysen .
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9 . Avsluttende kommentar

Dette planforslaget bidrar til å fortette sentrumsområdet til Hønefoss. Det er kort vei til skole
og barnehage, det er forholdsvis trafikksikkert, og reguleringen samsvarer med intensjonen i
Nasjonal gåstrategi (fra Vegdirektoratet 2012) om at flere skal gå mer . En utfordring i
området er støy, og da spesielt mot S torgata , noe vedlagte støyrapport viser.

En annen utfordring er plass til leke - og uteoppholdsareal innenfor planområdet. Løsningen
her ble å benytte takflate i tillegg til bakkearealer til di sse formålene. Dette gir
uteoppholdsareal med gode solforhold og lite gatestøy. Uteoppholdsarealene er ikke optimale ,
men de tilbyr et sted å være ute og nyte sol og frisk luft .

Planforslaget innebærer en rivning av Storgata 20 som er vurdert til å ha hø y verneverdi, men
bygget har gått gjennom endringer i nyere tid. Dette bygget ligger ikke innenfor område i
Hønefoss med høy verneverdi. Rivningen av Storgata 20 vil bidra til en fortetting i sentrum av
Hønefoss og vil på den måten være i tråd med overordn ede mål om befolkningsvekst i
kommunen, der store deler skal være i sentrumsområdene av Hønefoss. En fortetting her gir
også muligheten til at flere kan gå og sykle til/fra området. Derfor er det vurdert dit at de
positive virkningene vil være større enn d e negative.

Det er kort vei fra området til større lekeplasser og idrettsanlegg . Turområder i nærheten gir
muligheter for rekreasjon, aktiv fritid og nærhet til naturen.
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Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
1 Buskerud fylkeskommune 10.12.18
2 Fylkesmannen i Buskerud 12.12.18
3 Statens vegvesen 10.12.18

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens
kommentar

1. Buskerud fylkeskommune

Planen tar tilstrekkelig hensyn til
automatisk fredete kulturminner.

BF gjentar sin anbefaling om bevaring
av Storgata 20 og ber om at denne
legges under hensynssone c) bevaring
av kulturmiljø (SOSI H570) med
tilhørende bestemmelser. BF ber også
om at nye tiltak i planområdet må ta
hensyn til Storgata 20 og at
kommunen stiller krav om volum og
utforming av ny bebyggelse. BF
anbefaler at byggehøyden reduseres
slik at nybyggene er bedre tilpasset
Storgata 20, med 3 etasjer, eventuelt
en tilbaketrukket 4. eta sje.

BF er positiv til en fasadeoppdeling. I
tillegg ønsker BF at det vurderes om
det bør legges inn en bestemmelse om
material - og fargebruk som bidrar til
at bebyggelsen deles opp/brytes.

Storgata 20 er ikke bevart i
planforslaget. Bygget er
heller i kke lagt under
bevaring i Områdeplan for
Hønefoss som har vært ute
til hørin g der det er gjort en
mer helhetlig vurdering av
bevaringsverdige bygg
innenfor sentrumsområdet
av Hønefoss. Bygget er et
enkeltstående bygg og
ligger ikke innenfor noen
av områden e som har flere
bevaringsverdige bygg i
samme område.
Bevaringen av bygget er
vurdert opp mot de positive
sidene med fortetting og
det er her konkludert med
at en fortetting i dette
området vil kunne gi flere
positive virkninger.

Bebyggelsen i
planforsla get er likevel
nedtrappet noe, og vil være
fra 3 etasjer med inntrukket
4. etasje til 5 etasjer med
inntrukket 6. etasje.

Rådmannen har
gjennom plan 431
O mråderegulering
Hønefoss vurdert
hvilken bebyggelse i
Hønefoss som bør
bevares og hvor det
er rom for
transformasjon.
Rådmannen vurderer
dette området som
egnet for
transformasjon.
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Fasadene vil fortsatt være
noe oppdelt og vil gjøre at
bebyggelsen brytes opp.

2. Fylkesmannen i Buskerud

FM mener det er positivt med en økt
boligutbygging i sentrum a v
Hønefoss. Nevner videre at
støybestemmelsene må bli klare for å
sikre at alle boligene får tilgang til en
stille side . Her ber FM om at
bestemmelsen er mer konkret og viser
til grenseverdien på Lden= 55 dB som
gjeldende for området slik at denne
grensen blir juridisk bindende .

FM anbefaler også at en viss andel av
lekearealet blir opparbeidet på
bakkenivå og at lekearealene sikres
gjennom rekkefølgekrav i
bestemmelsene. Lekeplassene skal
ligge skjermet fra trafikkstøy hvor
støybelastningen er lik eller lavere
enn Lden= 55dB.

FM anbefaler at det blir innarbeidet
tiltak i planforslaget som sikrer at
luftinntak blir plassert på fasadene
som har god luftkvalitet for å sikre
best mulig kvalitet på inneluft.

FM ber også kommunen vurdere om
detaljreguleringen bør vente til
områdereguleringen av Hønefoss er
vedtatt.

Støybestemmelsen er
endret med både tilgang på
en stille side, og benevnt
grenseverdi.

Lekeareal har blitt flyttet til
bakkeplan, Arealet vil ligge
skjermet i bakgård bort fra
gate og støy, og lekeplass
er tatt med i bestemmelse
om støy.

Med sikring av bebyggelse
som har en stille side vil
det også sikre at
bebyggelsen vil kunne få
lufting ut mot bakgård/ side
uten trafikk.

Vurderinger gjort i
områdereguleringen av
Hønefoss som ble lagt ut
på høring er blitt hensyntatt
i størst mulig grad.

Tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.

3. Statens vegvesen

Ønsker at det markeres frisikt i krysset
Storgata/Sundgata som skal gjelde for
alle etasjer.

Frisikt er lagt til i plankart og
berøre r ikke formål som
inneholder bebyggelse.

Tilstrekkelig
kommentert av
forslagsstiller.
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Kvartal 36 - Storgata - Sundgata - gnr 318 bnr 514 m. fl. - Hønefoss
- Ringerike kommune - detaljregulering - offentlig ettersyn -
uttalelse om kulturminner

Vi viser til brev datert 23. oktober 2018 der detaljregulering av Kvartal 36 (Storgata - Sundgata) i
Ringerike kommune legges ut på offentlig ettersyn. Dette er et kulturminnefaglig innspill.

Kort om planen
Planområdet ligger i sentrum av Hønefoss, i kvartalet på hjørnet mellom Sundgata og Storgata.
Formålet med planarbeidet er å få til en høyere utnyttelse i området og legge til rette for
boligformål i tillegg til forretning/kontor. Totalt areal på planområdet er 2,19 daa.

Planområdet er regulert til kombinert formål forretning/kontor i reguleringsplan nr. 64 Kvartal 35
og 36 (vedtatt 23. september 1983). Planområdet er avsatt til sentrumsformål i gjeldende
kommuneplan.

Kulturminnefaglige merknader

Arkeologiske kulturminner
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om arkeologiske kulturminner i planområdet. Videre ser vi
at det er tatt med en reguleringsbestemmelse som viser til varslingsplikten jf. kulturminnelovens §
8, 2. ledd. Vi mener derfor at planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til automatisk fredete
kulturminner og vi har derfor ingen merknader til planforslaget.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har tidligere gitt kulturminnefaglige innspill til planarbeidet. I tidligere brev har vi uttalt at den
verneverdige bebyggelsen i Bloms gate 9 (318/118) og Storgata 20 (318/514) bør bevares. Videre
har vi anbefalt bruk av hensynssone c) bevaring av kulturmiljø for den verneverdige bebyggelsen.
Vi har anbefalt at nye tiltak i området bør ta hensyn til eksisterende verneverdig bebyggelse, og at
kommunen derfor bør stille krav til plassering, volum og utforming av ny bebyggelse i

Ringerike kommune
Att. Ida Marie Weigård
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  10.12.2018  Vår referanse:  2017/14577 - 9 Vår saksbehandler:
Deres dato:  23.10.2018  Deres referanse:  15/9051-49 Lars Hovland 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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planområdet for å sikre god tilpasning til omgivelsene, jf. pbl § 29-2. I brev datert 30. november
2017 påpekte vi faren for presedens dersom Storgata 20 rives.
I varsel om oppstart inngikk hele Kvartal 36. I planforslaget som nå er lagt ut på offentlig ettersyn
er området begrenset til en mindre del av kvartalet. Endringen innebærer at planforslaget ikke
lengre omfatter den verneverdige bebyggelsen i Bloms gate 9.

Planforslaget forutsetter riving av Storgata 20 for å øke utnyttelsen i sentrumsområdet. Storgata
20 ble vurdert til å ha høy verneverdi i kommunens kulturminneregistrering i 2000/2001. I
forbindelse med plan 431 Områderegulering Hønefoss har kommunen nylig revidert / oppdatert
alle kulturminneregistreringene. Bygningen i Storgata 20 er fortsatt vurdert til å ha høy
verneverdi. Det er også utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) for Hønefoss
(NIKU Oppdragsrapport 93/2018). I DIVE-analysen trekkes bygningen i Storgata 20 frem som et
godt bevart eksempel på en bygård i tre. Vi gjentar vår anbefaling om å bevare Storgata 20, og
anbefaler bruk av hensynsone c) bevaring av kulturmiljø (SOSI H570) med tilhørende
bestemmelser. Vi vil ikke motsette oss at bygningene i Sundgata 10 og Sundgata 10B rives, da de
er vurdert til å ha lav verneverdi i kommunens kulturminneregistrering fra 2000/2001, men vi har
innspill til utforming av nybygg.

Ny tiltak i området må ta hensyn til Storgata 20, og kommunen bør stiller krav til plassering,
volum og utforming av ny bebyggelse i planområdet for å sikre god tilpasning til omgivelsene, jf.
pbl § 29-2.

Planforslaget legger opp til nybygg i maksimalt seks etasjer. Vi anbefaler at byggehøyden
reduseres slik at nybyggene blir bedre tilpasset Storgata 20. Vi anbefaler maksimalt tre etasjer,
eventuelt med en tilbaketrukket fjerde etasje.

I plankartet legges det opp til fasadeoppdeling. Dette finner vi positivt, slik at man unngår lange
sammenhengende fasader. I tillegg til sprang i fasadene kan material- og fargebruk bidra til at
bebyggelsen deles opp/brytes. Vi ber kommunen vurdere om det bør legges inn en
reguleringsbestemmelsene om dette. Videre ber vi kommunen vurdere om byggegrensa bør
trekkes inn slik at den er på linje med Storgata 20.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.
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Arkivnr.: 421.3 
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Innvalgstelefon: 32266865
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Ringerike kommune  
Postboks 123 Sentrum 
3502  Hønefoss  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for kvartal 36 
i Hønefoss 
 

Ringerike kommune har oversendt forslag til detaljregulering for Kvartal 36 i Hønefoss 
hvor det foreslås oppføring av et større byggekompleks i seks etasjer hvor 1. etasje er 
forbeholdt for forretninger og kontorer og hvor de øvrige etasjene skal tilrettelegges for 
boliger. Fylkesmannen mener det er positivt at det legges til rette for økt boligutbygging 
i sentrum av Hønefoss i lys av nasjonale og regionale føringer hvor det er ønske om å 
fortette og styre mye av boligutviklingen til sentrumsområdene og rundt viktige 
kollektivknutepunkt. Det er også viktig at dette balanseres mot miljøkvaliteter som er 
viktig å ivareta ved fortetting av sentrumsområder. Fylkesmannen mener 
støybestemmelsene må bli klare for å sikre at alle boligene får tilgang til en stille side. 
Videre anbefaler vi at det blir stilt krav om at en viss andel av lekearealet blir 
opparbeidet på bakkenivå og at lekearealene sikres opparbeidet gjennom 
rekkefølgekrav i bestemmelsene. Med bakgrunn i kommunens arbeid med å utarbeide 
en områderegulering for Hønefoss sentrum, ber vi kommunen vurdere om 
detaljreguleringen bør settes på vent til dette planarbeidet er gjennomført.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 23. oktober 2018 med forslag til detaljregulering for Kvartal 36 i 
Hønefoss, samt e-post av 10. oktober hvor vi har fått utsatt fristen for merknader til 14. 
desember 2018. 
 
Planforslaget legger til rette for oppføring av et større byggekompleks i seks etasjer hvor det 
er lagt opp til kombinert bebyggelse hvor 1. etasje er forbeholdt forretninger og kontorer og 
de øvrige etasjene er forbehold for boliger. 
 
Fylkesmannen har i brev av 15. september 2017 kommet med uttalelse til varsel om oppstart. 
Her viste vi til nasjonal og viktige regionale føringer og ba om at planarbeidet i tilstrekkelig 
grad ivaretok forhold knyttet til støy, luftforurensning, barn og unge, landskap, klima, energi 
og universell utforming. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

Planforslaget for Kvartal 36 legger til rette for fortetting med boliger i sentrum av Hønefoss. I 
lys av nasjonale og regionale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging mener vi 
det er positivt at sentrale tomter i sentrum med kort vei til kollektivknutepunkt får en høy 
utnyttelse og blir tilrettelagt for boliger. 
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Med bakgrunn i planarbeidet for Hønefoss sentrum som kommunen har startet opp, ber vi 
likevel kommunen om å vurdere om detaljreguleringen for Kvartal 36 bør settes på vent til 
områdereguleringen er vedtatt. Dette med bakgrunn i viktige strategiske føringer knyttet til 
arealdisponering som denne planen vil avklare. Vi vil spesielt fremheve grøntstruktur, 
byggehøyder, gatestruktur m.m. Planforslaget for Kvartal 36 må sees i sammenheng med 
området rundt siden planområdet kun tar for seg en mindre del av kvartalet. Det er blant annet 
ikke tilgang til et internt gårdsrom på bakkenivå. Tilgang på grøntområder og lekearealer i 
nærområdet er derfor viktig å vurdere. 
 
I planbeskrivelsen er det blant annet vist til lekeplass på Søndre Torv som ligger ca. 4 
minutters gange fra planområdet. Det er også lekeplass ved Eikli Skole. Videre er det ca. 600 
meter til Schjongslunden med idrettsanlegg og friluftsområde. I bestemmelsene er det krav 
om opparbeidelse av leke- og uteoppholdsareal som skal etableres på takflatene. I 
planbeskrivelsen står det at arealene er på ca. 130 m2 i 2. etasje og 190 m2 i 6. etasje. Vi 
mener det er positivt at det er stilt krav til opparbeidelse av lekeareal, men vi mener at en viss 
andel bør plasseres på et skjermet areal på bakkenivå for lettere tilgang. Videre er det viktig at 
det stilles krav til opparbeidelse gjennom rekkefølgebestemmelser og at det stilles krav om at 
lekeplassene skal ligge skjermet fra trafikkstøy hvor støybelastningen er lik eller lavere enn 
Lden = 55 dB. Vi ber om at kommunen følger dette videre opp og at uttalelsen fra barn og 
unges representant i kommunen blir vektlagt når planforslaget skal forberedes til 2. gangs 
behandling. 
 
Når det gjelder støy så går det frem av støyutredningen som følger saken at planområdet er 
støyutsatt for trafikkstøy som går over de anbefalte grenseverdiene i tabell 3 i Klima- og 
miljødepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442.  
 
Ut fra områdets beliggenhet nær kollektivknutepunkt, kan det aksepteres avvik fra anbefalte 
støygrenser med bakgrunn i nasjonale føringer om å legge til rette for økt boligbygging og 
høy arealutnyttelse i nærhet til kollektivknutepunkt. Vi viste til dette ved varsel om oppstart 
hvor vi uttalte følgende: Ut fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektivknutepunkt kan 
det eventuelt ved dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser forutsatt at 
alle boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert minst 
ett soverom, skal ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må 
også ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. Videre ba vi om at det 
ble stilt et krav i bestemmelsene at det ved søknad om rammetillatelse skal foreligge 
dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. 
 
I planforslaget er det krav om oppfølging av dette gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsene. 
Dette mener vi er bra. Videre er det vist til støyretningslinjen i § 1.1. På bakgrunn av at dette 
området er særlig støyutsatt mener vi dette ikke er tilstrekkelig for å ivareta støyhensynet. Vi 
ber derfor om at kommunen er mer konkret i bestemmelsen og viser til grenseverdien på Lden 
= 55 dB som gjeldende for området slik at denne grensen blir juridisk bindende. Dette må 
gjelde for boligene og for lekeplassene og tiltak for å oppnå tilfredsstillende støyverdier må 
være gjennomført og dokumentert før det blir gitt brukstillatelse til de planlagte boligene.  
 
Støyanalysen viser til ulike tiltak som har støyreduserende effekt for å oppnå tilfredsstillende 
støyverdier i tråd med støyretningslinjen. Det er derfor viktig at det stilles krav i 
bestemmelsene som resulterer i at minst halvparten av rommene til støyfølsomt bruk og minst 
et soverom i hver boenhet får støyverdier utenfor vindu som er lik eller lavere en Lden = 55 
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dB, jf. forslag til avviksbestemmelser i støyretningslinjen kapittel 3.2.1. Dette må også gjelde 
for en stor del av uteområdet og må være et absolutt krav for lekeplassene.  
 
Fylkesmannen fremmer ikke innsigelse til planforslaget under forutsetning av at dette blir 
innarbeidet i den endelige planen. Det betyr at kommunen ikke har anledning til å vedta 
detaljplanen uten at dette kravet blir innarbeidet i bestemmelsene.  
    
Det er redegjort for at luftforurensningsnivåene i området ikke er til hinder for 
boligbebyggelse, jf. Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av 
luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. Unntaket er månedene november og desember. 
Retningslinjen åpner for avvik i sentrumsområder nær kollektivknutepunkt ut fra ønsket om 
økt fortetting av boliger i byområder for å redusere bilavhengigheten og luftforurensningen. 
Vi anbefaler at det blir innarbeidet tiltak i planforslaget som sikrer at luftinntak blir plassert 
på fasadene som har god luftkvalitet for å sikre best mulig kvalitet på inneluft.  
 
Når det gjelder overvannshåndtering ser vi at det er foreslått bestemmelse med krav til plan 
for håndtering av overvann ved søknad om igangsettingstillatelse. Dette mener vi er positivt. I 
byområder med store arealer med harde flater kan dette resultere i store utfordringer ved 
perioder med mye nedbør. I lys av klimaendringer og økt nedbør som følge av dette er det 
viktig å dimensjonere VA-anleggene til å håndtere den økte nedbøren og perioder med 
styrtregn. Vi viser til Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning av 28. september 2018 og rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging 
og byggesaksbehandling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Vi ber om at 
kommunen følger dette videre opp. I den forbindelse vil vi vise til at bruk av grønne tak i 
byområder er et avbøtende tiltak som vi ser blir brukt i enkelte reguleringsplaner. Vi ber 
kommunen om å vurdere krav om dette. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Geir Sørmoen 
Fung. fagsjef 
 
 

  Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Svar - 41 4 reguleringsplan for Kvartal 3 6 - h øring og offentlig ettersyn

Vi viser til overnevnte plan. Det bør markeres frisikt i krysset Storgata/ Sundgata. Dette må

gjelde for alle etasjer. Ut over dette har vi ingen kommentarer.

Vegavdeling Buskerud

Plan og forvaltning

Med hi lsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Anne - Mette Bjertnæs

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-45  Arkiv: L13  

 

Sak: 65/18 

 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. «Planer 

som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling 

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018: 

 

Tor Bøhn fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

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

framstilling, samt foreta mindre suppleringer og justeringer.  

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 vedtatt 

30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt 

20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes av ny plan, ved vedtak 

av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata.  

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres før 2. 

gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan.  

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser.  

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med områderegulering 

Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Bøhns (Frp) forslag, ble Rådmannens 

forslag vedtatt mot 1 stemme (Frp), som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-47  Arkiv: L13  

 

Sak: 141/18 

 

Saksprotokoll - 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

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

 

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

framstilling, samt foreta mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 vedtatt 

30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt 

20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes av ny plan, ved vedtak 

av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata.  

 

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres før 2. 

gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan.  

 

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser.  

 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med områderegulering 

Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 16.10.2018: 

 

Alf Meier (Ap) fremmet Rådmannens alternative forslag p.v.a. Ap, H og KrF: 

«1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 sendes på høring og legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 vedtatt 

30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt 

20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes av ny plan, ved vedtak 

av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata.  
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4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres før 2. 

gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan.  
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5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser.  

 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med områderegulering 

Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling og Meiers (Ap) forslag 

p.v.a. Ap, H og KrF, ble Meiers (Ap) forslag vedtatt mot 3 stemmer (Sol, SV og V). 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-44   Arkiv: L13  

 

 

414 Kvartal 36 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. «Planer 

som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling 

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

 

  

Sammendrag 

Kommunestyret vedtok 8/3-18 i sak 14/18 «planer som er igangsatt, som ikke vil ha 

innvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk behandling. Avgjørelsen om hva som påvirker 

planen kan ikke tas av administrasjonen, men bør opp til politisk behandling. Derfor 

saksbehandles Kvartal 36. Rådmannen mener at videre planlegging av Kvartal 36 vil ha 

påvirkning på byplanen og legge føringer for den som vil kunne være uheldige i den videre 

utviklingen av Hønefoss. Derfor er rådmannens forslag til vedtak at Kvartal 36 skal avvente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 36. Dette er: 

 høyde og volum på bygg 

 nedbygging av hele tomter uten uteopphold på bakken 

 sol/skygge i sentrum 

 felles uteoppholdsarealer på tak og balkong byggene kan virke privatiserende 

 Felles løsninger for lekeareal og utearealer i byen 

 Krav til uteoppholdsareal på egen tomt 

 Overflateparkering/ fellesløsninger for parkering 

 

Forhold omkring disse temaene vil kunne skape presedens hvis denne planen blir lagt på 

høring. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som forskjellsbehandling 

sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 



- 

Det er viktig å presisere at å avvente ikke er det samme som å stoppe planen jf. plan- og 

bygningsloven §12-8. Å stoppe en plan innebærer at plansaken blir avsluttet. Hvis man, etter 

stopp, ønsker utvikling i framtida må man starte hele planprosessen på nytt, med søknad, 

oppstartsmøte og varsel om oppstart. Å avvente innebærer at planen sendes til ny 1. 

gangsbehandling etter at områderegulering Hønefoss (plan 431) har vært til behandling. På den 

måten er det byplanen som setter premissene for utviklingen i Hønefoss. 

 

Hensikten med planen er å detaljregulere Kvartal 36 i den gamle sentrumsplanen slik at man 

kan realisere sentrumsboliger i tillegg til forretning, kontor og bevertning i det kvartalet. I 

planforslaget blir Storgata 20 revet og erstattet med et bygg i 6 etasjer, hvor det er boliger fra 

2. etasje og oppover. Parkering til leilighetene er løst i parkeringskjeller, i tillegg til at det 

åpnes for opptil 25 parkeringsplasser på bakkeplan.  

 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å få en høyere utnyttelse i området og å legge til rette for 

boligformål i tillegg til forretning/kontor. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak relevant for saken 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet oppstarten 08.05.2017 i sak 29/17. 

Vedtakskpunktene er som følger:  

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 36 

Storgaten – Sundgata. 

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området. 

 

Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan anbefalte oppstart av planarbeidet i møte 

23.05.2017, sak 17/17.  

 

Formannskapet 2 vedtok 20.02.2017 i sak 7/18:  

 Rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at private planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke fremmes omgående men må avvente inntil 

merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av planforslaget (nr. 431) er gjennomført 

(jf. pbl § 12-8). 

 Planforslaget (nr. 431) etter merknadsbehandling ved offentlig ettersyn skal være 

førende for alle planforslag innenfor planavgrensningen. 

 

Kommunestyret vedtok 8/3-18 i sak 14/18:  

 planer som er igangsatt, som ikke vil ha innvirkning på byplanen, skal fremmes til 

politisk behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Området er bebygd   

 

 

Konkret beskrivelse av dagens bruk og hva som befinner seg på arealene.  

 

Planforslaget 

Planforslaget er mottatt fra Mjøsplan AS.   



- 

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

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse. 

 

Plantype 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Lafton Eiendom AS er forslagstiller.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 64-35-36 (Kvartal 35-36) fra 

29.09.1983, 313-02 (Byporten) fra 04.05.2015 og 64-02 (Hønefoss Sentrum fra 20.12.1976. 

Planområdet er i disse reguleringsplanene regulert til forretninger, kontorer, veg, G/S-

veg/fortau, gågate/sykkelbane og veger. Tillatt utnyttelsesgrad er 0,60 og bebyggelsen skal 

ikke overstige 2 etasjer.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene:  

318/514 – Storgaten 20 A og B AS 

318/137 – Stjernegruppen Ringerike AS 

318/138 – Lafton Eiendom AS 

3000/1 – Ringerike kommune 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

berørte parter i brev 15.06.2017 og kunngjort det i Ringerikes Blad, samt på kommunens 

nettsider. Det kom inn totalt 3 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under.  

 

Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune14.08.2017 

Buskerud fylkeskommune gjør oppmerksom på at hjørnegården i Bloms gate 9 (318/118) og 

Storgata 20 (317/514) er vurdert til å ha høy verneverdi. BF anbefaler at den verneverdige 

bebyggelsen bevares og at nye tiltak tar hensyn til eksisterende verneverdig bebyggelse. 

Anbefaler at det stilles krav til plassering, volum og utforming av ny bebyggelse for å sikre 

god tilpasning til omgivelsen og at det bør utarbeides gode illustrasjoner som viser hvordan 

den verneverdige bebyggelsen kan inkorporeres i prosjektet.  

1. Forslagstillers kommentar: Det videre planarbeidet må vise hvordan noe av den 

verneverdige bebyggelsen kan bevares. Foreløpig er Storgata 20 tenkt revet. Her må 

verdien av bygget og verdien av en eventuell rivning og utbygging veies opp mot hverandre. 

Det er en del bygg i Hønefoss sentrum som er vurdert til å ha høy verneverdi. Om det skal 

fortettes og bygges flere boliger i sentrum er det kanskje nødvendig å vurdere om alle 

byggene bør ivaretas. Dette må vurderes i det videre planarbeidet.  

 Rådmannens kommentar: Forslagstiller skriver i planbeskrivelsen at det er lite 

karakterpreg igjen av Storgata 20 etter endringer på huset. Området midt i sentrum er 

det av stor verdi å fortette. I forbindelse med plan 431 områderegulering Hønefoss blir 

det gjennomført en reregistrering av alle hus i Hønefoss. I tillegg utarbeides det en 

kulturhistorisk stedsanalyse. Disse vil være viktige som grunnlag for 

områdereguleringen, men også for denne planen. Disse har ikke vært klare i tide til 

denne behandlingen. På grunn av dette er ikke rådmannen udelt positiv til rivning av 

Storgata 20.  



- 

 

 

Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud 15.09.2017 

Standard uttalelse fra FMB i slike saker. Spesielle relevante uttalelser er:  

- Støyhensyn skal ivaretas ihht. T-1442. Det kan aksepteres avvik fra anbefalte 

støygrenser dersom boligene sikres en stille side.  

- Luftkvalitet skal legges til grunn i planleggingen. Helst skal det ikke tilrettelegges 

for boliger i områder med dårlig luftkvalitet, samtidig er det ønskelig at det 

fortettes i sentrumsområder slik at bilbruk kan reduseres og luftkvaliteten bli 

bedre.  

- Hensyn til barn og unge. Det skal være tilstrekkelig med lekeareal for barn i alle 

aldre. Lekeareal på tak godkjennes ikke som eneste løsning, kun som supplement 

til lekeareal på bakkenivå.  

- Tilknytning til fjernvarmenettet da planområdet ligger innenfor 

konsesjonsområdet.  

- Vurdere om vannbåren varme kan være hensiktsmessig. 

 Forslagstillers kommentar: Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med 

planarbeidet. Merknaden [luftkvalitet] er tatt til følge i planarbeidet. Merknaden 

[hensyn til barn og unge] er tatt til følge i planarbeidet. Det er undersøkte hvilke tilbud 

det er til barn og unge i nærheten i dag. Lekeareal er i planforslaget lagt på tak. 

Merknaden [tilknytning fjernvarmenett] er tatt til følge i planarbeidet 

 Rådmannens kommentar: Merknaden er delvis tatt til følge og innarbeidet i det 

reviderte planforslaget. Det er tilrettelagt for sandlekeplass på tak. Plan 431 

områderegulering Hønefoss vil se på mulige fellesløsninger for lekeplass i sentrum, 

spesielt for større barn. Dette vil i så fall komme fram i planforslaget når det legges fra 

til politisk behandling i januar 2019.  

 

Uttalelse fra Statens vegvesen 26.09.2017 

Statensvegvesen er positiv til at det legges til rette for fortetting i sentrum. De mener at en 

virkning av økt trafikk som en fortetting vanligvis medfører må dokumenteres nærmere med 

en trafikkanalyse. Videre kommenterer SVV at byggegrensen må vurderes på nytt. Både med 

tanke på støy og «Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i 

Buskerud» der byggegrenser på riksvegnettet økes til 100 m. SVV minner også om 

tilrettelegging for tilgjengelighet til kollektive transportmidler, sykkel og gående. 

 Forslagstillers kommentar: En trafikkanalyse er utarbeidet og er en del av 

plandokumentene. Byggegrensen mot veg vil beholdes slik den er i dag, da dette er et 

kvartal med eksisterende bebyggelse, og det vil være hensiktsmessig å legge nye bygg 

på linje med de eksisterende slik at kvartalsstrukturen videreføres. Tilrettelegging for 

tilgjengelighet til kollektive transportmidler, for sykkel og gående er ivaretatt i 

planarbeidet. Det er lagt til bestemmelse om sykkelparkering innenfor området og 

tilgjengeligheten ellers er beskrevet i trafikkanalysen. 

 Rådmannens kommentar: Byggegrenser blir også drøftet i byplanen. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel hvor det er et mål om å legge til rette 

for fortetting i sentrumsnære områder, spesielt Hønefoss, og befolkningevekst fram mot 2030. 
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Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007, der området er avsatt til 

sentrumsformål. 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging legger føringer 

om at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og 

tettsteder og redusere transportbehovet. Planen anses å være i tråd med en kompakt 

byutvikling nært gang – sykkel- og kollektivløsning. 

Det er usikkert om kvartal 46 vil påvirke Områderegulering Hønefoss. Det er flere prinsipper i 

denne planen som bør avklares i overordnet plan. Disse er listet opp både i sammedraget og i 

rådmannens vurdering. 

 

Juridiske forhold  

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

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

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

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

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. Planen er en privat detaljregulering. Dette 

innebærer at forslagsstiller blir fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende 

betalingsreglement. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Prinsipielle avklaringer som denne planen trenger bør tas i byplanen. Deretter kan 

planleggingen av dette sentrale kvartalet fortsette.  

 

Rådmannens vurdering 

Byplanen må legge føringer for de viktige kvartalene i sentrum av Hønefoss. Rådmannen 

mener at videre planlegging av kvartal 36 vil ha påvirkning på byplanen og legge føringer for 

den som vil være uheldige i den videre utviklingen av Hønefoss. Derfor er rådmannens forslag 

til vedtak at Kvartal 36 skal vente.  

 

Det er flere prinsipper som må avklares i byplanen som er viktige for Kvartal 36. Dette er: 

 høyde og volum på bygg,  

 nedbygging av hele tomter uten uteopphold på bakken 

 sol/skygge i sentrum, 

 felles uteoppholdsarealer på tak og balkong byggene kan virke privatiserende 

 Felles løsninger for lekeareal og utearealer i byen 

 Krav til uteoppholdsareal på egen tomt. 

 Overflateparkering/ fellesløsninger for parkering 

 

Forhold omkring disse temaene vil kunne skape presedens hvis denne planen blir lagt på 

høring. Dersom den ikke skaper presedens kan det bli sett på som forskjellsbehandling 

sammenlignet med detaljplaner i framtida. 

 

Alternativt vedtak  

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
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2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes 

av ny plan, ved vedtak av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata. 

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres 

før 2. gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan. 

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser. 

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med 

områderegulering Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til. 

 

 

Byggeplanene 

Blokkbebyggelse passer bra inn i sentrum og det er med på å bygge oppunder målet om 

fortetting. Eksisterende bygg er to etasjer pluss loft. Det nye bygget er tenkt i seks etasjer med 

den øverste inntrukket. Det er flere andre bygg på seks etasjer i området, slik at det høyt bygg 

vil ikke stikke seg ut. Det er en utfordring med boligbebyggelsen i nord, som ved å få en 6 

etasjers blokk tett innpå vil miste alt av dirkete sollys i de nederste etasjene. Den eksisterende 

boligblokken i bakkant er fire etasjer høy Byporten har to inntrukkede etasjer. Det må tas 

stilling til hvor stor del av byen som skal ha dette. Rådmannen mener dette bør tas i 

områderegulering Hønefoss (plan 431). 

 

Det er lagt opp til mulighet for opptil 25 parkeringsplasser på bakkeplan. Dette er etter 

rådmanns mening for mange og bør både nedjusteres før 2. gangsbehandling og illustreres 

hvordan det kan gjennomføres.  

 

Rådmannen er i tvil om det er rett å rive Storgata 20. Fortetting av sentrum vil kreve at noe 

eksisterende blir revet og erstattet av nye bygg. Dette bør det gjøres en helhetlig vurdering av i 

områderegulering Hønefoss.  

 

Infrastruktur 

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Utbyggingsprosjektet faller 

innunder tilknytningsplikten. 

 

Lekeplasser 

Det er planlagt en sandlekeplass for boligområdet på taket av bygget. Plan 431 

områderegulering Hønefoss vil se på mulige fellesløsninger for lekeplass i sentrum, spesielt for 

større barn. Dette vil i så fall komme fram i planforslaget når det legges fra til politisk 

behandling i januar 2018.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt. 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen er positiv til utvikling av Hønefoss sentrum som vil kunne gi arbeidsplasser og 

sentrumsnære boliger. Planene kan gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 
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fortetting og transformasjon i Hønefoss. Allikevel er det mange temaer som ikke er avklart, 

men som må avklares i den nye byplanen. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget avventer føringer 

som blir gitt i plan 431 områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 

14/18. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført, mars/april 2019. 

 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Bestemmelser Kvartal 36 300818.pdf 

Plankart - Reguleringsplan Kvartal 36 (A3_liggende M_500)30.08.2018.pdf 

Planbeskrivelse Kvartal 36 300818.pdf 

Vedelgg - Soldiagram 0- alternativ u bebygget Ford.pdf 

Vedlegg - Arkitektonsk beskrivelse Kvartal 36 - Storgata20B-Sundgata10B.pdf 

Vedlegg - Soldiagram  sommersolverv.pdf 

Vedlegg - Soldiagram vår- og høstjevndøgn.pdf 

Vedlegg - Støyrapport Kvartal 36.pdf 

Vedlegg - Trafikkanalyse.pdf 

Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Kvartal 36 i 

Hønefoss.PDF 

ROS-analyse-sjekkliste Kvartal 36.pdf 

Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata 

Analyseskjema 1 - Radon.pdf 

Uttalelse om nyere tids kulturminner 

Vedlegg - Følgebrev 220818.pdf 

Meldingstekst.mht 

Kvartal 36 - reguleringssak 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/4276-11   Arkiv: GNR 34/5  

 
 

Klage på igangsettingstillatelse - lager/driftsbygning og garasje gnr/bnr 
34/5 - Hadelandsveien 184 a b og c 
 

Forslag til vedtak: 

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

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder igangsettingstillatelsen 

fattet i delegert vedtak sak 329/19. 

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

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder klage på igangsettingstillatelse for lager/driftsbygning og garasje i 

Hadelandsveien 184 A, B og C. Vedtak om igangsettingstillatelse er fattet på 

delegert myndighet, datert 21.06.2019. Naboer har klaget på vedtaket, og klagen 

omhandler i hovedsak at naboene ikke ønsker bygningene, og at naboene ikke 

ønsker at bygningene skal brukes til lagring av utstyr til næringsvirksomhet. 

Tiltakshaver viser i sin kommentar til klagen at eiendommen er kjøpt med tanke på å 

utvikles som aktivt småbruk, og at omsøkte bygninger er nødvendig til utstyr for 

denne driften. 

 

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

i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er gitt rammetillatelse og dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

tidligere kommuneplan § 2.1 for oppføring av lager/driftsbygning og garasje ved 

delegert vedtak 28.07.2016, heretter omtalt som rammetillatelsen. Klagefristen på 

dette vedtaket er ute. Det er gitt igangsettingstillatelse i tråd med rammetillatelsen. 

 

Saken gjelder klage på igangsettingstillatelse for lager/driftsbygning og garasje i 

Hadelandsveien 184 A, B og C. Det ble gitt igangsettingstillatelse 21.06.2019. 
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Ved søknad om rammetillatelse ble det lagt ved en erklæring om plassering av 

bygningene underskrevet av naboer med klage. Søker har i følgeskriv til søknad om 

rammetillatelse skrevet at plassering er endret i tråd med naboenes merknader og at 

det ikke har kommet inn ytterligere merknader. 

 

Klagen, mottatt 01.07.2019, fra Aina Beate og Kristoffer Ryeng, går i hovedsak ut på 

følgende: 

- Merknad på bruk av eiendommen er ikke inkludert i saksbehandlingen. 

- Bruk av driftsbygning til oppbevaring av utstyr og materiell for eiers 

entreprenørfirma, herunder trafikkøkning dette medfører. 

- Garasjebygning til utleiebolig som allerede har trippelgarasje og ikke brukes 

av beboerne. 

- Vegvesenets krav om minste avstand til senterlinje vei er ikke oppfylt. 

- Det er ikke tatt hensyn til ny gangvei som skal bygges langs Hadelandsveien. 

 

Klagere viser til at de primært ønsker at bygningene ikke blir godkjent, og subsidiært 

ønsker de at tillatelsen for driftsbygningen kun omfatter lagring av utstyr og materiell 

for drift av landbrukseiendom, og blir dimensjonert deretter. De har også bedt om at 

klagen gir vedtaket utsatt iverksetting. 

 

Kommunen sendte brev til klagere og søker om at det ikke ble gitt utsatt iverksetting 

på igangsettingstillatelsen den 03.07.2019. Vurderingen av at det ikke ble gitt utsatt 

iverksetting er begrunnet med at det ikke er forhold som er uopprettelige ved at 

tiltaket gjennomføres, og at det ikke foreligger tungtveiende argumenter for å gi 

utsatt iverksetting. 

 

Tiltakshaver har kommentert klagen 18.07.2018, og kommentarene går i hovedsak 

ut på følgende: 

- Dersom bygningene nektes, vil det stanse utvikling av eiendommen. 

- Eiendommen er kjøpt med tanke på å utvikles som aktivt småbruk, i tråd med 

tilsvarende eiendommer i området. 

- Det har tidligere vært en stor driftbygning, som nå er revet på eiendommen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område avsatt til LNF i kommuneplanen. I LNF-områder er 

det kun tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er nødvendige for 

landbruks-, natur- og friluftsformål, samt for gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert 

på gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring, jf. kommuneplanen § 10.1. 

 

Juridiske forhold  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i 

saken, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 28. Igangsettingstillatelsen er et enkeltvedtak, og 

naboer med merknad er parter i saken. 

 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 

til vedkommende part», jf. fvl. § 29. Klagen er sendt kommunen innenfor klagefristen 

for igangsettingstillatelsen. Flere av forholdene det er klaget på knytter seg til 

rammetillatelsen, og klagefristen for rammetillatelsen er ute. Rammetillatelsen er da 

ikke mulig å klage på. 



- 

 

Kommunen kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller 

klagen er avgjort, jf. fvl. § 42. 

 

Dersom det er gjort en feil ved behandling av vedtak, og feilen har virket 

bestemmende på innholdet i vedtaket, kan det oppheves eller omgjøres grunnet 

ugyldighet, jf. fvl. § 41 jf. fvl. § 35. 

 

En byggetillatelse gir rettsvern mot eventuelle senere endringer. Det betyr at 

tillatelsen er gyldig selv om det blir lagt andre planer for eiendommen i ettertid. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er gitt rammetillatelse og igangsettingstillatelse for lager/driftsbygning og garasje 

ved delegert vedtak, 28.07.2016 og 21.06.2019. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at 

parten har rett på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å 

få endret vedtaket», jf. fvl. § 36. Kommunen kan derfor få krav om dekning av utgifter 

dersom vedtaket endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

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

for behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at det er gjort en feil som 

har virket bestemmende på innholdet i vedtaket i delegert vedtak 28.07.2016 

sak 355/16, jf. fvl. § 41. 

2. Vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder i rammetillatelsen 

omgjøres, jf. fvl. § 35. 

3. Vedtak om rammetillatelse oppheves, jf. fvl. § 35. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: Hovedutvalget finner at det er gjort feil ved behandling av 

rammetillatelsen, og at denne feilen har virket bestemmende på innholdet i vedtaket. 

Kommunen ville kommet til et annet resultat dersom nabomerknaden hadde vært 

lagt fram på vedtakstidspunktet. Vedtak om dispensasjon i rammetillatelsen 

omgjøres. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kan ikke se at denne klagesaken er av prinsipiell karakter da det er gitt 

en igangsettingstillatelse i tråd med rammetillatelsen. 



- 

 

Rådmannens vurdering 

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

 

Utsatt iverksetting 

Naboene har bedt om at igangsettingstillatelsen trekkes tilbake til klagen er endelig 

avgjort. Rådmannen forstår det da slik at naboene ønsker utsatt iverksetting av 

igangsettingstillatelsen. 

 

Kommunen kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagen er avgjort, jf. fvl. § 

42. 

 

Det er gitt rammetillatelse for oppføring av lager/driftsbygning, og 

igangsettingstillatelsen er gitt i tråd med rammetillatelsen. At det er gitt 

rammetillatelse på tiltaket betyr at søker har rett til å få igangsettingstillatelse når 

vilkårene for igangsetting er oppfylt. Det ble sendt brev til søker og klagere den 

03.07.2019 hvor byggesaksavdelingen har vurdert at det ikke skal gis utsatt 

iverksetting av igangsettingstillatelsen. Vurderingen er begrunnet med at det ikke er 

forhold som er uopprettelige ved at tiltaket gjennomføres, og at det ikke foreligger 

tungtveiende argumenter for å gi utsatt iverksetting.  

 

I etterkant av dette brevet sendte klager inn en kommentar på at bygningene vil 

medføre søknadspliktige terrengendringer som ikke vil være reversible (fjellgrunn). 

Rådmannen viser til byggesaksavdelingen sin begrunnelse for å ikke gi utsatt 

iverksetting, og legger til at eiendommen ligger i et område avsatt til LNF i 

kommuneplanen. I spredtbygd strøk er det ikke søknadspliktig å gjennomføre 

enktelte terrenginngrep på mindre enn 3 m avvik fra opprinnelig terrengnivå, jf. 

byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav e punkt 7. Rådmannen viser til at det 

er tillatt å gjennomføre enkelte terrenginngrep uten søknad, og mener derfor at dette 

ikke gir grunnlag for å gi igangsettingstillatelsen utsatt iverksetting. Videre peker 

rådmannen på at selv om sprenging vil utgjøre en endring av terrengforholdene på 

stedet, er det ikke spesielle forhold som gjør seg gjeldende som tilsier at en 

eventuell endring av terrenget vil være en skade som tilsier at vedtaket bør gis utsatt 

virkning. 

 

Rådmannen vurderer at klagen ikke gir igangsettingstillatelsen utsatt iverksetting. 

 

Klagefrist 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 

til vedkommende part», jf. fvl. § 29. Klagen er sendt kommunen innenfor klagefristen 

for igangsettingstillatelsen. Flere av forholdene det er klaget på knytter seg til 

rammetillatelsen, og klagefristen for rammetillatelsen er ute. Rammetillatelsen er da 

ikke mulig å klage på. 

 

Rådmannen viser her til at det ble gitt rammetillatelse for tiltaket 28.07.2016. 

Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til 

vedkommende part, jf. fvl. § 29. Rammetillatelsen ble ikke sendt til klagere da den 

ble gitt, og de har da ikke mottatt vedtaket før nylig. Klagen kan imidlertid ikke tas 

under behandling som klagesak dersom det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble 
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truffet, jf. fvl. § 31 tredje ledd. Det er 3 år siden rammetillatelsen ble gitt, og den 

absolutte klagefristen på vedtak om rammetillatelse er derfor ute. Momenter som er 

avgjort i vedtak om rammetillatelsen, kan dermed ikke behandles som klagesak, jf. 

fvl. § 31 tredje ledd. 

 

Det er dermed kun klageadgang på igangsettingstillatelsen, og saken her må derfor 

avgrenses til å omhandle klage på igangsettingstillatelse gitt ved vedtak 21.06.2019. 

 

Innholdet i klagen 

- Bruk av driftsbygning til oppbevaring av utstyr og materiell for 

næringsvirksomhet 

Klagere viser til at de ikke ønsker at lager/driftsbygning skal benyttes til oppbevaring 

av utstyr og materiell for eiers entreprenørfirma, og at de anser det som prinsipelt feil 

at det bygges driftsbygning som skal benyttes til næringsvirksomhet. Det vises til at 

bruken av bygningen til næringsvirksomhet vil medføre en betydelig trafikkøkning av 

store kjøretøyer i større grad enn det som allerede er knyttet til drift av 

landbrukseiendommene som også benytter veier. Klagere skriver videre at det er 

mange barnefamilier i området og at de er bekymret for barna som skal benytte 

veien forbi bygningene som adkomst til skolebuss. 

 

Tiltakshaver skriver i sin kommentar til klagen at dersom bygningene nektes, vil det 

stanse utvikling av eiendommen. Videre at eiendommen er kjøpt med tanke på å 

utvikles som aktivt småbruk, i tråd med tilsvarende eiendommer i området. I tillegg 

viser tiltakshaver til at flere bygninger på eiendommen er restaurert, at dyrka mark 

har kommet i drift igjen, og at det er investert i diverse landbruksutstyr. Tiltakshaver 

viser til at det tidligere har vært en stor driftsbygning på eiendommen, som nå er 

revet. 

 

Rådmannen viser til at dette er momenter som knytter seg til forhold i 

rammetillatelsen. Det er godkjent bruk av lager/driftsbygning til tørkelager for ved, 

lagring av gårdens utstyr og lagring av utstyr til næringsvirksomhet. Dette er da 

forhold det ikke er klagerett på da klagefristen for rammetillatelsen er ute. 

 

Rådmannen kan ikke se at klagen har ført frem på dette punktet. 

 

- Garasje 

Klagerne mener at garasjebygningen er til utleieboligen på eiendommen. De mener 

videre at utleieboligen har en trippelgarasje som beboerne ikke benytter seg av. 

Klagerne viser derfor til at det ikke skulle vært gitt tillatelse til oppføring av ny 

garasje. 

 

Tiltakshaver har ikke kommentert dette punktet. 

 

Rådmannen vurderer at dette knytter seg til rammetillatelsen, hvor garasjen ble 

godkjent. Det er ikke klagerett på dette forholdet da klagefristen for rammetillatelsen 

er ute. 

 

Rådmannen kan ikke se at klagen har ført frem på dette punktet. 
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- Krav til minste avstand til senterlinje vei 

Klagere viser til at Vegvesenets krav om minste avstand til senterlinje vei ikke er 

oppfylt ut fra det man kan se på situasjonsplan. 

 

Tiltakshaver har ikke kommentert dette punktet. 

 

Rådmannen viser til at Statens Vegvesen har gitt dispensasjon fra byggegrense for 

oppføring av driftsbygning og garasje på eiendommen ved vedtak datert 15.08.2016. 

Tillatelsen fra Statens Vegvesen er gitt på vilkår om at minste avstand fra bygning til 

senterlinje vei må være 47,5 meter for driftsbygning og 30 meter for garasje. 

Vedtaket er fattet med samme kartgrunlag, situasjonsplan datert 11.02.2016, som er 

sendt ved søknad om rammetillatelse. Statens vegvesen sin tillatelse er dermed gitt 

under forutsetning om at disse avstandskravene blir holdt. Rådmannen legger dette 

til grunn. 

 

Rådmannen kan ikke se at klagen har ført frem på dette punktet. 

 

- Eventuell ny gangvei langs Hadelandsveien 

Klagere mener at det må tas hensyn til at det skal bygges ny gangvei langs 

Hadelandsveien, og at dispensasjonen ble gitt før prosjektet var vedtatt. Videre 

skriver klagere at planlagt byggestart er 2020 og at prosjektet er i 

prosjekteringsfasen. 

 

Tiltakshaver har ikke kommentert dette punktet. 

 

Rådmannen bemerker at ved søknad om tillatelse til tiltak skal reglene som 

foreligger på søknadstidspunktet legges til grunn. Det var ikke vedtatt bygging av ny 

gangvei langs Hadelandsveien på tidspunkt for rammetillatelse. Eiendommen ligger i 

et område avsatt til LNF etter kommuneplanen, og det foreligger ingen vedtatt 

reguleringsplan for ny gangvei. Tiltakshaver har rett til å få bygge etter gjeldende 

regler på søknadstidspunktet. Når man har fått byggetillatelse, har man rettsvern 

mot eventuelle senere endringer, og det kan derfor ikke tas hensyn til om gangvei 

for Hadelandsveien skulle være vedtatt. Rådmannen vurderer derfor at dette 

momentet ikke er relevant for klagen. 

 

Rådmannen kan ikke se at klagen har ført frem på dette punktet. 

 

- Innsigelse på bruk av eiendommen er ikke inkludert i saksbehandlingen 

Klagere viser til at deres innsigelse på bruk av eiendommen ikke ble inkludert i 

saksbehandlingen ved behandling av rammetillatelsen.  

 

Tiltakshaver har ikke kommentert dette punktet. 

 

Rådmannen vurderer det slik at det må foretas en vurdering av om det er gjort en feil 

ved behandling av rammetillatelsen, og i så fall om denne feilen har virket 

bestemmende på innholdet i vedtaket, jf. fvl. § 41. 

 

Ugyldighet 



- 

Klagerne viser til at de hadde to nabomerknader ved søknad om rammetillatelse til 

oppføring av lager/driftsbygning og garasje. Den ene merknaden gikk på plassering 

av bygningene, og søker endret dette i tråd med naboers ønsker og det foreligger en 

erklæring på dette i saken. Klagere viser til at de også hadde merknad på bruk av 

eiendommen til næringsvirksomhet som aldri ble behandlet. Rådmannen viser til at 

det ikke er opplyst om denne merknaden i saksdokumentene til søknad om 

rammetillatelse, herunder ikke nevnt i følgeskriv hvor søker omtaler merknad 

vedrørende plassering eller i erklæring fra naboer som gjelder plassering av 

bygningene, hvor de også trekker merknaden om plassering av bygningene.  

 

Merknader fra naboer og redegjørelse fra søker for hva som eventuelt er gjort for å 

imøtekomme nabomerknadene, skal vedlegges søknaden, jf. pbl. § 21-2. Det er 

derfor en feil at nabomerknaden ikke er lagt ved søknaden om rammetillatelse. 

 

Spørsmålet blir da om feilen har virket inn på vedtaket, jf. fvl. § 41. 

 

Det er gitt dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter tidligere 

kommuneplan § 2.1 for oppføring av lager/driftsbygning og garasje på eiendommen. 

I dispensasjonssøknaden viste søker til at lager/driftbygning skulle benyttes til 

tørkelager for ved, lagring av utstyr fra gården og lagring av utstyr fra 

næringsvirksomhet. 

 

Etter tidligere kommuneplan var det tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak 

som er ledd i stedbunden næring. Den delen av lager/driftsbygning som skal 

benyttes til tørkelager for ved og lagring av utstyr fra gården anses å være ledd i 

stedbunden næring, og i tråd med arealformålet. Omsøkte eiendom gnr/bnr 34/5 er å 

anse som et småbruk sammen med eiendom gnr/bnr 34/2 (56 dekar) og 34/6 (6,3 

dekar). Utgangspunktet er at man skal få bygge i henhold til gjeldende plan, og 

rådmannen kan ikke se at innsigelsen ville hatt innvirkning på denne delen av 

vedtaket. 

 

I rammetillatelsen ble det behandlet søknad om dispensasjon for bruk av 

lager/driftsbygning til lagring av utstyr i forbindelse med næringsvirksomhet. Det er i 

vedtaket vist til at det vil være positivt for søker å bygge et større bygg som dekker 

all lagringsplassen søker har behov for, samt at området allerede er opparbeidet 

med vei og gårdstun. 

 

Rådmannen vurderer det slik at spørsmålet om bruk av eiendom til 

næringsvirksomhet ble behandlet i rammetillatelsen, og innsigelsen tilfører ikke nye 

opplysninger som ikke var kjent på det tidspunktet vedtaket ble gitt. Videre viser 

rådmannen til at det er gjort en dispensasjonsvurdering av det forhold som naboer 

hadde merknad til, og kommet til det resultat at dispensasjonen skal innvilges. 

Rådmannen vurderer at bygningen vil gi lagringsplass på eiendommen, som vil 

medføre mindre rot på landbruksenheten for øvrig. Bygningen medfører en liten 

økning i antall kjøretøy, og det er tradisjon for å tillate slike kombinerte bygg, hvor 

deler av driftsbygninger eller boligbygninger brukes til næringsformål i spredtbygde 

områder. Det er ingen spesielle forhold som tilsier at denne søkeren bør 

forskjellsbehandles sammenlignet med andre slike saker hvor man har fått lov. 

Klagerne viser til at næringsvirksomheten har ført til konflikt på tidligere eiendom, og 
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rådmannen vil da påpeke at konflikten knyttet seg til utendørs lagring. Rådmannen 

mener at resultatet ikke ville vært annerledes selv om nabomerknaden hadde vært 

opplyst om i søknad om rammetillatelse. 

 

Rådmannen kan ikke se at klagen har ført frem på dette punktet. 

 

- Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at klagen har gitt vesentlig nye opplysninger, og mener at 

igangsettingstillatelsen i delegasjonsaksnummer 329/19 skal opprettholdes. 

Rådmannen kan heller ikke det at det foreligger grunnlag for å oppheve vedtak om 

rammetillatelse i delegasjonsaksnummer 355/16 på grunn av ugyldighet.  

 

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

i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes 

TJBolig AS, Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS 

Silverado Eiendom AS, Sætranggata 123, 3514 HØNEFOSS 

Kjeni Eiendom AS, Sætranggata 123, 3514 HØNEFOSS 

Aina Beate Ryeng, Hadelandsveien 190, 3511 HØNEFOSS 

Kristoffer Ryeng, Hadelandsveien 190, 3511 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 
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Fra: Terje <eggen@gecon.no> 
Sendt: torsdag 18. juli 2019 12:04 
Til: Elisabeth Skaret Lund 
Emne: vedr, klage bygging av lager/driftsbygning og garasje gnr 3475, Hadelandsveien 184 
 
Vi har følgende kommentar vedr. Klagesaken: 
Dersom Eiendommen skal nektes oppbygging av driftsbygning og garasje, vil dette stanse all utvikling av eiendommen. 
Denne eiendommen som er på 70 mål, er kjøpt med tanke på at den kan utvikles til et aktivt småbruk igjen.  Bolighusene er ferdig restaurert. 
De verneverdige stabburet er restaurert, og dyrket mark har kommet i drift igjen.  Vi har investert en halv million kroner i traktor, vedmaskiner og 
landbruksutstyr. 
Vi har også benyttet noe av skogen til hestebeite.  
Eiendommen hadde tidligere en stor driftbygning som er revet.   
Vi har bodd i Haugsbygd i de siste 30år og vil ikke uten videre ta til etterretning at en nabo kan stanse utviklingen av et småbruk. Vi opptrer helt i tråd med 
reguleringsbetemmelser.  Vi utvikler eiendommen på lik linje med andre tilsvarende eiendommer i området. 
 
Terje Eggen  
Styreformann for eiendomsselskapet 
 
Sætrangata 123 
3413 Hønefoss 
Tlf 92010422 
 
 
 
 



Fra: Elisabeth Skaret Lund 
Sendt: tirsdag 16. juli 2019 13:53 
Til: 'tom@ringerikshus.no' 
Emne: Forespørsel om kommentar til klage, saksnr. 16/4276 
Vedlegg: Klage.pdf; Oversendelse av klage.pdf 
 
Hei, 
 
Viser til sak angående bygging av lager/driftsbygning og garasje på eiendom gnr/bnr 34/5, Hadelandsveien 184 a, b og c, saksnr. 16/4276. 
 
Vi mottok 01.07.2019 klage på vedtak om igangsetting for lager/driftsbygning og garasje, datert 21.06.2019. Vi sendte et brev til deg 03.07.2019, hvor vi ba 
om en kommentar til klagen innen 14.07.2019. Vi kan ikke se at vi har mottatt noen kommentar fra deg, og får heller ikke svar når vi forsøker å ringe deg. Er 
det slik at du ikke ønsker å kommentere klagen?  
 
Dersom du ikke ønsker det, vil vi behandle klagen uten dine kommentarer. Saken vil mest sannsynlig bli lagt fram til politisk behandling i hovedutvalget for 
miljø- og arealforvaltning ved møte 19.08.2019.  
 
Dersom du ønsker å kommentere klagen, ber vi deg om å sende inn kommentarene så snart som mulig og senest innen 21.07.2019, da vi må forholde oss til 
en skrivefrist til det politiske møtet i august.  
 
Oversendelsesbrev, datert 03.07.2019, og klagen, mottatt 01.07.2019, følger vedlagt. 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  902 20 142 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
 
 



 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
 



Fra: Kristoffer Ryeng <kryeng@gmail.com> 
Sendt: onsdag 3. juli 2019 08:58 
Til: Elisabeth Skaret Lund 
Emne: Saksnr. 16/4276-10, Løpenr 31480/19 
 

Hei, 

 

Mottok svar på klage i dag, ønsker bare å tilføye at begge bygningene vil medføre 

søknadspliktige terrengendringer som ikke vil være reversible (fjellgrunn).  

 

Mvh,  

 

Kristoffer Ryeng 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

TJBolig AS       

Fossveien 5 

 

3510 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
16/4276-10 31480/19 GNR 34/5  03.07.2019 

 
Oversendelse av klage - Bygging av lager/driftsbygning og garasje 

Gnr/bnr 34/5 - Hadelandsveien 184 a b og c 

 

Vi mottok 01.07.2019 klage på vedtak om igangsetting for lager/driftsbygning og 

garasje, datert 21.06.2019. Klagen følger vedlagt. 

 

Naboene har bedt om at igangsettingstillatelsen trekkes tilbake til klagen er endelig 

avgjort. Vi må derfor vurdere om det skal gis utsatt iverksetting på vedtaket, jf. 

forvaltningsloven § 42. Vi har kommet fram til at vi ikke vil gi vedtaket utsatt 

iverksetting. Vi kan ikke se at det er forhold som er uopprettelige ved at tiltaket 

gjennomføres, og vi kan ikke se at det foreligger tungtveiende argumenter for å gi 

utsatt iverksetting. 

 

Vi vil likevel minne om at dersom byggingen begynner før klagen er endelig avgjort, 

er dette på egen risiko. Dersom vedtaket blir omgjort slik at det ikke blir tillatelse til 

bygging av lager/driftsbygning og garasje, kan eventuelt utførte byggearbeider måtte 

fjernes igjen. 

 

I tillegg vil vi minne om at byggearbeidene må være igangsatt innen tre år etter at 

rammetillatelsen er gitt, ellers faller tillatelsen bort. Dersom byggearbeidet innstilles i 

lengre tid enn to år, faller også tillatelsen bort. Fristene kan ikke forlenges. 

 

Klagen vil mest sannsynlig bli lagt fram til politisk behandling i hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning ved møte 19.08.2019. Dette er første møtet etter 

sommeren. Vi ber om at ansvarlig søker og tiltakshaver kommer med en kommentar 

til klagen, og sender inn dette innen 14.07.2019. 

 

Naboer med klage er satt på kopi på denne oversendelsen slik at de er orientert om 

status i saken. 

Silverado Eiendom AS er oppført som tiltakshaver. I Brønnøysundregistrene finner vi 

at selskapet Silverado Eiendom AS ble slettet den 14.12.2016 etter å ha fusjonert 

med Kjeni Eiendom AS. Terje Eggen er også oppført som kontaktperson for begge 

selskapene. Vi sender derfor kopi også til Kjeni Eiendom AS. 
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Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 902 20 142 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Aina Beate Ryeng, Hadelandsveien 190, 3511 HØNEFOSS 

Kristoffer Ryeng, Hadelandsveien 190, 3511 HØNEFOSS 

Silverado Eiendom AS, Sætranggata 123, 3514 HØNEFOSS 

Kjeni Eiendom AS, Sætranggata 123, 3514 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

E-post - klage på vedtak 

 



Fra: Kristoffer Ryeng [kryeng@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 01.07.2019 15:04:24 

Emne: Re: Svar innsyn - Lager/driftsbygning og garasje Gnr/bnr 34/5 - Hadelandsveien 184 a 

b og c 

Vedlegg: image.png 

Hei, 

 

Vi (Aina Beate og Kristoffer Ryeng, Hadelandsveien 190; eier av gnr/bnr 34/7 i Ringerike 

kommune) klager på dette vedtak om igangsettelsestillatelse, 329/19, siden vi registrerer at 

vår innsigelse på eiers bruk av eiendommen ikke er inkludert i saksbehandlingen. Vi mottok 

saksinformasjon i dag (2019-07-01) på egen oppfordring, etter at vi registrerer at søker/eier 

har begynt oppmåling, uten at vi har fått informasjon om saksbehandlingen eller 

igangsettingstillatelsen. 

 

Vi hadde opprinnelig to innsigelser (se også vedlagt kopi av erklæring der vi trekker 

innsigelse 1), med vår understreking i rødt): 

1) på plassering av bygningene og 2) på eiers foreslåtte bruk av bygningene. Innsigelsen på 1) 

ble trukket, da det er en plassering som er langt å foretrekke fra det opprinnelige forslaget, 

dersom innsigelse 2) ikke skulle tatt hensyn til i saksbehandlingen. Men vi har aldri trukket 

innsigelsen som går ut på at eier ønsker å bygge en driftsbygning på en landbrukseiendom, til 

oppbevaring av utstyr og materiell for eiers entreprenørfirma, og en garasjebygning til en 

utleiehus der det allerede er bygget en trippelgarasje - og som så langt som vi kan registrere, 

ikke brukes av beboerne. 

 

Vi kan heller ikke se at Vegvesenets krav om minste avstand til senter vei er oppfylt utfra 

situasjonsplaner vi er presenter (og som ligger vedlagt i svar på dispensasjonssøknad til 

Vegvesenet) og vi mener også det må tas hensyn til at det skal bygges ny gangvei langs 

Hadelandsveien. Planlagt byggestart er 2020 og er i prosjekteringsfase i skrivende stund, og 

dispensasjonssøknaden ble gitt før dette prosjektet var vedtatt. 

 

Søker oppgir i følgeskrivet at utstyret som i dag lagres på gnr/bnr 102/120 har forårsaket en 

konflikt med eier av gnr/bnr 102/226: 

"Det er i dispensasjonssøknaden vist til at det i dag lagres en del utstyr i Øvre Klekkenveg 6. 

Som tiltakshaver er kjent med, har det vært en langvarig konflikt med eier av gnr/bnr 102/226 

vedrørende bruken av denne tomta. Vi anbefaler dere derfor å informere naboene på 102/226 

om hvilke endringer som vil skje i bruken av tomta, slik at partene kan få en løsning på denne 

konflikten." 

Vi mener derfor det er en meget dårlig løsning å flytte dette utstyret til en grend bestående av 

mange barnefamilier, og at det prinsipielt er feil at det skal bygges et lager for eiers 

næringsvirksomhet, under dekke av at det er en driftsbygning til landbruk. 

 

Vi mener dessuten henting og hensetting av utstyr vil medføre en betydelig trafikkøkning av 

store kjøretøyer, i betydelig større grad enn det som allerede er knyttet til drift av 

landbrukseiendommene som også bruker veien. Vi er derfor svært bekymret for barn i seks 

husstander (Hadelandsveien 184 a/b/c, 186, 190 og 192) som bruker denne veien for å komme 

til og fra skolebuss, og vil bruke dette som adkomst når ny gangvei blir bygget.  

 



Vårt ønske er primært at bygningene ikke blir godkjent, subisidiært at tillatelsen utelukkende 

gjelder oppbevaring av utstyr og materiell for drift av landbrukseiendommen (og derfor blir 

dimensjonert deretter), og at lagring av utstyr fra 102/226 ikke tillates. Vi ber om at 

igangsettingstillatelsen trekkes tilbake til klagen er endelig avgjort på dette grunnlaget. 

 

Mvh, 

 

Aina Beate og Kristoffer Ryeng 

Hadelandveien 190 

3511 Hønefoss 

 

 
 

On Mon, Jul 1, 2019 at 1:53 PM <postmottak@ringerike.kommune.no> wrote: 

VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/4276-8 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

Deres ref.:   

 

Oversender vedlagte dokument.  

 

Med vennlig hilsen  

Kristine Grønlund 

Byggesakskontoret 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

RingeriksHus AS          
Fossveien 5 
 
3510 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr.329/19 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/4276-7 29261/19 GNR 34/5  21.06.2019 
 

Igangsettingstillatelse 
etter plan- og bygningslovens § 21-2, 5.ledd. 

 

Igangsettingstillatelse - Lager/driftsbygning og garasje 
Gnr/bnr 34/5 - Hadelandsveien 184 A,B og C 

 

Vedtak: 
Søknaden om igangsettingstillatelse for lager/driftsbygning og garasje er godkjent, jf. 
plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3 og § 21-2, femte ledd. 
 
Vilkår for tillatelsen: 

 
1. Permanent avkjøring skal være opparbeidet før byggestart. Under/i avkjøring må 

200 mm avløpsrør e.l. benyttes. 
 

2. Vilkår satt i tidligere vedtak i saken er fortsatt gjeldende. 
 

3. Det er ikke tillatt å bruke noen deler av tiltaket før kommunen har gitt ferdigattest 
eller midlertidig brukstillatelse, jf. pbl. § 21-10. Ansvarlig søker skal sende søknad 
om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse og oppdatert gjennomføringsplan til 
kommunen.  

 
Når punkt 1 er oppfylt, kan arbeidene starte. 

 
Tillatelsen gjelder i tre år: 

Byggearbeidene må være igangsatt innen tre år etter at rammetillatelsen er gitt, ellers 
faller tillatelsen bort. Dersom byggearbeidet innstilles i lengre tid enn to år, faller også 
tillatelsen bort. Fristene kan ikke forlenges. 
 
Dersom noen klager på dette vedtaket, begynner treårsfristen å løpe fra datoen for det 
endelige vedtaket i klagesaken. 

 
 

Ansvar og gebyr: 
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Tiltakshavers ansvar i byggesaken: 
Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser i 
plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom innsendte planer er 
i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 
 
Gebyr: 

Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Betalingsreglement ligger 
på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no.  
 
Beregning gebyr   
Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling Kr 6000,- 1 Kr 6000,- 

    
Totalt gebyr å betale  Kr 6000,- 

 
Faktura (til tiltakshaver, Silverado Eiendom AS) blir ettersendt.  

 
 
Opplysninger om byggesaken: 
 
Kommunikasjon: 
Vi ga rammetillatelse til tiltaket 29.07.2016. Statens Vegvesen ga dispensasjon fra 
veglova § 30 17.08.2016. Kommunen mottok søknad om igangsettingstillatelse for 
hele tiltaket 17.06.2019. 
 
Tiltaket: 

Vi ga rammetillatelse til tiltaket 29.07.2016. Statens Vegvesen ga dispensasjon fra 
veglova § 30 17.08.2016. Kommunen mottok søknad om igangsettingstillatelse for 
hele tiltaket 17.06.2019. 
Vilkårene for igangsetting anses å være oppfylt. Andre vilkår satt i rammetillatelsen er 
fortsatt gjeldende. 
 
Denne igangsettingstillatelsen gjelder for: hele tiltaket 
 
Plassering: 
Tiltaket skal plasseres i strid med byggegrense mot riksvei 241. Statens vegvesen har 
gitt dispensasjon fra byggegrensen 15.08.2016.  
 
 
Ansvarsforhold: 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 
vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 
tiltakshaver jf. pbl. kapittel 23 og byggesaksforskriften kapittel 12.  
 
Fagområder som er ansvarsbelagt i tiltaket er vist i gjennomføringsplan datert 
14.06.2019. (vedlegg G-1).  
 
I gjennomføringsplanen er det krysset av for at arbeidene til Knut Olerud er avsluttet. 
Dette er utførende arbeider, som ikke skal være igangsatt før det er gitt 
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igangsettingstillatelse. Vi forutsetter derfor at det er krysset feil, og at kryssene skulle 
stått i kolonne 8 «Søknad om ferdigattest». Det vil i så fall samsvare med erklæringen 
om ansvarsrett.  
 
Erklæringer om ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. 
Dere må oppdatere og sende inn ny gjennomføringsplan dersom det skjer en endring 
i ansvarsforholdene. 
 
Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tilsyn: 

Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest.  
 
Dersom dere ønsker å søke om midlertidig brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun 
gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse om gjenstående arbeid, bekrefte at 
sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for ferdigstillelse. 
 
Det kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn for eksempel i forbindelse med tidspunkt 
for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

 
 

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 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 
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Henviser til: 
Ringerike kommunes delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 20. 
juni 2013. 
 
 
Kopi til: 
Silverado Eiendom AS, Sætranggata 123, 3514 HØNEFOSS 

 



Fra: Tom Johannessen [tom@ringerikshus.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; Knut Olerud [knut.olerud@gmail.com] 

Sendt: 17.06.2019 12:41:44 

Emne: VS: IG søknad gnr. 34/5 i Ringerike kommune 

Vedlegg: image001.png; Søknad IG.pdf; Gjennomføringsplan 2.pdf; Ansvarsrettsøknad Knut Olerud 4.6.2019.pdf; ERKL&Aelig;RING OM 

ANSVARSRETT 34-5 Hadelandsveien 184 A.pdf; 16_119382-2Fylkesveg 241 hp 1 km 2435gnr. 34 bnr. 5 - Ringerike kommuneDispensasjon 

fra byggegrense - godkjenning med vedlegg.pdf 

Hei! 
  
Glemte et dokument i forrige mail.  
  
Med vennlig hilsen 

  

Tom Johannessen 

RingeriksHus AS 

Fossveien 5, 3510 Hønefoss 

Telefon: 915 42 470 

tom@ringerikshus.no 

  

 
  

Fra: Tom Johannessen  
Sendt: 17. juni 2019 12.39 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no 



Kopi: 'Arne Lange Hellum (Arne.Hellum@ringerike.kommune.no)' <Arne.Hellum@ringerike.kommune.no>; Knut Olerud <knut.olerud@gmail.com> 
Emne: IG søknad gnr. 34/5 i Ringerike kommune 
  
Hei! 
  
Her kommer søknad om igangsettelse for Hadelandsveien 184. 
  
Vennligst bruk mailadresse nedenfor ved spørsmål pr. mail. Ellers er det bare å ringe.  
  
Med vennlig hilsen 

  

Tom Johannessen 
RingeriksHus AS 

Fossveien 5, 3510 Hønefoss 

Telefon: 915 42 470 

tom@ringerikshus.no 

  

 
  
  



1 6 /4 2 7 6 -3



Statens vegvesen

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL Org.nr: 971 032081 981 5 Vadsø

TJBolig AS

Fossveien 5

351 0 HØNEFOSS

Tom Johannessen

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Kari Hefre / 46921 695 1 6/1 1 9382 - 2 1 5.08.201 6

Fylkesveg 241 hp 1 km 2,435

gnr. 34 bnr. 5 - Ringerike kommune

Dispensasjon fra byggegrense - godkjenning

Vi viser til søknad datert 01 .08.201 6 fra .

Vedtak:

Med hjemmel i vegloven § 29 gir Statens vegvesen dispensasjon fra byggegrensen for

oppføring av driftsbygning og garasje på eiendommen.

Vilkår for dispensasjonen:

Statens vegvesen har ett er en samlet vurdering funnet å kunne gi dispensasjon fra

byggegrense på følgende vilkår :

Minste avstand fra bygning (inkludert takutspring) til senterlinje kjøreveg/ev. gang -

og sykkelveg må være 47,5 meter for driftsbygning og 30 meter for garasje .

Til takshaver må selv sørge for nødvendige tiltak med hensyn til skjerming mot

støv/støy fra vegen slik at grenseverdiene i Miljøverndepartementets rundskriv T -

1 442 tilfredsstilles. Slike tiltak må behandles som en del av byggesaken i kommunen.

Dersom tiltake t medfører endringer i tilknytning til eiendommens adkomstforhold,

må det fortsatt være opparbeidet tilstrekkelig areal til å kunne snu på egen eiendom

slik at rygging ut på offentlig veg unngås.

Bygningen(e) må ikke tas i bruk til annet formål enn forut satt i denne dispensasjonen.
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Dispensasjonen innebærer at det senere ikke kan gjøres gjeldende erstatningskrav

for skader og ulemper som eventuelt blir påført bygningen/innretningen på grunn av

nærheten til fylkesvegen vegen .

Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller

dispensasjonen bort.

Det er et vilkår for dispensasjonen at det blir gitt nødvendig godkjenning fra

kommunen.

Bakgrunn for vedtaket:

Byggegrenser skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, v egvedlikehold og drift av vegnettet,

arealbehov ved ev utvidelse av vegen, og miljøet langs vegen.

Bakgrunnen for tillatelsen er: Bygningene vil ikke komme i konflikt med fylkesvegen eller

frisikten.

Klageadgang:

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages, jfr forvaltningslovens §§ 28 - 36.

Klagefristen er tre - 3 - uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstans er Buskerud

fylkeskommune . En eventuell klage sendes til Statens vegvesen som oversender saken til

klageinstansen.

Vedlegg: Vegloven §§ 29 o g 30

Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak

Vegavdeling Buskerud

Seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Kari Hefre

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØNEFOSS



(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel) Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

(2) Dato

1 5 .0 8 .2016
(3) Mottaker (navn og adresse) (4) Klageinstans

TJBolig AS
Fossveien 5
3510 HØNEFOSS

Buskerud Fylkeskommune

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.

Klagerett

Hvem kan De klage til?

Klagefrist

Rett til å kreve begrunnelse

Innholdet i klagen

Utsetting av gjennom -
føringen av vedtaket

Rett til å se saksdokumentene
og til å kreve veiledning

Kostnader ved klagesaken

Klage til
Sivilombudsmannen

De har rett til å klage over vedtaket.

Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi ikke tar
klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk (4).

Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at
klage n er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for
oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet.
Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget
f risten, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det.

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse
før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen.

De må presisere
hvilket ved tak De klager over
årsaken til at De klager
den eller de endringer som De ønsker
eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Klagen må undertegnes.

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid
søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er
avgjort.

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om
dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med
oss, jf. rubrikk (1) . De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om
framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen.

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om
fritt rettsråd. Vanligvis gje lder visse inntekts - og formuesgrenser. Fylkesmannen eller
Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til
Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader
som har vært nødvendig e for å få endret vedtaket. Klage -
instansen (jf. rubrikk (4) ) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning.

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side,
kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltning en (Sivilombudsman -
nen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin
vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om
det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i
saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage
avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere
bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

Særlige opplysninger

0073 B (Godkj. 05 - 95) Elektronisk utgave



Vedlegg:

Vegloven (lov 1963-06-21 nr. 23) § 29

Langs offentleg veg skal det vere byggegrenser fastse tte med heimel i denne lova, dersom ikkje anna
følgjer av arealdel av kommuneplan eller reg uleringsplan etter plan- og bygningsloven.
Byggegrensene skal ta vare på dei krava som ein må ha til vegsystemet og til trafikken og til miljøet
på eigedom som grenser opp til vegen og medverke til å ta vare på miljøomsyn og andre
samfunnsomsyn.

Byggegrensene skal gå i ein avstand på 50 meter frå riksveg og fylkesveg og 15 meter frå kommunal
veg. For gang- og sykkelveg er avstanden 15 met er (anten vegen er riksveg, fylkesveg eller kommunal
veg). Føresegnene i dette leddet gjeld dersom ikkje anna følgjer av føresegnene i tredje, fjerde og
femte ledd. Avstanden skal reknast frå midtlina i høvevis kjørebana, eller gang- og sykkelvegen. Har
vegen åtskilde kjørebaner, eller er det tvil om kva som bør reknast for midtline, avgjer vegstyremakta
kva line avstanden skal reknast frå.

Departementet kan for særskilt fastsette riksvegstrekningar sette større eller mindre avstand enn
den som er nemnt i andre ledd, likevel ikkje større enn 100 meter. For fylkesveg kan
fylkeskommunen for særskilt fastsette strekningar sette ein større avstand enn den som er nemnt i
andre ledd, likevel ikkje større enn 50 meter.

For fylkesveg kan fylkeskommunen for særskilt fast sett strekning sette byggegrensa til ein mindre
avstand enn den som er nemnt i andre ledd, likevel ikkje mindre enn 15 meter.

Ved kryss i plan mellom

1) offentlege vegar,
2) offentlege vegar og andre vegar som er opne for allmen ferdsel,
3) offentlege vegar og jarnveg eller sporveg,

skal byggegrensa følgje den rette lina mellom punk t på midtlina åt vegane (jernbana, sporvegen) 60
meter frå skjeringspunktet åt midtlinene ved kryss med riksveg og fylkesveg og 40 meter frå
skjeringspunktet ved andre kryss. I særskilde høve kan vegstyremakta fastsette ei anna byggegrense
for det einskilde krysset. Høyrer dei kryssande vega ne ikkje under same vegstyremakt, tar den høgste
av desse styremaktene avgjerd i saka.

Før det blir tatt avgjerd etter tredje, fjerde eller femte ledd, skal vedkomande kommune få høve til å
seie si meining. Eigarane av dei eigedomar som ved taket får verknad for, skal gis skriftlig melding om
avgjerda.

Dei avstandane som er oppgitt i denne paragraf en, skal målast vassrett og i rett line.

Vegloven (lov 1963-06-21 nr. 23) § 30

Byggverk, her òg laus kiosk, opplag eller anna større innretning må ikkje utan særskilt løyve
plasserast innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29.



Føresegnene i første ledd skal gjelde tilsvarand e for vareramper, murar og liknande innretningar, for
utsprengde og utgravne rom og for nettstasjonar og andre byggverk m.v. i tilknyting til leidningar
som nemnde i § 32. Det same gjeld for gjerde som kan hindre fri sikt, dersom ikkje anna følgjer av §§
44 flg.

Løyve etter første ledd gir regionvegkontoret for riksvegar og fylkesvegar, og kommunen for
kommunale vegar.

Etter nærare føresegner som vegstyremaktene fastsett, kan skogsvirke plasserast ved offentlig veg.





 

 

 

Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Tollbugata 2 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Landsdekkende regnskap 

Postboks 723 Stoa       
4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

TJBolig AS 

Fossveien 5 

3510 HØNEFOSS 

  

 

Tom  Johannessen 

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Kari Hefre / 46921695 16/119382-2    15.08.2016 

     

      

Fylkesveg 241 hp 1 km 2,435 

gnr. 34 bnr. 5 - Ringerike kommune 

Dispensasjon fra byggegrense - godkjenning 

Vi viser til søknad datert 01.08.2016 fra.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i vegloven § 29 gir Statens vegvesen dispensasjon fra byggegrensen for 

oppføring av driftsbygning og garasje på eiendommen.  

 

Vilkår for dispensasjonen: 

Statens vegvesen har etter en samlet vurdering funnet å kunne gi dispensasjon fra 

byggegrense på følgende vilkår:  

Minste avstand fra bygning (inkludert takutspring) til senterlinje kjøreveg/ev. gang- 

og sykkelveg må være 47,5 meter for driftsbygning og 30 meter for garasje. 

 

Tiltakshaver må selv sørge for nødvendige tiltak med hensyn til skjerming mot 

støv/støy fra vegen slik at grenseverdiene i Miljøverndepartementets rundskriv T-

1442 tilfredsstilles. Slike tiltak må behandles som en del av byggesaken i kommunen. 

 

Dersom tiltaket medfører endringer i tilknytning til eiendommens adkomstforhold, 

må det fortsatt være opparbeidet tilstrekkelig areal til å kunne snu på egen eiendom 

slik at rygging ut på offentlig veg unngås.  

 

Bygningen(e) må ikke tas i bruk til annet formål enn forutsatt i denne dispensasjonen. 
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Dispensasjonen innebærer at det senere ikke kan gjøres gjeldende erstatningskrav 

for skader og ulemper som eventuelt blir påført bygningen/innretningen på grunn av 

nærheten til fylkesvegenvegen. 

 

Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller 

dispensasjonen bort. 

 

Det er et vilkår for dispensasjonen at det blir gitt nødvendig godkjenning fra 

kommunen. 

 

 

Bakgrunn for vedtaket:  

Byggegrenser skal ivareta hensynet til trafikksikkerhet, vegvedlikehold og drift av vegnettet, 

arealbehov ved ev utvidelse av vegen, og miljøet langs vegen.  

 

Bakgrunnen for tillatelsen er: Bygningene vil ikke komme i konflikt med fylkesvegen eller 

frisikten. 

Klageadgang: 

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages, jfr forvaltningslovens §§ 28-36. 

Klagefristen er tre - 3 - uker fra vedtaket er mottatt. Klageinstans er Buskerud 

fylkeskommune. En eventuell klage sendes til Statens vegvesen som oversender saken til 

klageinstansen. 

 

 

 

Vedlegg:  Vegloven §§ 29 og 30 

  Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak  

 

 

Vegavdeling Buskerud 

Seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 

 

Anders O. T. Hagerup 

Seksjonsleder Kari Hefre 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 HØNEFOSS 

 



(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel) Melding om rett til å klage over 
forvaltningsvedtak 
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd) 

      

(2) Dato 

15.08.2016 

(3) Mottaker (navn og adresse) (4) Klageinstans 

TJBolig AS 

Fossveien 5 

3510 HØNEFOSS 

 Buskerud Fylkeskommune 

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om. 

Klagerett 

Hvem kan De klage til? 

Klagefrist 

Rett til å kreve begrunnelse 

Innholdet i klagen 

Utsetting av gjennom- 

føringen av vedtaket 

Rett til å se saksdokumentene 

og til å kreve veiledning 

Kostnader ved klagesaken 

Klage til  

Sivilombudsmannen 

De har rett til å klage over vedtaket. 

Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi ikke tar 

klagen til følge, sender vi den til klageinstansen, jf. rubrikk (4). 

Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at 

klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for 

oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. 

Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget 

fristen, og da må De oppgi årsaken til at De ønsker det. 

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse 

før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen. 

De må presisere 

 hvilket vedtak De klager over 

 årsaken til at De klager 

 den eller de endringer som De ønsker 

 eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen 

Klagen må undertegnes. 

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid 

søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er 

avgjort. 

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om 

dette finnes i forvaltningsloven § 18 og § 19. De må i tilfelle ta kontakt med  

oss, jf. rubrikk (1). De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om 

framgangsmåten og om reglene for saksbehandlingen. 

De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om 

fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller 

Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til 

Deres fordel, kan De etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader 

som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Klage- 

instansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik dekning. 

Hvis De mener at De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, 

kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsman- 

nen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin  

vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om  

det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i 

saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De nå får Deres klage  

avgjort i statsråd fordi Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere 

bringe saken inn for Sivilombudsmannen. 

Særlige opplysninger 

      

0073 B (Godkj. 05-95) Elektronisk utgave 
 



 
Vedlegg:  
 
 
Vegloven (lov 1963-06-21 nr. 23) § 29 
 
Langs offentleg veg skal det vere byggegrenser fastsette med heimel i denne lova,  dersom ikkje anna 
følgjer av arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. 
Byggegrensene skal ta vare på dei krava som ein må ha til vegsystemet og til trafikken og til miljøet 
på eigedom som grenser opp til vegen og medverke til å ta vare på miljøomsyn og andre 
samfunnsomsyn.  
 
Byggegrensene skal gå i ein avstand på 50 meter frå riksveg og fylkesveg og 15 meter frå kommunal 
veg. For gang- og sykkelveg er avstanden 15 meter (anten vegen er riksveg, fylkesveg eller kommunal 
veg). Føresegnene i dette leddet gjeld dersom ikkje anna følgjer av føresegnene i tredje, fjerde og 
femte ledd. Avstanden skal reknast frå midtlina i høvevis kjørebana, eller gang- og sykkelvegen. Har 
vegen åtskilde kjørebaner, eller er det tvil om kva som bør reknast for midtline, avgjer vegstyremakta 
kva line avstanden skal reknast frå.  
 
Departementet kan for særskilt fastsette riksvegstrekningar sette større eller mindre avstand enn 
den som er nemnt i andre ledd, likevel ikkje større enn 100 meter. For fylkesveg kan 
fylkeskommunen for særskilt fastsette strekningar sette ein større avstand enn den som er nemnt i 
andre ledd, likevel ikkje større enn 50 meter.  
 
For fylkesveg kan fylkeskommunen for særskilt fastsett strekning sette byggegrensa til ein mindre 
avstand enn den som er nemnt i andre ledd, likevel ikkje mindre enn 15 meter.  
 
Ved kryss i plan mellom  
 
1) offentlege vegar,  
2) offentlege vegar og andre vegar som er opne for allmen ferdsel,   
3) offentlege vegar og jarnveg eller sporveg,   
 
skal byggegrensa følgje den rette lina mellom punkt på midtlina åt vegane (jernbana, sporvegen) 60 
meter frå skjeringspunktet åt midtlinene ved kryss med riksveg og fylkesveg og 40 meter frå 
skjeringspunktet ved andre kryss. I særskilde høve kan vegstyremakta fastsette ei anna byggegrense 
for det einskilde krysset. Høyrer dei kryssande vegane ikkje under same vegstyremakt, tar den høgste 
av desse styremaktene avgjerd i saka.  
 
Før det blir tatt avgjerd etter tredje, fjerde eller femte ledd, skal vedkomande kommune få høve til å 
seie si meining. Eigarane av dei eigedomar som vedtaket får verknad for, skal gis skriftlig melding om 
avgjerda.  
 
Dei avstandane som er oppgitt i denne paragrafen, skal målast vassrett og i rett line.  
 
  
Vegloven (lov 1963-06-21 nr. 23) § 30 
 
Byggverk, her òg laus kiosk, opplag eller anna større innretning må ikkje utan særskilt løyve 
plasserast innafor byggegrenser som er fastsette i eller med heimel i § 29. 
 



Føresegnene i første ledd skal gjelde tilsvarande for vareramper, murar og liknande innretningar, for 
utsprengde og utgravne rom og for nettstasjonar og andre byggverk m.v. i tilknyting til leidningar 
som nemnde i § 32. Det same gjeld for gjerde som kan hindre fri sikt, dersom ikkje anna følgjer av §§ 
44 flg.  
 
Løyve etter første ledd gir regionvegkontoret for riksvegar og fylkesvegar, og kommunen for 
kommunale vegar. 
 
Etter nærare føresegner som vegstyremaktene fastsett, kan skogsvirke plasserast ved offentlig veg. 





 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

 

TJBolig AS  

Fossveien 5 

 

3510 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr: 355/16 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/4276-3 29224/16 GNR 34/5  28.07.2016 

 

 

Rammetillatelse 
etter plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd 

 

GNR/BNR 34/5 - HADELANDSVEIEN 184 A B OG C - SØKNAD OM BYGGING AV 

LAGER/DRIFTSBYGNING OG GARASJE 

 

Det vises til søknad om rammetillatelse mottatt 27.07.2016. 

Søknaden gjelder i følge en redegjørelse fra ansvarlig søker, Tom Johannessen, oppføring av 

lagerbygg og garasje. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Boligspesifikasjoner til matrikkelen i følge innsendte søknadspapirer/ansvarlig 

søker/tiltakshaver: 

- BYA eksisterende: 279 m
2
 

- BYA ny bebyggelse: 432 m
2
 

- BYA totalt: 711 m
2
 

- BRA nytt lagerbygg: 552,1 m
2
 

- BRA ny garasje: 66,4 m
2
 

 

Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF-område i kommuneplanen. I LNF-

områder er det i følge kommuneplanbestemmelsene § 2.1 «tillatt å gjennomføre bygge- og 

anleggstiltak som er ledd i stedbunden næring». Andre tiltak krever dispensasjonssøknad. 

 

Tiltaket: 

Av vedlagte plantegninger og innsendte søknad fremgår det at man søker om to forskjellige 

bygninger. Det skal bygges en garasje med totalt fire biloppstillingsplasser, fordelt på to 

dobbeltgarasjer. Garasjen skal ikke overbygges med loft. 

Lagerbygningen bygges i to etasjer. Hovedplanet gis et bruksareal på 343,4 m
2
 og loftsetasjen 

et bruksareal på 208,7 m
2
. Det fremgår av plantegningene at høydebegrensningene i plan- og 

bygningsloven § 29-4 overholdes. 
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Dispensasjon: 

Det er søkt dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1. I følgeskrivet er søknaden 

begrunnet med at eiendommen er et gårdsbruk, men har i dag ingen driftsbygning. Eiendom 

34/5 hører sammen med 34/2 og 34/6, med samlet areal på 67,8 daa. Hovedbygningen er i dag 

innredet med tre leiligheter, og omsøkte garasje er ment å supplere deres 

parkeringsmuligheter.  

Lager/driftsbygningen skal brukes som tørkelager for ved som hugges på eiendommen, i 

tillegg til lagring av gårdens utstyr. Dette utstyret lagres i dag utendørs. Lagerbygningen skal 

også benyttes til å lagre en del utstyr som i dag lagres på gnr./bnr. 102/120. 

Slik vi vurderer det vil lagerbygningen delvis ha funksjon som driftsbygning i landbruket, 

delvis som alminnelig lagerbygning. Bruk til lagring av gårdens utstyr og som tørkelager for 

ved laget av tømmer fra egen eiendom, er klart et «ledd i stedbunden næring», jf. 

kommuneplanbestemmelsen § 2.1, og krever ikke dispensasjon. At bygningen i tillegg skal 

brukes til lager av utstyr som til nå har befunnet seg på gnr./bnr. 102/120, anser vi ikke å være 

«ledd i stedbunden næring», og denne delen av bruken krever dispensasjon sammen med 

garasjene. 

Når det gjelder garasjebygningen ser vi det som viktig å sikre tilfredsstillende 

parkeringsarealer for beboerne på eiendommen. Videre ser vi det som positivt at 

garasjeplassene etableres både i nærhet til vei og eksisterende gårdstun. Ved en plassering som 

omsøkt vil dermed ikke områder som i dag har karakter av å være urørt LNF-areal, endre 

karakter til bebygd område. Dette fører til at formålet bak bestemmelsen om byggeforbud i 

LNF-områder ikke blir vesentlig tilsidesatt som følge av dispensasjonen. 

For lagerbygningen ser vi det som positivt at deler av bygningen klart vil bli brukt som 

driftsbygning i landbruket, da denne bruken er i tråd med kommuneplanbestemmelsene § 2.1. 

At bygningen også skal brukes til annen lagerplass enn det som er «ledd i stedbunden næring», 

vil klart nok føre til et noe større bygg. For tiltakshaver vil det likevel være en bedre løsning å 

bygge et stort bygg som dekker all lagringsplassen han har behov for, da dette vil minske 

kostnader både til byggeprosjektet og senere drift av bygningen. Videre er området allerede 

opparbeidet med vei og gårdstun, og vi kan ikke se at tiltaket vil være i strid med formålet bak 

kommuneplanbestemmelsen § 2.1. 

Det forutsettes at bygningen kun skal brukes til lager, og ikke innredes med oppholdsrom eller 

som arbeidsplass for ansatte. En endring til slik bruk krever søknad om bruksendring og 

tillatelse hos kommunen. 

Dispensasjonen for lagerbygningen omfatter altså bruken som lager for utstyr som tidligere 

har befunnet seg på gnr./bnr. 102/120. Vi presiserer at denne dispensasjonen ikke omfatter 

utendørs lagring på eiendom 34/5, og en slik bruk vil kreve ny søknad og godkjenning fra 

kommunen. 

Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene, og vi finner etter 

dette å kunne godkjenne dispensasjonssøknaden fra kommuneplanen § 2.1 for bygging av 

garasje og lager i LNF-område, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

Byggegrense mot vei: 

Tiltakene det søkes om vil ligge nærmere Hadelandsveien enn byggegrensen på 50 meter, og 

det kreves dermed dispensasjon fra veglova § 30, jf. § 29 som regulerer byggegrense mot vei. 

Ved riks- og fylkesveier er byggegrensen 50 meter. Hadelandsveien er en riksvei, og omfattes 

dermed av denne byggegrensen. Av veglova § 30 tredje ledd følger det at det er 
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regionvegkontoret som gir dispensasjon fra byggegrense mot vei når det er snakk om 

riksveger. Ansvarlig søker må dermed søke vegvesenet om dispensasjon for byggegrense mot 

vei. Dette vedtaket er fattet under forutsetning om at Vegvesenet innvilger dispensasjon fra 

byggegrensen mot vei. 

 

Nabovarsling: 

Berørte naboer er varslet om tiltaket, og det kom inn en merknad fra eiere av gnr./bnr. 34/7. 

Merknaden ble tatt til etterretning av tiltakshaver, som endret plassering av byggene i tråd med 

naboens ønske. Eiere av gnr./bnr. 34/7 erklærte deretter at de ikke opprettholdt merknaden, og 

ved behandling av søknaden foreligger det ingen nabomerknader. 

 

Lagring av utstyr i Øvre Klekkenveg 6 

Det er i dispensasjonssøknaden vist til at det i dag lagres en del utstyr i Øvre Klekkenveg 6. 

Som tiltakshaver er kjent med, har det vært en langvarig konflikt med eier av gnr/bnr 102/226 

vedrørende bruken av denne tomta. Vi anbefaler dere derfor å informere naboene på 102/226 

om hvilke endringer som vil skje i bruken av tomta, slik at partene kan få en løsning på denne 

konflikten. 

 

Følgende foretak har erklært at de påtar seg følgende ansvarsretter i tiltaket: 

Foretakets navn Funksjon Ansvarsområde Tiltaksklasse 

TJBolig AS SØK Ansvarlig søker 1 

TJBolig AS PRO Overordnet ansvar 

for prosjektering 

1 

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike 

kommunestyre 20. juni 2013, gis det dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1 med 

hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, og søknaden om rammetillatelse godkjennes for 

øvrig i henhold til plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd på følgende betingelser: 

 

1.  

Det forutsettes at tiltaket blir utført etter følgende dokumenter: 

Dokument/tegning Navn Datert Sist revidert Vedlegg 

Kart Situasjonsplan 11.02.2016  D1 

Tegning Snitt 

lagerbygning 

19.02.2016  E5 

Tegning Hovedplan 

lagerbygg 

19.02.2016 18.05.2016 E3 

Tegning Fasader 

lagerbygg 

19.02.2016 18.05.2016 E1-E2 

Tegning Loftsplan 

lagerbygg 

19.02.2016 18.05.2016 E4 

Tegning Garasje 19.02.2016 18.05.2016 E6 

  



 4 

   

2. Dette vedtaket forutsetter at det søkes Vegvesenet for dispensasjon fra veglova § 29 og at 

dispensasjonen godkjennes. 

3. Lagerbygningen skal kun brukes til lager, og ingen deler av tiltaket skal innredes som 

oppholdsrom eller arbeidsplass for ansatte. 

4. Dispensasjonen fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1 gjelder ikke utendørs lagring av 

utstyr som flyttes fra gnr./bnr. 102/120. 

 

Punkt 2 må være oppfylt før søknad om igangsettingstillatelse kan innsendes. 

Før igangsettingstillatelse blir gitt, må ansvar for prosjektering og utførelse være komplett, 

inkludert revidert gjennomføringsplan.  

Arbeidet kan ikke settes i gang før igangsettingstillatelse er gitt. 

 

Giro (til tiltakshaver, Silverado Eiendom AS) ettersendes for innbetaling av gebyr for 

saksbehandling: kr. 25.850 (halv pris for «lagerhaller o.l.» av vanlig gebyr på kr 51 700,-) , 

dispensasjon: kr 8800,-, totalt: kr 34 650,-.  

(Betalingsreglementet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter. 

Betalingsreglementet for 2016 ble vedtatt av kommunestyret 10.12.2015).  

Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, eller innstilles i 

lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 

 

Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser.   Dersom 

innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, vilkår og 

nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og tiltakshaver jf. plan- og 

bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.  

 
Klageadgang:  

Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 

senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til forvaltningslovens bestemmelser 

om klagegang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse 

til kommunens servicetorg. 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak            

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

Kopi til: 

Statens vegvesen, region sør, Postboks 723, 4808 ARENDAL 

Silverado Eiendom AS. Sætranggata 123, 3514 HØNEFOSS 



Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven S 20-3, f. S 20-1

Rammetillatelse

Ett-trinns søknadsbehandling
Oppfylles vilkårene for 3 ukers
saksbehandling, jf. S 21 -7 annet ledd? Ja Nei

Erklæring om ansvarsrett for ansvarl¡ g søker
foreligger sentral godkienning? X r" Nei

co5 -o(o E
O¡\ e

öp$ €

Ël àÈ fr
fremt¡d¡ge arbeidsptasser? L]'" x rtr.i

Hvis ja, skal samtykke innhentes fra Arbeidstilsynet før
igangsetting av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggverk oppført før 1850, jf.
Kulturminneloven $ 25, andre ledd?

Ja X rrr"i

Opplysninger
matrikkelen.

gitt i søknad eller vedlegg lil søknaden vil bli registrert i Hvis ja, skal uttalelse fa fylkeskommunen foreligge før
igangsetting av tiltaket.

l l ¡ 1 ¡
FOR BYCCKVATIT!I

Søknaden gleldcr

Eiendom/
byggested

Gnr
34

Bnr
5

I Festenr. I Seksjonsnr. Bygningsnr. I Bol¡gnr I Kommune
RIN GERIKE

Adresse
Hadelandsvegen '184 a,b oq c

Postnr.
351 1

I Poststed
HØN EFOSS

Annet: Lagerbygg - driftsbygning .!¡n
t5n;toae üt. s. z)

Tiltakets art
pbl S 20-1

(flere kryss mulig)

Nyc bygg og enlegg X ¡rvtt ¡vss ) I Parkeringsplass . ) l-l Rnt"gg f-l V"S l-l Vesen¡io tenenqinnqrep

Endring av bygg
og anlegg

I ritUysg, påbySg, underbygg -) l-l Fasa¿e

Konstruksjon I omuysgins l-l nntess

Endring av bruk I Bruksendring l-l Vesenttig endring av tidtigere drift

Rlvlng -l Hete uygs .) J-l Deter av byss *) l-l nnt"gg

Bygn.tekn. lnstallasl.") I Nyanless.) I enoring N Reparas¡on
Endrlng av brul(s-
enhêt I bolfo

_l
oppdelins l-l sammenføyning

lnnhegning, skilt -l lnnhegning mof veg I Reklame, skilt, innretning e.l.

')

Vedlegg

B€skrlv6lse av vedlegg Gruppe Nr. fra - tll
lkkê

relevant

Opplysninger om ytre rammer og bygningsspesillkasjon for tiltaket (Byggblankett 51 75) A 1 1 ft
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) B 'l 1 TI

c 1 2 n
Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom D 1 1 ft
Tegninger E 1 6 TI
Redegjørelser/kart F x-- x
Erklæring om ansvarsretVgjennomføringsplan G 1 t- n
Bollgspesif ikasjon i Matrikkelen H t-x
Uttalelse/vedtak f ra annen offentlig myndighet I Xl
Andre o 1 -r_ t-t
Erklærlng og underskrift

Ansvarlig søker bekrefter at hele t¡ltaket belegges med ansvar, og dekker k¡avene i henhold av plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om strafl og sanksjoner i pbl kap.32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.
Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, f. SAKI O kap. 10 og 1 1 .

Ansverl¡g søker tor t¡ltaket TiltakBhaver

TJBolig as
Foretak Navn

Silverado Eiendom as
Adresse
Fossveien 5

TJBolfg as Adresse
123

Postnr.
351 0

I Poststr
HØNE

r vt w tv ¡ tpt tEtu5s

OS Org.nr.91 2 562 034 MVA
Postnr. I Poststed
351 4 HØN EFOSS

Kontaldperson
Tom Johannessen

ter 424
+4791 542470

I Mobilte
+4791 .

ton
42470

Evenluelt organisasjonsnummer
91 3684346

19.05.2016

Telefon ldaotidl
9201 0422-

Dato

19,05.2016

Glentas med blokkbokstaver

lOM JOH AN N ESSEN
u(
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Bygningstypekoder

B OLI G

Dersom bruksarealol lll bolig er større enn bruksarealet til annel ênn bolig, velges bygningstype kodet innen hovêdgruppon "Bolig" (1 1 1-1 99).
Ved valg av bygningstype velges den m€d størst andel av arealet lnnen hovedgruppen.

Enebolig

11 1 Enebolig

1 12 Enebolig med hybel/sokkelleilighet

113 Váningshus

Tomannsbolig

1 21 Tomannsbolig, verlikaldelt

1 22 Tomannsbolig, horisontaldelt

123 Våningshus, tomannsbolig, vertikaldelt

124 Våningshus tomannsbolig, horisontaldelt

Bekkehus, gedehus, andre småhus
131 Rekkehus

133 KjedeJatriumhus

135 Tenassehus

136 Andre småhus med 3- boliger eller llere

Store boligbygg
1 41 Stort frittligende boligbygg på 2 et.

142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 et.

143 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. eller mer

1 44 Store sammenbygde boligbygg på 2 et.

1 45 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 et.

14ô Slore sammenbygde boligbygg på 5 et. eller mer

Bygning for bofellesskap
151 Bo- og servicesenter

1 52 Studenthjem/studentbollger

159 Annen bygning for bofellesskap-

Frllidsbolig
161 Hytter, sommerhus ol, fritidsbygg

1 62 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig
'163 Våningshus som benytles som fritidsbolig

Koie, seterhus og lignende
171 Seterhus, sel, rorbu og lignende

172 Skogs- og utmarkskoie, gamme

Garasie og uthus lil bolig
181 Garasje, uthus, anneks til bolig

182 Garasje, uthus, anneks lil fritidsbolig

Annen boligbygning
193 Boligbrakker

199 Annen boligbygning (sekundærbolig reindrift)

AN N E T

Dersom bruksarealet ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mlndre enn t¡l annet, velges bygningstype kodet innen "Annet" (21 1-B4O) ut fra
hovedgruppen som samlet ulgiør del stør6te arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

I N DU STRI OG LAGER

lndustrlbygning
211 Fabrikkbygning

212 Verkstedsbygning

21 4 Bygning for renseanlegg

21 6 Bygning lor vannforsyning

219 Annen indusribygning'

Energif orsynin gsbygnln g

221 Kraftstasion (> 15 000 kVA)

223 Transformalorstasjon (> 10 000 kVA)

229 Annen energiforsyning
-

Lagerbygning

231 Lagerhall

232 Kjøle- og lryselager
233 Silobygning

239 Annen lagerbygning *

Flskeri- og landbruksbygnlng
241 Hus for dyr/landbruk, lageßilo
243 Veksthus

244 Driftsbygning fiskefangsUoppdrett

245 NausV¡edskapshus for fiske

248 Annen fiskeri- og fangstbygning

249 Annen landbruksbygning
-

KON TOR OG FORRETNI N G

Kontorbygning

31 1 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus

312 Bankbygning, posthus

313 Mediabygning

319 Annen kontorbygning
-

Fonetningsbygnlng
321 Kjøpesenter, varehus

322 But¡kMorretningsbygning

323 Bensinstasjon

329 Annen fonetningsbygning'

330 Messe- og kongressbygning

SAM FERDSEL OG KOM M U NI KASJON

Ekspedlsionsbygning, lerminal
41 1 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn

41 2 Jernbane- og T-bansstasjon

415 Godsterminal

416 Postlerminal

419 Annen ekspedisjon- og terminalbygning
-

Telekommunikasjonsbygn¡n g

429 Telekommunikasjonsbygning

Garasle- og hangarbygning
431 Parkeringshus

439 Annen garasje/-hangarbygning *

Veg- og tralikKllsynsbygning
441 Trafikktilsynsbygning

-

449 Annen veg- og biltilsynsbygning
-

H OTELL OG RESTAU RAN T

Hotellbygning
511 Hotellbygning

512 Molellbygning

519 Annen hotellbygning
-

Bygning for overnatting
521 Hæpits, pensjonat

522 Vandrer.feriehjem

523 Appartement

524 Camping/ulleiehytte

529 Annon bygning for ovsrnatting'

Restaurantbygning
531 Restaurantbygning, kafébygning

532 Sentralkiøkken, kanlinebygning

533 Gatekjøkken, kioskbygning

539 Annen restaurantbygning
-

KU TTU R OG U N DERVI SNI N G

Skolebygnlng

611 Lekepark

612 Barnehage

613 Barneskole

614 Ungdomsskole

6'1 5 Kornbinert barne- ungdomsskole

616 Videregående skole

619 Annen skolebygning
-

Un¡vetsitets-, høgskole og lorskningsbygning
621 Universitel/høgskole nr/auditorium, lesosal mv
623 Laboratoriebygning

629 Annen universitets-, høgskole og

forskningsbygning '

Museums- og biblioteksbygning
ô41 Museum, kunstgalleri

642 Bibliotek/mediatek

643 Zoologisk-/botanisk hage (bygning)

649 Annen museums-/biblioteksbygning .

') eller bygning son hat nù t¡lknytníng til
tjenet sl¡ke bygnìnget

ldrettsbygning
651 ldrettshall

652 lshall

653 Svømmehall

654 Tribune og idrettsgarderobe

655 Helsestudio

659 Annen idrettsbygning
-

Kultuúus
6ô1 Kino-/teater-/opera-ikonsertbygning

662 Samfunnshus, grendehus

ô63 Diskotek

669 Annet kulturhus
-

Bygning lor religiøse aktiviteler
671 Kirke, kapell

672 Bedehus, menighelshus

673 Krematorium/gravkapellibårehus

674 Synagoge, moske

675 Kloster

679 Annen bygning for relilgiøse aktiviteter
-

H ELSÊ

Sykehus
719 Sykehus

*

Sykehiem

721 Sykehjem

722 Bo- og behandlingssenter

723 Rehabiliteringsinstilusjon, kurbad

729 Annet sykehjem'

Primærhelsebygning
731 Klinikk, legekonlor/-sentor/-vakl

732 Helse-/sosialsenter, helseslasion

739 Annen primærhelsebygning -

FEN GSEL, BEBEDSKAP O. A,

Fengselsbygning

819 Fengselsbygning'

Beredskapsbygning

821 Politistasjon

822 Brannstasjon, ambulansestasjon

823 Fyrstasion, losstasjon

824 Stasjon for radarovervåk. av flyJskipstralikk

825 Tilfluktsrom/bunker

829 Annen beredskapsbygning.
830 Monument

840 Ofenllig toalett
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Vedlegg nr.

A-1

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygn¡ngsspes¡f ¡kasion
Vedlegg til Byggblankett 5174

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelse
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven

Eoâ-
sã þ

=R\ a
-sEg.B

\ye,7 ¡,,rrqrrut ttttgtûe OmfAdef

orREkropÀfEr
FOR BYCCKVÂLIIEI

Opplysningene gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr

34
I Bnr.

5
I Festenr. I Seksjonsnr. Bygningsnr. I Bolignr I Kommune

RINGERIKE

Adresse

Hadelandsvegen 184 a,b og c
Poslnr.

351 1

I Poststed

HØNEFOSS

fravik fra TEK10

Vedlegg nr.

B-Pbl Kap.19
Arealplaner Vegloven

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene ¡:

med forskrifterPlan- og

for dispensasjon gis på eget ark)

Kommunale vedtekter/
forskrifter til

Vedlegg nr.
Pbr s 31-2 Fledegjørelse i eget vedlegg

Det søkes om fravík fra TEK for eksisterende ss1

Forhåndskonferanse

Pbr s 21-1 Forhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger Ja Nei

Arealdisponering

Planstatus
mv.

x kryss for gleldende plan

Arealdel av kommuneplan l-l Reguleringsplan l-l Bebyggelsesplan
Navn pä plan

Kommuneplan for Ríngerike

Reguler¡ngsformål i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskr¡v

LNF-område

Velg aktuell kolonne iht. beregnings angitt i plan*

%.gYA BYA %-BRAI%-1U BRA

a. Grad av utnytting iht. gjeldende plan 25,O0% m' m'

Tomtearealet

b. Byggeområde/grunneiendom**

c. Ev. areal som lrekkes fra iht, beregn.regler

d. Ev. areal som legges til iht. beregn.reglet

e, Betegnet tomleareal (b - c) ellet (b + d)

5452,00m2

m2

= 5452,00 m2

m2

m2

0,00 m2

m2

+ m2

0,00 m2

Grad av
ulnyttíng

Arealbenevnelser BYA

1363,00 m2

BYA

00 m2

BRA

0,00 m2

BRA

0,00 m'z

BTA

f. Beregnel naks. byggeareal ¡ht. plan
(if. a. oo e,) 0,00 m2

g. Areal eksisterende bebyggelse

h. Areal som skal rives

i. Areal ny bebyggelse

j. Parkeringsareal pá teneng

k. Areal byggesak

Beregnet grad av utnytting (f. e. og k.)-"

27g,OO m2

m2

+ 432,o0 mz

+ 0,00 m2

711.O0 m2

m2

m"

+ m'

+ m'

0,00 m2

m'

m'

+ m'

+ m"

0,00 m2

m"

m'

+ m'

+ m-

0,00 m2

m2

m"

+ m-

0,00 m2

13,04 "/o 0,00 m2 0,00% 0,00 m'z 0.00

Bygnings-
opplysninger
som føres i

Matrikkelen

l, Äpne arealer som inngár i k

j. Parkeringsareal på teneng

m. A¡eal makikkelen = k- | - j

2
m

0,00 m2

711,00 m2

m"

0,00 m2

0,00 m2 0,00 m'

Antall etasjer
Antall bruksenheler bolig

Antall bruksenheter annel

Boliger
m'

Annêl
m'

Boliger
m"

Annet
m'

Boliger
m'

Annet
m'

Redegjørelser

* Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere

** Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere
*"* Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytt¡ng i vedlegg

:dlegg nr.

adlegg nr.
t-
3dlêgg nr.
t-
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Bygningsopplysningersom føres i matÌikkelen
Næringsgruppekode Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen

-onropptarstørsffiarrarealeFumtalrNæfingsgruppel<odr")ffikunlnukgfl Târbyggefb-arÐh-ãrarea-ltifbõtg'fñormal.--Næringsgruppar - gyldige koder

A Jordbruk, skogbruk og fiske
B Bergverksdrift og utvinning
C lndustri
D Elektrisitets-, gass-, damp- og

varmtvannsforsyning
E VannforsynÍng, avløps- og

renovasjonsvirksomhet
F Bygge- og anleggsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av motorvogner

H Transport og lagring
I Overnattings- og serveringsvirksomhet
J lnformasjon og kommunikasjon
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
L Omsetning og drift av fast eiendom
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
N Forretningsmessig tjenesteyting
O Otfenllig administrasjon og forsvar,

lrygdeordninger underlagt offentlig
forvallning

P Undervisning
Q Helse- og sosialtjenester
R Kulturell virksomhet, underholdning og

f ritidsaktiviteter
S Annen tjenesteyting
T Lønnet arbeid i privale husholdninger
U lnternasjonale organisasjoner og organer
X Bolig
Y Annet som ikke er næring.

av tiltaket

Vedlegg nr
o-Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

Xl ruuiJaKan høyspent kraftlinje være i konflikl med tiltaket?

o-
nr.

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? E ,u

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

l X rv"i

Krav til byggegrunn (pbl S 28-1 )

Skal byggverket plasseres i område med fare for:

Flom

crE Kl 0 s 7-2)

Skal byggverket plasseres I flomutsatt område? Fl (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn f/20 år)

F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 11200 år)

F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Vedlegg nr.

ENei Ja
Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

Skred

(TEK10 S 7-3)

plasseres ¡ skredutsatt omràde?
S1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)

52 (middels konsekvens og sannsynlighel lavere enn 1/1000 år)

53 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Nei Ja Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

Vedlegg nr.

E

natur-
og miljøforhold

28-1

Vedlegg nr.

F_Nei l-l ¡a Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
vegloven

ss 40-43
pbl S 27-4

Gir liltaket ny/endrel
adkomst?

]r" [X ru"i

Tomta har adkomst t¡l følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

X Riksveg/fylkesveg_l
Kommunal veg

X Privat veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjøringstilf atelse gitt?

Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring?

Xru Nei

Nei

Nei

Ja

Eru

Vann-
lorsyning
pbl $ 27-1

Tilknytning iforhold til tomta

-l onenttig vannverk Privat vannverk_l
Rnn"n privat vannforsyning, innlagt vann_l
Rnn"n privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Beskriv

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglysl erklæring? Ja Nei

Avløp
pbt $ 27-2

Tilknytning i forhold l¡l tomta_l
Offentl¡g avløpsanlegg l-l pr¡vat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett?

Foreligger utslippstillatelse?

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning lil annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Nei

Overvann Takvann/overvann føres t¡l: l-l Avløpssystem Xl t"rr.ng

Løftelnnretninger
Er del i bygningen løfteinnretninger
som omfaltes av TEKI 0?:

Ja E Nei

Søkes det om slik lnnretn¡ng installert?: I Hvís ja, sett X

l-l H"¡. Trappeheis

Bulletrapp eller rullende fortauJa [Xr.rei |--l Løfteplattform f

Blankett 5175 Bokmål @ Utgitt av DireKoratet for byggkval¡tet 01.1 O.2O12 Side 2 av 2



TJBolig as

61

Hønefoss 26.1.2016

Ringerike kommune
Byggesak
PB 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser

På vegne av Silverado Eiendom søkes det herved om dispensasjon fra kommuneplanens $ 2.1 for gnr
3415 i Ringerike kommune. Eiendommen er koblet sammen med34l og3416, samlet ca. 67,8 dekar.

Søknaden begrunnes slik:

Eiendommen ble etablert som et gårdsbruk i 1897 og har fortsatt status som det. På 40 tallet ble går-
dens driftsbygning revet eller brent ned. Eiendommen har i dag ingen driftsbygning.

Hovedbygningen ble totalrestaurert i årene 2008 - 2010 og inneholder i dag3 stk. leiligheter.
Ferdigattest for disse arbeidene foreligger. Garasjen som skal bygges, skal supplere disse leilighetenes
parkeringsmul igheter.

Lagerldriftsbygningen det søkes om skal brukes til tørkelager for ved som skal hugges på eiendom-
men, og da spesielt ved fra 3416.I tillegg skal bygningen brukes til lagring av gårdens utstyr som i dag

står ute samt til lagring av en del utstyr som i dag lagres på gnr. l02ll20 i Øvre Klekkenveg 6.

Den nye bygningen vil ikke innebære arbeidsplasser og vil ikke ha kunder eller salgstrafikk.

Vegen ut til Hadelandsvegen har i dag en blandet trafikk fra boliger og landbruk. Denne trafikken vil
øke med ca. I lastebil pr. døgn. Denne lastebilen flyttes fra 1021120, noe som vil være positivt for bo-
miljøet i Øvre Klekkenveg. Det blir ikke økt trafikk på Hadelandsvegen, da biler som i dag går til
l02ll20 bruker denne vegen i dag.

Tom Johannessen

TJBolig AS
Fossveien 5, 35 10 Hønefoss
Telefon: 915 42 470
tom@tjbolig.no

Postadresse:

Lt I

Dokid:
16075085
(6t4276-1)
Søknad om

Firmaopplysnlnger: E-mail: Telefoner:

I

TJBolig AS
Fossveien 5
3510 HØNEFOSS

Org. nr. 912 562 034 MVA
Bankkonto: 1503.46.61 I 19

tom@tjbolig.no Mobil: 915 42 47O
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Hønefoss 26.7.2016TJBolig as

Ringerike kommune
Byggesak
PB 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Vedr. rammesøknad gnr.34 bnr. 5 i Ringerike kommune

Nabovarsel ble sendt ut til alle berørte pafter den 14.3 .201 6. Det kom inn merknad.

Eiere av gnr . 34 bnr . 7 , Aina Ryeng og Kristoffer Ryeng, ønsket ikke vår foreslåtte plassering av la-
gerbygg og garasje og kom med forslag til alternativ plassering.

Vi har fulgt deres råd og lagt bygningene slik de ønsker. Vedlagt er deres bekreftelse på at nåværende

plassering godkjennes.

Det er ikke kommet inn ytterligere merknader.

Varsel om endret plassering er sendt av gnr. 3214.DeT etter råd fra Arne Hellum.

Med vennlig hilsen

T^il^'*,e
Tom Johannessen

TJBolig AS
Fossveien 5, 3510 Hønefoss
Telefon: 915 42 470
tom@tjbolig.no

Postadresse: Firmaopplysninger:

Dokid:
16075090
(16t4276-1)
Følgeskriv

E-mall: Telefoner:

t

TJBolig AS
Fossveien 5
3510 HØNEFOSS

Org. nr. 912562 034 MVA
Ba¡kkonto: 1503.46.61 1 19

tom@tjbolig.no Mobil: 915 42 47O



L
ERKUERIN G OM PLASSERING AV N YE BYGNI N GER PÅ GNR. 34 BNR. 5 I RIN GERI KE KOMMUNE

Vi viser til mail fra oss datert 30.03.20L6, hvor vi hadde innsigelser på første forslag til plassering av

ovennevnte bygninger og bruksområde til sØkers entreprenørdrift, varslet oss pr. rekommandert

brev. I mailen foreslo vi ny plassering av bygningene.

Vi ser nå at vårt forslag til plassering er fulgt. Som eiere av gnr. 34 bnr. 7 i Ringerike kommune og

med adresse Hadelandsveien L90, 351 L Hønefoss, erklærer vi derfor at vi trekker innsigelsen på den

nye plasseringen. Plasseringen er vist på tegningen under.

Hønefoss 3. juni 201 6

Dokid:
1 6075091
(1 6t4276-1 )
Erklæring om

Aina Ryeng Kristoffer ng
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VEDLEGG E5

8453

Dokid:
16075092
(16t4276_1)
Tegning

Denne tegning tilhører TJBolig as og kan ikke benyttes uten skriftlig samtykke Revidert 18 5.20t6 - Rev. 01
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Sn¡tt lagerbygning
Målestokk 1 : 100 -43
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5628-135   Arkiv: GNR 29/5  

 

 

Klage på avvisning av ulovlighetsoppfølging - Gnr/bnr 29/1 med flere - 

Ultvetveien 62 med flere 
 

Forslag til vedtak: 

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

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtak fattet i sak 16/5628, 

journalpost 129 om å avvise ulovlighetsoppfølging. 

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

  

Sammendrag 

Det er klaget på delegert vedtak om å avvise ulovlighetsoppfølging. Rådmannen 

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

endelig avgjørelse. 

 

Beskrivelse av saken 

Saken gjelder klage på vedtak om å avvise ulovlighetsoppføging for oppløying i 

veitrase over eiendommen gnr/bnr 29/1.  

 

Rådmannen viser innledningsvis til sak fra 2012 om inngrep i veitrase over gnr/bnr 

29/1 og 29/6, behandlet av HMA i sak 27/18 og 81/17. Sak fra 2012 er endelig 

avgjort av Fylkesmannen i Buskerud som i april 2018 stadfestet kommunens vedtak 

om avvisning av klage. I brev fra mai 2017 fra advokat Kongsvik på vegne av eier av 

gnr/bnr 29/1 som ble innsendt i sak fra 2012, kom det frem at del av vei som gikk 

over gnr/bnr 29/1 var pløyd opp. Det ble beskrevet og lagt ved bilder som viste at 

veien bestod av ren matjord uten stein. Sylvian Dalberg Bye ba i brev juni 2017 om 

at det ble opprettet ulovlighetssak i forbindelse med fjerning av vei for å sikre 

adkomsten til gnr/bnr 29/6. 

 

Jordskifteretten har til behandling sak om veirett for gnr/bnr 29/5 og gnr/bnr 29/6 og 

kommunen har deltatt på befaring med jordkifteretten og involverte parter for å se på 

mulig adkomstvei til eiendommene. Det har vært omfattende korrespondanse i saken 

og kommunen har flere ganger i vår kommunikasjon til partene gitt uttrykk for at det 

ikke har vært aktuelt å opprette ulovlighetssak i forbindelse med pløying av trase. 

 



- 

I brev fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 15.04.19 ble det videresendt brev fra 

Sylvian Dalberg Bye om manglende ulovlighetsoppfølging. Klagen ble oversendt 

Ringerike kommune som rette instans. Ringerike kommune fattet vedtak 02.05.19 

om å avstå fra å forfølge oppløying av del av veitrase jf. plan- og bygningsloven § 

32-1, andre ledd. 

 

Advokat Kjersti Fossum Engnæs har på vegne av Sylvian Dalberg Bye i brev, datert 

22.05.19 klaget på vedtaket om avvisning av å opprette ulovlighetssak.  

 

Klagen går i hovedsak ut på at fjerning av vei ikke er en mindre ulovlighet som 

kommunen kan avstå fra å forfølge etter pbl § 32-1, andre ledd. Kommunens vedtak 

om avvisning ønskes derfor omgjort. Som grunnlag for klagen vises det til 

Sivilombudsmannens SOMB-2003-95 hvor det uttales at sentrale momenter i 

vurderingen av om en overtredelse er av mindre betydning er overtredelsens art og 

omfang og avvikets betydning for de interessene plan- og bygningslovgivningen skal 

sikre. Videre om overtredelsen kan medføre fare eller ulempe for omgivelsene eller 

allmenne interesser. Det vises til at plan- og bygningsloven med forskrifter stiller 

krav om at eiendommer som bebygges skal ha adkomst og at den eneste kjørbare 

atkomsten til eiendommen er fjernet og at behovet for atkomst ikke ivaretas ved at 

det kan kjøres over jordet visse tider av året. Det vises videre til 

presendensvirkninger ved at alle veier som er blitt til gjennom bruk kan fjernes uten 

at kommunen vil reagere og at manglende vei er en klar ulempe for Dalberg Bye og 

kan utgjøre en fare f.eks. i forbindelse med behov for utrykning/nødsituasjon. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommene ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til 

landbruks-, natur- og friluftsformål. Etter kommuneplanbestemmelsene § 10.1 er det 

kun tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er nødvendige for landbruks-, 

natur- og friluftsformål, gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 

resursgrunnlag og stedbunden næring. Veitraseen er i miljødirektoratets 

naturbasekart vist å ligge innenfor område med verdifult kulturlandskap. Det er ikke 

gitt bestemmelser om vern for området i kommuneplan eller lignende. 

 

Juridiske forhold  

Det følger av pbl § 32-1, andre ledd, andre punktum at beslutning om å ikke forfølge 

ulovlighet ikke er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28. 

Etter forvaltningsloven § 2, tredje ledd, kan det klages på beslutning om avvisning. 

 

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 

til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er kommet innen fristen. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Aktuell sak er ikke tidligere behandlet av HMA. HMA har behandlet sak fra 2012 om 

inngrep i veitrase over gnr/bnr 29/1 og 29/6 som er endelig avgjort av Fylkesmannen 

i Buskerud i april 2018 hvor kommunens vedtak om avvisning av klage ble 

stadfestet. 

 

Økonomiske forhold 
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Hovedregelen etter forvaltningsloven § 36 er at en part har rett på «dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket» dersom et 

vedtak endres til gunst for parten. Beslutning om å ikke forfølge ulovlighet er ikke et 

enkeltvedtak, avgjørelser om avvisning er likevel enkeltvedtak. Kommunen kan 

derfor få krav om dekning av utgifter dersom vedtaket endres. 

 

Saken vurderes ikke å ha andre økonomiske konsekvenser for kommunen.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å innhente informasjon eller høringer for 

behandling av denne klagen.  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at det har kommet frem vesentlig 

nye opplysninger, og opphever vedtaket om å avstå fra å forfølge overtredelsen jf. 

plan- og bygningsloven § 32-1, andre ledd. 

1. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Alternativ 2 

Saken utsettes for befaring. 

 

Rådmannens vurdering 

Overtredelse av mindre betydning 

Klager mener at fjerning av vei ikke er en overtredelse av mindre betydning. Det 

vises til plan- og bygningslovens krav om atkomst og at manglende vei er en klar 

ulempe som kan utgjøre fare. 

 

Strekning av vei som er oppløyd er ikke opparbeidet, men er blitt til gjennom bruk og 

bestod av jord. Det er kjørt i traseen etter oppløying og tilstanden vurderes derfor å 

være gjenopprettet. Dette er bakgrunnen for vurderingen av at oppløying av veien er 

en mindre ulovlighet som kommunen avstår fra å forfølge. Lengden på oppløyd 

strekning er i kommunens kartgrunnlag målt til ca. 85 m. 

 

Kommunen er kjent med at Jordskifteretten har til behandling sak om atkomst til 

blant annet eiendommen gnr/bnr 29/6. Det er opplyst i forbindelse med sak fra 2012 

at det ikke er avklart om eiendommen gnr/bnr 29/6 har veirett over aktuell trase som 

er pløyd opp. Plan- og bygningslovgivningen er ikke ment å avgjøre private 

konflikter. Et mål med bestemmelsen i plan- og bygningsloven § 32-1, andre ledd, er 

å gi bygningsmyndighetene rettslig grunnlag for å hindre at kommunen blir blandet 

inn i privatrettslige tvister. Adgang til å unnlate å forfølge ulovligheter kan være en 

hensiktsmessig løsning i saker hvor det ulovlige forholdet har mindre betydning for 

de interessene plan- og bygningsloven skal sikre, det ikke foreligger farlige forhold 

eller det ulovlige forholdet er i strid med gjeldende arealdisponering. 

 

Kravet om atkomst i plan- og bygningsloven § 27-4 gjelder for opprettelse eller 

endring av eiendom til bebyggelse etter dagens byggeregler. Eiendommen gnr/bnr 

29/6 er ifølge matrikkelopplysninger opprettet i 1898, lenge før det ble krav om lovlig 

atkomst for eiendom ved bygningsloven i 1965. Atkomst til eiendommer er i 
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utgangsunktet et privatrettslig forhold og kommunens oppgave er å påse at 

eiendommen har mulighet til lovlig atkomst når eiendommer skal opprettes eller 

endres. Det er ikke et krav at veg skal være opparbeidet, men at veien skal kunne 

opprettes. I opplysninger mottatt i forbindelse med sak om veitrase fra 2012 fremgår 

det forøvrig at eiendommen gnr/bnr 29/6 ikke har vært bebodd fast på mange år og 

at det aldri har bodd noen på eiendommen med egen hest, traktor eller motorvogn.  

 

Rådmannen ser ikke at oppløying av trase utgjør en fare for eiendommene ettersom 

eiendommen ikke er bebodd og tilstanden er gjenopprettet. Rådmannen ser heller 

ikke at det er noen interesser av betydning som berøres ved at veien er oppløyd. 

 

Avvisning 

Plan- og bygningsloven § 32-1, første ledd, gir en plikt for kommunen å følge opp 

overtredelser av plan- og bygningslovgivningen. I lovens forarbeider, Ot. prp. nr. 45 

(2007-2008), side 172, nevnes det at regelen i første ledd skal synliggjøre 

kommunens ansvar for å forfølge ulovligheter og prioritere dette. Bestemmelsen er 

likevel ikke ment å skape rettigheter for andre og ingen private rettssubjekter har 

krav på at kommunen følger opp ulovligheter. Etter § 32-1, andre ledd, kan 

kommunen avstå fra å forfølge overtredelser av mindre betydning. En slik beslutning 

om å avstå fra å forfølge ulovligheter er ikke enkeltvedtak og kan ikke påklages etter 

forvaltningsloven § 28.  

 

Sivilombudsmannen har i uttalelse 28.02.19, sak 2018/4398, uttalt seg på eget 

initiativ om klagerett på manglende ulovlighetsoppfølging og fylkesmennenes 

prøving. I uttalelsen vises det til at når kommunens beslutning om 

ulovlighetsoppfølging ikke er enkeltvedtak, skal klage på manglende 

ulovlighetsoppfølging avvises og at avvisningsvedtaket kan påklages etter 

forvaltningsloven § 2, tredje ledd.  

 

Oppsummering 

Rådmannen finner ikke at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 

anbefaler at klagen ikke tas til følge. Saken oversendes deretter Fylkesmannen i 

Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 

 

Kartgrunnlag 

16/5628-133 Klage på avvisningsvedtak  

                     Bilder 

16/5628-132 Fylkesmannen videresender merknader 

                     E-post 

16/5628-129 Avvisning - ulovlighetsoppfølging pløying av veitrase 

16/5628-128 Svar fra Fylkesmannen angående klage  

 

Utskrift sendes: 

Sylvian Dalberg Bye, Tjyruhjellveien 17, 3512 HØNEFOSS 

Advokat Kjersti Fossum Engnæs AS, Postboks 313, 3502 HØNEFOSS 

Leif Ole Bjørnstad, Fleskerudveien 22, 3512 HØNEFOSS 

Johan VD Kongsvik Advokat MNA, PB 7052 St. Olavs plass, 0130 OSLO 
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 Ringerike kommune, 26.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 
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Klage på awisninssvedtak - ulovlighetsoppfølging ifm. fierning av vei

Undertegnede melder seg med dette som advokat for Sylvian Dahlberg Bye, eier av gnr.29
bnr. 6 i Ringerike kommune.

Ringerike kommunes awisningsvedtak av 2.5.2019 i ovennevnte sak påklages i medhold av
forvaltningsloven g 28 første ledd, jf. g 2 tredje ledd. Fylkesmannen i Buskerud er
klageinstans, men klagen rettes til Ringerike kommune, jf. forvaltningsloven $ 32 første ledd
bokstav a. Vedtaket ble mottatt av Dahlberg Bye 6.5.2019 og klagen er fremmet innen fristen
på tre uker.

Kommunen har i vedtaket konkludert med at det er søknadsplikt ved fierning av vei. Dette
tiltres og anses heretter ikke omstridt. Det foreligger etter dette en overtredelse/ulovlighet,
som kommunen i henhold til pbl. $ 32-1 har plikt tll hforfølge. Spørsmålet blir deretter om

{erning av vei i dette tilfellet er en overtredelse av <mindre betydning>, som kommunen i
henhold til pbl. $ 32-1 andre ledd kan avstå fra å forfølge.

Når det gjelder sakens faktum er det viktig å presisere at den omstridte veien er del av en
gammel bygdevei som har eksistert i minst 100 år, trolig mye lenger. Den har fungert som

eneste kjørbare adkomst til gnr 29lbnr 6 siden motorkjøretøyble tatt i bruk på 1950/60-tallet.
Vedlagt følger flyfoto som viser veien fra 1947 -2016 (bilag 1-7). Videre presiseres det at

veien ikke har værtlgørbar siden den ble pløyd over av grunneier i mai og november 2017 .

Vedlagt følger bilde fra I2.I1 .201 7 som viser hvordan forholdene var etter pløyingen (bilag
8). Kun i perioder har det vært mulig ikjøre over, for eksempel etter harving (bilag 9).

Bestemmelsen i pbl. $ 32-1 andre ledd må forstås i lys av hovedregelen om at plan- og
bygningsmyndighetene har plikt til å forfølge ulovligheter. Denne hovedregelen skal silre
etterlevelse og respekt for regelverket og de hensyn reglene er satt til å beskyte, herunder
ivareta borgemes tillit til forvaltningen. Ved vurderingen av om en overtredelse er av <mindre
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betydning> vil sentrale momenter være oveftredelsens art og omfang og avvikets betydning

for de interesser som plan- og bygningslovgivningen skal sikre, jf. Ombudsmannens uttalelse

SOM B-2003-95. Overtredelsens omfang i seg selv vil kunne være av betydning, men også om

overlredelsen kan medføre fare eller ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser.

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter stiller krav til at eiendommer som

bebygges skal ha adkomst. Kjørbar adkomst er en betingelse for at byggetillatelse kan gis.

Gjennom kommunens søknadsbehandling blir det kontrollert og sikret at alle hensyn i denne

forbindelse ivaretas.

I denne saken er eneste lgørbare adkomst til en bebygd eiendom flernet. Etter undertegnedes

oppfatning er dette åpenbart i strid med de hensyn som plan- og bygningslovgivningen skal

sikre. Konsekvensen er at Dahlberg Bye står uten kjørbar adkomst til sin eiendom, noe som er

alvorlig både i praktisk og økonomisk forstand. Behovet for adkomst ivaretas åpenbart ikke

av at man på visse tider av året kan kjøre over jordet. Så snart det pløyes eller foretas andre

tiltak av grunneier er muligheten avskåret. Nedbør påvirker også i negativ retning.

I vedtaket viser kommunen til at veien ikke er opparbeidet <etter dagens standard>>, men en

vei som <er blitt til gjennom bruk>. Uten at det finnes tall på dette vil undertegnede påstå at

dette gjelder for en stor rnengde veier i Ringerike kommune. Ved å fastholde en slik

argumentasjon tillater kommunen i praksis at alle veier som <er blitt til giennom bruk>, kan

fiernes uten at kommunen vil reagere. Dette skaper presedensvirkninger som kommunen

umulig kan se seg tjent med.

Manglende vei er en klar ulempe for Dahlberg Bye og kan utgjøre en fare både for henne og

omgivelsene, for eksempel i forbindelse med behov for uttrykning/nødsituasjoner.

Som følge av dette må kommunen omgjøre sitt vedtak. Alternativt forventes det at klagesaken

videresendes til Fylkesmannen for behandling så snart som mulig.

Det tilføyes for ordens skyld at kommunens saksbehandling i saken har vært under enhver

kritikk. Saksbehandlingstiden er i strid med forvaltningsloven $ 1 la og kommunen har ikke

besvart Dahlberg Byes spørsmål/påstander knyttet til habilitet. Dette er ikke egnet til å skape

tillit.

All videre korrespondanse i saken bes rettet til undertegnede med kopi til Dahlberg Bye

Takk for tilbakemelding.

vennlig hilsen

Fossum Engnæs

M N A
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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:

09.05.201 9 2019/81 82

Deres dato: Deres ref:

Saksbehandler

Erland Ottersen
Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Fylkesmannen videresender merknader - Ringerike - gnr 29/6 - Nedre
Aasen

Fylkesmannen viser til vårt brev av 15.04.201 9 i ovennevnte sak. Vedlagt følger merknader fra
Sylvian Dahlberg Bye.

Kopi av dette brev sendes Bye til orientering.

Med hilsen

Erland Ottersen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1 Klagen gjelder fjernet vei og ikke stenging / endring av

ferdselsåre

Kopi til:
Sylvian Dahlberg Bye





Fra: Johansen, Cathrine [fmoacjo@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: syl-by@online.no [syl-by@online.no] 

Sendt: 09.05.2019 13:45:01 

Emne: Fylkesmannen videresender merknader - Ringerike - gnr 29/6 - Nedre 

Vedlegg: D7BFB0FC-18D4-4C84-B107-7A2252567377.pdf 

 



 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Sylvian Dahlberg Bye       

Tjyruhjellveien 17 

 

3512 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
16/5628-129 19532/19 GNR 29/5  02.05.2019 

 
Avvisning - ulovlighetsoppfølging pløying av veitrase 

Gnr/bnr 29/1 - Ultvetveien 62 

 

Vedtak: 

Ringerike kommune finner at utført oppløying av del av veitrase er en overtredelse 

av mindre betydning som kommunen avstår fra å forfølge jf. plan- og bygningsloven § 

32-1, andre ledd. Din anmodning om at det opprettes ulovlighetssak avvises. 

 

Opplysninger om saken: 

I forbindelse med sak fra 2012 om inngrep i veitrase over gnr/bnr 29/5 med flere 

mottok Ringerike kommune brev, datert 14.05.17, fra advokat Kongsvik på vegne av 

eier av gnr/bnr 29/1, Leif Ole Bjørnstad. I brevet med vedlegg kom det blant annet 

frem at den delen av veitraseen som gikk gjennom åker på gnr/bnr 29/1 var pløyd 

opp. Det ble videre beskrevet og lagt ved bilder som viste at veitraseen bestod av 

ren matjord uten stein. Sak fra 2012 om inngrep i veitrase ble endelig avgjort av 

Fylkesmannen i Buskerud i vedtak datert 25.04.18 hvor kommunens vedtak om 

avvisning av klage ble stadfestet. 

Sylvian Dalberg Bye ba i brev 27.06.17 om at det ble opprettet ulovlighetssak i 

forbindelse med fjerning av vei, for å sikre adkomsten til gnr/bnr 29/6. 

Kommunen er kjent med at Jordskifteretten har sak om veirett for gnr/bnr 29/5 og 

gnr/bnr 29/6 til behandling og har deltatt på befaring med involverte parter og 

Jordskifteretten for å se på mulig adkomstvei til eiendommene. Befaringen med 

Jordskifteretten skjedde etter at deler av veitrase var pløyd opp. Det har videre vært 

omfattende korrespondanse i saken og Ringerike kommune har flere ganger i vår 

kommunikasjon til partene i saken gitt uttrykk for at det på nåværende tidspunkt ikke 

har vært aktuelt å opprette ulovlighetssak i forbindelse med pløying i traseen. 

 

Plangrunnlag: 

Delen av veitraseen som er blitt pløyd opp ligger i et jorde på eiendommen gnr/bnr 

29/1. Området er i kommuneplanen avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål hvor 

det etter kommuneplanbestemmelsene § 10.1 kun er tillatt å gjennomføre bygge- og 
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anleggstiltak som er nødvendige for landbruks-, natur- og friluftsformål, 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og stedbunden 

næring. I miljødirektoratets naturbasekart er veitraseen vist å ligge innenfor område 

med verdifullt kulturlandskap. Det er ikke gitt egne bestemmelser om vern mm i for 

eksempel kommuneplan eller lignende. 

 

Vår vurdering av saken: 

Opparbeiding av vei er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1, 

første ledd bokstav l, bestemmelsen nevner ikke søknadsplikt for fjerning av vei. Ut 

fra lovens formålsbestemmelse, at det er søknadsplikt for blant annet riving av 

anlegg etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a og søknadsplikt for vesentlige 

terrenginngrep etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav k, vurderer vi at det vil 

være søknadspliktig å fjerne vei. Det er i byggesaksforskriften § 4-1 gitt unntak for 

opparbeiding og fjerning av intern vei på tomt, unntaket vurderes ikke å være aktuelt 

for foreliggende sak ettersom aktuell vei krysser flere eiendommer. 

Det følger av plan- og bygningsloven § 32-1 første ledd at kommunen har plikt til å 

forfølge overtredelser av plan- og bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av 

loven. Det fremgår av forarbeidene, Ot. prp. nr. 45 (2007-2008), side 352, at 

bestemmelsen ikke er ment å skape rettigheter for andre og at ingen private 

rettssubjekter har rettskrav på at kommunen forfølger ulovligheter. Kommunens 

beslutning om ikke å forfølge en ulovlighet er ikke et enkeltvedtak som kan påklages 

etter forvaltningsloven § 28, jf Ot.prp. nr. 45. (2007-2008), side 352. Det følger likevel 

av forvaltningsloven § 2, tredje ledd at kommunens beslutning om avvisning av klage 

kan påklages. 

Etter reglene om søknadsplikt vurderer vi at det skulle vært søkt om fjerning av vei. 

Dokumentasjon og bilder i saken viser at den delen av veien som er pløyd opp 

bestod av jord. Slik vi vurderer det er veien ikke en opparbeidet vei etter dagens 

standard, men en vei som er blitt til gjennom bruk. Ved at det er blitt kjørt i veitraseen 

etter at strekningen er pløyd opp finner vi imidlertid at tilstanden er gjenopprettet og 

finner derfor at pløying av del av veitrasé er en mindre ulovlighet som kommunen 

avstår fra å forfølge. Vi finner i vurderingen av forholdet også relevant at det ikke er 

fjernet eller tilført masser i forbindelse med pløying av deler av veitrase. 

Bye har i anmodningen om at det opprettes ulovlighetssak anført at eiendommen 

29/6 ikke lenger kan nås med utrykningskjøretøy. Ut fra veiens beskaffenhet før 

pløying, kan vi vanskelig se at pløying har hatt stor betydning for muligheten til å nå 

eiendommen med utrykningskjøretøy ettersom det er kjørt i den oppløyde traseen. Vi 

finner etter dette ikke grunnlag for å forfølge saken som en ulovlighet etter plan- og 

bygningslovgivningen.  

Kommunen har ellers vurdert om oppløying av veien rammes av andre bestemmelser 

etter landbrukslovgivningen, friluftslovgivingen eller annet regelverk som forvaltes av 

kommunen, vi kan ikke se at dette er tilfelle. 

 
 

Orientering om klage: 

Klagefristen er 3 uker: 
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Det er mulig å klage på avvisningen. 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 

 

Hilde Brørby Fivelsdal 

Kommunalsjef samfunn, konstituert 

 

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: 

Leif Ole Bjørnstad, Fleskerudveien 22, 3512 HØNEFOSS 

Kjetil Grøtåsen, Hadelandsveien 221, 3511 HØNEFOSS 

Heidi Skagnæs, Ultvedt Gård, 3512 HØNEFOSS 

Advokatfirmaet Kongsvik, Postboks 7052, 0130 OSLO 
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Deres dato:

Saksbehandler

Erland Ottersen

Erland Ottersen
seniorrådgiver

Vår ref:

2019/8182

Deres ref:

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Hege Rasch Engh

seniorrådgiver
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Vedlegg:

1 Saksdokumenter

Fylkesmannen oversender klage - Ringerike kommune - gnr 29 bnr 6 -

Nedre Aasen - stenging / endring av ferdselsåre - klage

Vi viser til vedlagte brev av 29.08.2A18 fra Sylvian Dahlberg Bye

Fylkesmannen oppfatter brevet som en klage på manglende ulovlighetsoppfølgning fra Ringerike
kommune.

Etter forvaltningsloven 5 32 bokstav a skal en klage fremsettes for det forvaltningsorganet som har
truffet vedtaket. Klagen oversendes derfor til kommunen som rette instans. Dersom kommunen,
etter å ha rrurdert saken på nytt, fastholder sitt vedtak, skal saken tilrettelegges og oversencles
Fylkesmannen for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven 5 33 fjerde ledd.

Hvis kommunen mener at det her ikke er truffet noe enkeltvedtak som kan påklages må klagen

awises, Et eventuelt awisningsvedtak vil kunne påklages til Fylkesmannen, jf. forvaltningsloven 5 2

tredje ledd.

Klageren orienteres ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

RINGERIKE KOMMUNE

1 7 APR 2019

Dokumentsenteret

Dokid:
19047793
(16t5628-128)
Svar fra Fylkesmammen angående
xlage

t
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urww.ûlkesmannen.no/ov
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29.08.2018

KLAGË pA RIHGËRIKË K0MMUNES MANGLËNDE SEHANDLING

Fjernet vei til Nedre Aasen 29/6 i Ringerike komrnune

Det vlses til en langvarig korrespondanse med Ringerike kommune orn f,ernet vel, eneste
adl<omst, til gårdsbruket Nedre Aasen 29i6. Nå har det gått 16 måneder slden vi rnistet veien
og vi var uten vei i ett år. Eier av 2911 pløyet ovsr og dermecl fjernel veien til gårdsbruket vårt
i mai og i november 2017, Han la ut ste ngsler som hindret oss i å komme frem til
gårdsbruket, Våren 2018 såddo han til der veien har gått. Gjennom Neclre Buskerud
jordskifterett har vi fått midlertidig rett til å kjøre på jordet der den gamle bygdeveien gikk. Vi
har, etter at vi fikk rett tíl å kjøre der, måttet kjøro gjennom ën kornåker. Dette er en ovêr
hundre år gammel vei som vi har brukt i over 50 år. I tillogg er det heftelser på den. Eier av
2911 har ingen lovhJemmel til å fjerne denne veien.

Vedlagt følger brev av 22.06.2018 (1) fra Ringerike kornmune til Sylvian Dahlberg Bye

Detvedlegges brev av 02.07.2018 (2) fra Sylvian Dahlberg Bye til Ringerike kommuna hvor
det er en oversikt over korrespondansen mellom Ringerike komrnune, undertegnede og adv
Kongsvik, som representerer eier av Nordre Ultvedt 29/1. (noen av disse brevene har gått i

kopitil Fylkesmannen)

Vedlagt følger brev av 26.07.20X (3) fra Ringerike kommune til Sylvian Dahlberg Bye

Vi stiller oss uforstående til at Ringerike kommune behandler denno saken etter forskrift om
produksjonstilskudd ijordbruket. Det er flere andre lover og forskrifter som kan komme til
anvendelse men som overhoda ikke har blitt vurdert eller drøftet av Ringerike kornmune.

Det foreligger ingen garanti for at ikke eier av 2911 på nytt vil fierne veien gjennom pløying,

såing osv. Ðet er derfor maktpåliggende at forvaltningen bruker de verktøy som finnes og

fatter vedtak som beskytter mot delte.

Generelt, fremstår det som underlig at gamle veiårer, en viktig komponent i kulturlanclskapet,

i et LNF område hvor neltopp kulturlandskapet er beskyttet, kan {ernes uten at

fcrvaltningen har virkemidfer til å hindre dette, Videre er dst også underlig at forualtningen



lklre har virkemidler tll å besþtte fjernlng av snssts adkomçt lll et gårdobruk i et slilc
område.

Vedlagt følger brev av 16.08"2018 {4) fra Rlngerlko ko¡nmune tíl Sylvlan Þahlberg Bye

Det tolr 6 årførforvaltningen I Rlngerike kommune klarts å fatte et vedtak om 6n opplagt

ulovl'lghet, en byg0ing av vei på annen mânne grunn. $aken ligger forøvrig hos

F$keemannen pr dato.

Vl bervonnliget om at Fylkesmannôn I Bunkerud hielper oss mod at forvaltningen i Ringorlke

kommuns behandlor denne sakon om fjernet vel sorn an ulovlighetesak, dik ät det ikke går

I år før det fattee vedtak.

Med vonnllg hlNeen

Qi l * D AIf
Sfiian Dahlbeng Bye

E

4 vedlegg
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Sylvian Dahltrerg Byc
Tjyrultjellveien l7

35 r2 HØNËFO.SS

Sa*.r'r¡r'.

l6/5ú'28- 107

l¡ùsttrok.$ I23, 350? I lurtslìrxr
'l'lf: 3? I l7,ltl0l lì¡$: Ì? l: 50 3ll

l,üpaur.
228.¡41t8

Arkivkælt
CNR ?9/5

I)wvr rcJi Þuta
?2.ü6.?ü18

Svar - Purring påI svsr - ljerning ftv vci til Nctlre Aasen
Cnr/bnr 2916

Det vises til clerrls purue til ltåelnrauru¡r nv 18.0ó.2018"

Snm nevnt i ltrreløpig $\'ûrbrcv clen 30.04.201tt er I;urskri/i utn ¡truduksjunslìlxhdd og
adøsertílskucld ijrtrtlhn ¡,ta/ d¿:rt forskrifl vi lci.rn nnve¡rcle i tlenne salccn. Dctte blir cla en

vurcl ering op¡r nrol ¡rxrdu ksjer nst ilskuddct.

Vi awentcr nå en reclegiorclse lì'¿r cicr av 29/ l, I.eil'öle lljnrnstatl, li¡¡: vi konkludcrer i sake¡r.

Konklusjon ¡nfi skjs i snnrrüd nred Fyllcesnurnnsr i Buskerud, cl¿r de lbrvalter tilskudrlsmicllctle.

Vi beklagur al drrru¡e vurclerùrgcn lrar dr¡rtt ut i t¡d.

fulcd hilsen

lliliv l(trr¡rltvcen

leeler

üette dal$¡meiltst st' e¿lektrunisk ¡4ocllrjent og serrrfr,r ulen underskrifl

Kapi:
Kornmur*l.sjef' Srnfunn, C un¡r fi d vs'clsen, I{ iu¡¡crikc ko ¡ nnru¡rc

Avelelingslaler Byggesnk, Ârrrc l"{clltun; Ringerike kunr¡rtune

pr).rlrr¡(¡tl¡rk(írir¡ng$ti li e. lion¡r¡ru nc. nr I

nv'*',ringrrikc"krannnre.no
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Sylvian Dahlborg Bye

Tjyruhjellveien 17

3512 Hønefoss 02,07.2018

Rlngerlko kommune

v/Rådmann Tore lsaksen

Ad fiornlng av gammel bygdevel, ene¡te adkomst tll gårdcbruket hledre Aescn 2916

Def viges lil taþollen ne enfor, inltlusivs deres brev datort 22 juni ?018

Dato Fra Til Konrmtrntar

14.CI6.17 Advokat Johan Kongsvik Ringerike kommune lnformasjon om al 8iønrstad

{ernet vei

27.06.17 Sylvlan Dahlberg Bye Rlngerike konrnrunç Ber om opprettelse av
ulovlighotssak

23.08.17 Sylvian Dahlberg 8ye Ringerike kc¡mrnune Puning på brv av 27.0ê.17

18.09.17 Sylvian Dahlberg Bye Rlngerike l<ommune Purring på brv av 27.06.17

t2.10.17 Ringerika kcmmune Sylvian Dahlberg
Bye

Utssttor saksbohandllng for 0
delta og âwente pr¡vâtrsttsl¡g
prosess

10.10.17 Sylvian Dahlborg Bye Ringeriko kommune Påpoker inhabilitet,
sammonblanding av flere
uavhengige saker bamt '

lnnblanding i privatrettslíg
sak.

31.10.17 Befaring pÀ 29/1, 29/3,
2tl5 og 2$/6

Befaring med 4 personor fia
Ringeriko kommune tilstede
undsr behandling av veí.

22.01.18 Sylvian Dahlborg Ringeriko kommuns Purring på brv av 27.06.17



25.01.18 Ringerike kommuns Sylvian Dohllrerg
Bye

Henviser tll privatrettslig
proeess som lodd i egen
saksbehandling

1 1.02.18 Sylvian Dahlberg Ringoriko kr,rnmune Trenering, sammenblanding
av saker, Purrlng på brv av
27,08.17

ä3.CI?.1S Ringr*riko kc¡mnruna Sylvian üahlberg
8ye

Uthaling, etterspør allarede
kfent informasjon

03.03.18 Sylvian Dahlborç¡ Bye Ringerike konrmuno Purring på brv av 27.06.17

12.03,18 Ringorike kon¡muno Ringeriko kommune $ak sendes til
Landbrukskontoret

2ô,û3.18 Sylvian Ðahlberg Bye Rinilerike knmrnune Trenering - tar opp habilitot

16,04.18 Rlngerlke komrnune Sylvian Dahlberg
Bye

Melrling om vedtak
angående ulovlighet 201 2

't6.04.18 Ringerlke kommuno Fylkesmanræn i
Buskorr-rd

Ringerike kornmilns

Melding om vedtak
angåendo ulovlighet 2012

17.t4,18 Sylvian Þahlberg Bye Purring på brv av 27.A617

30.CI4"18 Ringerike kommune Sylvian Dahlberg
Bye

Trenering. lklte
rsalitetsbehandling.

07.05.18 Sylvian D*ltlberg Bye Ringerike kcrlt¡l¡¡une Ber onì ßMle

13.05.18 $ylvian Dahlberç¡ Bye Rinçerike konrmune Gammel adkomsl kfenevei
blir hinrjret av Enhctsleder i

Ringerike kommune Heidi
Skagnæs.

18.CI6.1S Sylvian Ðahtberg Bye

Advokat Johan Kongsvik

Ringerike kommune Purring pá brv 07,05,18 om
fjernet vei

21.0ô.18 Ringerike kommune lnformasjon fra 29/1 om bla

fernet vei

22.06.18 Ringerike kort¡¡nune Sylviarr Dahlberg
Bye

Trenering. Ber om
informasjon som allerecle er
kjenl for Ringerike korn¡nune



Rlngerike kommune har fått opplyst saken særdelos grunelig fra flere r¡like kilder, inhlusive fra

eleren av 29/1 Lelf Ole Bjørnstad, både direkte og gjennont hans advokat Johatt Kongsvik.

Del slcullo være unødvendig â påpeke al Rlngerike kommr¡ne møtte opp nred 4 representanler

på befaring arrangort av Nedro Buskerud jordokiflerotl hvor fjornlng av voi ble eknplisitl latl opp

og diskutert . Detls konrmer allså I tillegg tilde ulfyllende o0 delalierike redegjørelser advok¿¡l

Johan Kongsvik i brevs forrn har sendt Ringerike kommune, endog allere¿le dngen ettër ât

vslen ble pløyd over og flernot I mai 2017

Del fremstår som underllg at Rlngerike komr¡runs pâ rlylt vil ha lnformasJon de tidligere har fàtl

trådo skrlftlig og gjnnnont boÍoritrg.

Landbrukskontorsl f¡kk oversendl saksn 12,03,2018 mons den unøclvendige innhenting av

informasjon kommunen allerede har, først blir etterspurt av Landbrukskontorot 22"û6,18 og

mod en evadritl 01.08.2018"

Dette skjedde altså sttor ât kommunen lraddo hrukt hole¡ S nråneclor på å ovarføro s¡tkan til

Landbrukskontoret (27.06.2Ð17 - 12.03,2ü18, se tabell ovenfor).

Hva angår velforholdene har Ringer¡ke kommune engasjort s.r$ $terkt i Jorclskiftesaken oç

kJenner adkomstsituasjonen lil samtlig eiendomnler i nnrrådet çeit1t.

Det vlses for øvrig til b¡ev daterl 23.05.2018 fra Nedro ßuskerud iordslclflere'rt {il partene i

jcrdskiftesak 06t0-2û I 3-0009.

"...91ør retten det klarl at ingen har hjemmøl tll ä pløye o¡rp veier: hvor ctsl {oreligger relfþhelen

Del er gjennom avtaler aller reltsavgjøre/ssr ol veìer msd rettighotar kÐn flyttes o/Jer las Ûott "

Spesioll på beltgrunn *v Ringerike komnlmnes ekspli*itle kunnskap om clo reltighêtÊr cofft

foreligger, skulle det etter vár oppfatrring varre op¡:lagt at den ungjeldende fjerning av vei mô

bstraktos som ulovlig også av Ringeriko komrnune.

Vi forutsetter at Ringeriko kommune har den nøclvenrlige kornpetanse til ä finlre frem til de lover

og forskrifter som her kommer til anvendelse,

Genorelt er det for folk llest helt oBplaOl at det ikke er lovlig à fjorne en gåmmêl bygdevei sorï er

eneste adkomst til et gårdsbruk uten at det fornligger rTnnen adkomst"

Viforutsetter ogsá at Ringedke komrnune er innelorståtl rïêd behovel fr:r à beholde tilliten snm

forvaltnlngsorgan.

Den ovenstående tabell danner grunnlag fo¡ vår opplatning om at Ringerike konlmune lrênereÍ

saksn. Vi mener del ar grunnlag for å tro at dette lmr sarnmenheng med at Enhetsloder Heidi



Skagnæs nrisbruker sin posisjon I Rlngerike kornnlune for å iva¡eta slne prlvate

nååring$lnterss$er.

Vivll moel delte igjen be om at Ringerike kt¡mnlurrr; erltlaarpr seg inhabile og ber orn

settôk0mmune,

Med vennlig hilsen

'Q,fl.*ow -Ð &.
Sylvian Dalrlberg Bye

Kopi: Fylkesmaûneil I Buskerud
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LANDBRUKSKONTORET
FOll

RINGüRIKB OG I{OLN

Sylvian Dnhlbcrg tlye
'lJyluhjellveien l7

35I? HØNüÍ,OSS

Sa/rcn:
r 6/5628- I 20

Pmtbkr 123, 35{12 l lunr:lixr
t'lf) 32 I I 7.1ü0/ Fr¡x: 32 I ? 5t) llll

Loputrt',

?665r/18
ttrkit'kade
cNR 29/5

f)stvt rcf, lluttt
26.07.201 I

Svur pû pürr¡ng nv 2{.07.18
Gnr/bnr 2916 Nutlre Åsen

Det vises tilcleres pun'ing på nranglerrde vedtak âv 24.Ü7.2t118"

Kommunon mottok svflr vsd¡"srcnde sporsmñlonr r.r¡rploying nv ndltonrstvcitilg,nr 29, b,nr 5

og ñ cr mCIttfitt frn Bjønrxtlcl's nclvokat. Joh¿rn VD Kongsvik. den 2. jnli 2018,

I cleres purring bl,ir vi beclt orn å ltrttc veclt*k i **ken i medhnltl nv fnrskrift nnr

produksjonstilskudd ijordbruket. I)cl er Fylkesrnnnnen sotn er nrynelighel ctter clenne lbrskrilt
og lnndbrukskontoret h¡rr derior ikkc hrvirjsnuncl tiì ô tirtt* vetltak idunn* type suker.

Vår vnrdering er sonr t'olger;

Jortlslcilluretten hnr g¡tt b.nr. 29, b.nr 5 ug ó rnidlunidig brt¡ltsr$tt o\rcr g.nr. 29 h.nr l. I brçv ¿tv

2l "06. l8 li'¿r rdv. Johsn VD Kongsvik gár t"ulgencle Fanr: u/)e/ er iklta :tiltt ülUJ rruerr s/crrgs/ur i
den gamle etveî-ttasenp gjennum íiharen til BJønntut{ sr.¡ru hín¡lrer lîfd¡¿iserl 's ag leller ß"ye's

lÇøring iht de midlertidige tíllalel.uene jardskifi(tretÍ$n hm'gítt clemx.I sntnnie lruv skiver
advoknten videre at Bye's sønn har henyttet tlen midlertitlige veiretten til $øring, som vi

oppfstter, tileiendr:rnmen2916. Ut û'u dette rßner viaclkonrsten tileiendornlncne $r

opprçttholdt snm tidligere,

Vi er av den oppfhtning at fsrdsc,l ikke er hindrcl, O¡rpfølging av saken etter dsnne li¡rskrilt vil
clerfor avslutt€s.

Med hilscn

Ëiliv Komkvccn

leeler

Eiliv Komkveen

leder

¡xrstrnrttukfir]ringerikc.kunur tt¡l¡o',nu

nrvrv.rlttgcrihe.korumor¡ri.¡¡u
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Dette dakumentet er elektronìsk gadlçient og sendes uîen nnclenkrifi

Kopi:
Komrnrrm lsjef SarnÏtnur, üturn Hdvaldsen, ltingerike ko nrmune

Ä,vdelingsletler, Ame llc llu nq Ringerihe ko rnr ¡tr ne
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LANDBRUI (SI {ONTORgT

l¡(lll

RINGEIIIKA OC }IOLß

/)clc,s r'y'i

Svnr ¡rS foresporwl om kopi rlv brev tll Fylkerttt$rtncl

Det vises til clercs henvendelse $v 0ó.08.201 I nred unsks om kopi oversendoluer brsv til
Fylkesnmnnen iBuskerud. Son det t}cnrgår ir'årt brcv 26.07.2018, knll vi ikke se at ferdselen

er hindret. Det har derfrrr ikke v¿ert grunnlug ltlr ¡1 ovcrsende snkun til Fylkeumnnnen i

Buskerud for veclt¡rk etter lbrskrilì ttttt ¡rroduksjurutilskudtl.

(Det anlas at tletlc lreny¡be¡' f ìl brev Fi s¿'.¡¡¿ûe tlcre chrterl 26,07.2018, Ðellc brevcl er ikke

sentlt Fylkesn,'rìnnsn i ßuskçnd +.fu vi ikke k¿tn.s.e tl urlkomsl+tn ti! ctnråclet er endret, snn det

kommer.fram ov newile brev.)

Mcd hilsen

Eiliv l(ornkveen

lcdcr

Ðelîe dokunrenîet er elclktrcnhk godlçient og senlle:t mun unelexkriJ"l

Kopi:
Ko mrnunalsjef Samfu nn, Gunn Ed v*rrclsen, R irrgerike ko nnture
Avdelingsleder byggesak, fune llellunr, Ringerikc konrnrilnc

Sylvian Dahlbsrg lSye

fJyrut{ellveien l7
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¡lr û¿i'/cor/c,
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1579-12  Arkiv: GNR 3/78  

 

Sak: 54/19 

 

Saksprotokoll - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder 

for oppføring av garasje Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 01.07.2019: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1579-10   Arkiv: GNR 3/78  

 

 

Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for 

oppføring av garasje Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner ikke at det har kommet frem 

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i delegasjonssak 

nr. 223/19. 

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

3. Viderebehandling av saken når det gjelder ulovlig oppførte bygninger 

delegeres til rådmannen. 
 

 

  

Sammendrag 

Nabo har klaget på vedtak om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder 

(Landbruks,- natur- og friluftsområde) etter kommuneplanen § 10.1 i delegasjonssak 

nr. 223/19, i sak 19/1579. Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at 

saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

Tiltakshaver, Jørgen Gaarud, søkte om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-

områder for å rive deler av eksisterende uthus og bygge garasje. Det var innsendt 

én merknad fra naboer, Sylwester og Renata Teresa Kwiatkowski, som dreide seg 

om størrelse og plassering av nytt uthus/garasje. Som følge av nabomerknad ble 

prosjektet endret i henhold til merknadene og det ble sendt inn søknad om 

dispensasjon fra byggeforbud i LNF-område. Saken ble behandlet i delegasjonssak 

nr. 223/19, hvor det ble gitt dispensasjon for bygging av garasje. Naboer har klaget 

på vedtak om dispensasjon. Garasjen er i seg selv ikke søknadspliktig. 

 

Beskrivelse av saken 

I søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF viste tiltakshaver til at 

eksisterende garasje var revet og at planlagt ny garasje blir 50 m² BYA (bebygd 

areal) med gesimshøyde 2,5 m og mønehøyde 4,0 m med avstand til nabogrense 1 

m og avstand til annet bygg på egen eiendom, 1 m. Til søknaden var det sendt inn 

dokumentasjon for utført nabovarsling. Naboer, Sylwester og Renata Teresa 



- 

Kwiatkowski, hadde sendt brev til kommunen med merknader til tiltaket. Kommunen 

orienterte naboer om at merknad skulle sendes til tiltakshaver. Nytt brev med 

merknader til tiltaket ble sendt til tiltakshaver med kopi til kommunen i brev datert 

30.04.19. 

 

09.05.19 mottok kommunen søknad om dispensasjon fra LNF-formål med 

dokumentasjon for utført nabovarsling. Tiltakshaver viste i dispensasjonssøknaden 

til at byggeprosjektet er endret siden nabovarsling og at naboens merknader er 

innfridd med at garasjen plasseres 1 m fra grense og med mønehøyde maks 4 m. 

 

Byggesaksavdelingen ga i delegasjonssak nr. nr. 223/19, i sak 19/1579, datert 

13.05.19, dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i kommuneplanen § 10.1. I 

vedtaket ble det vist til at garasjen er unntatt søknadsplikt etter byggesaksforskriften 

§ 4-1, første ledd bokstav a, men at det kreves dispensasjon på grunn av 

byggeforbudet i LNF-områder. Det ble i vedtaket vurdert at nabomerknader var 

imøtegått, og det ble sendt kopi av vedtaket til naboer for orientering. 

 

Vedtaket er påklaget av naboer Sylwester og Renata Teresa Kwiatkowski 24.05.19. 

Klagen går ut på at vedtaket er ugyldig og må oppheves. Det vises også til at 

bygging av garasjen er i gang og det kreves stopp i arbeidene (utsatt iverksetting) til 

saken er endelig avgjort. Klagen viser i hovedsak til følgende momenter: 

- Eiendommens utnyttingsgrad er overskredet og det er ikke søkt dispensasjon 

for overskridelsen. 

- Mottatt nabovarsel opplyste ikke om dispensasjon. 

- Tegninger er ikke korrekt sammenlignet med plassering som er gjort og det er 

usikkert om garasjen er plassert 1 m fra nabogrense. 

Det ble i tillegg informert om at det drives næringsvirksomhet på eiendommen med 

salg og reparasjon av bil.  

 

Klagen ble oversendt tiltakshaver, Jørgen Gaarud i brev datert 27.05.19 med frist 

24.06.19 til å komme med eventuelle kommentarer. Spørsmål om utsatt iverksetting 

ble behandlet i brevet og ble ikke gitt. 

 

Jørgen Gaarud har kommentert klagen i e-post 19.06.19 og viser i hovedsak til 

følgende: 

- Naboens opprinnelige merknader ble imøtegått med at ny garasje blir max 4 

m høy og plasseres 1 m fra nabogrense. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er ikke regulert og er i kommunplanen avsatt til LNF-område. Arealbruken 

styres gjennom kommuneplanbestemmelsene § 10.1 hvor det kun er tillatt å 

gjennomføre bygge- og anleggstiltak som er nødvendige for LNF-formålet, samt 

gårdstilknyttet næring basert på gårdens ressursgunnlag og stedbunden næring. I 

bestemmelsens fjerde ledd fremgår det at oppføring av ny bolig- eller 

fritidsbebyggelse ikke er tillatt og at forbudet gjelder utvidelse og fradeling til slikt 

formål. 

 

Juridiske forhold  



- 

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i 

saken, jf. forvaltningsloven § 28. Klager er part i saken som nabo som har gitt 

merknader til tiltaket. 

  

Klagefristen er «3 uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram 

til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er rettidig fremsatt. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er behandlet administrativt i delegasjonssak nr. 223/19, datert 13.05.19 hvor 

det ble gitt dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-område. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak etter klage gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at 

parten har rett på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å 

få endret vedtaket», jf. forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om 

dekning av utgifter dersom vedtaket endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

Det vurderes ikke å være andre direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

Det tas saksbehandlingsgebyr for vedtak i delegasjonssak nr. 223/19, gebyret 

kommer som inntekt til kommunen. 

 

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 

Alternativ 1: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at det har kommet frem 

vesentlig nye opplysninger, og opphever vedtaket fattet i delegasjonssak nr. 

223/19, jf. fvl § 33, annet ledd. 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

Dersom hovedutvalget skulle finne klagen begrunnet og endrer vedtak i 

delegasjonssak 223/19, kan følgende alternative begrunnelse benyttes: 

Hovedutvalget finner at saken er mangelfull ved at det ikke er utført korrekt 

nabovarsling av dispensasjonssøknad. Nabovarsling er heller ikke utført korrekt ved 

at det kun er én av hjemmelshaverne til eiendommen gnr/bnr 3/71 som har signert 

for mottatt varsel. Det må derfor gjennomføres ny nabovarsling før saken kan 

behandles på nytt. 

 

Alternativ 2: 

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer ikke at denne klagesaken er av prinsipiell karakter i seg selv. 

Kommunen behandler mange saker om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-

område for oppføring av garasjer til boligeiendommer. Saken stiller likevel spørsmål 
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av prinsipiell karakter når det gjelder tolkning av retningslinjer for utnyttingsgrad for 

boligeiendommer i LNF-områder etter kommuneplanbestemmelsene § 10.1. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkårene for å gi dispensasjon fremgår av pbl § 19-2 hvor dispensasjon bare kan gis 

dersom hensynene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene. Rådmannen står ved vurderingen av 

dispensasjonen i det påklagede vedtaket. Rådmannen vil videre tilføye at garasjen 

vurderes å komme som erstatning for deler av eksisterende uthus på eiendommen 

gnr/bnr 3/78 og at den derfor ikke medfører at eiendommen bebygges ytterligere. 

Nedenfor vil rådmannen kommentere innholdet i momentene i klagen. 

 

Utnyttingsgrad: 

Rådmannen oppfatter at klagen viser til at eiendommen gnr/bnr 3/78 er bebygd med 

areal på 337 m2, inkludert garasje. Det vises til at maks utnyttelse er 15% og at maks 

bebygd areal etter dette er 297,15 m2. Alternativt at eiendommen kan bebygges med 

maksimalt 200 m2.  

 

Rådmannen viser til at utnyttingsgrad for boligeiendommer ikke er regulert i 

planbestemmelsene i kommuneplanen § 10.1. Utnyttingsgrad omtales i retningslinjer 

til bestemmelsen hvor det fremgår at: "dersom det gis dispensasjon for utvidelse og 

ombygging av eksisterende boliger i LNF-områder (gjelder ikke boliger tilknyttet 

gårdstun), er det en forutsetning at samlet areal ikke overstiger 200 m2 BYA, og at 

utnyttingsgraden til boligeiendommen ikke overstiger 15% BYA". Retningslinjene er 

ikke juridisk bindende slik som planbestemmelsene og kan derfor fravikes. Fravik fra 

retningslinjene vil imidlertid kunne skape presedens for ny praksis ut fra 

likebehandlingsprinsippet.  

 

Rådmannen vurderer at retningslinjene ut fra ordlyden sier at samlet areal for boliger 

på boligeiendommer i LNF-områder ikke skal overstige 200 m2 BYA mens 

utnyttingsgraden for eiendommen samlet ikke må overstige 15% BYA. 

Retningslinjene kan også tolkes innskrenkende ved at samlet areal for all 

bebyggelse på boligeiendommer i LNF-områder ikke skal overstige 200 m2 BYA og 

at samlet utnytting ikke må overstige 15% BYA.  

 

Rådmannen mener at retninglinjene må tolkes ut fra ordlyden slik at de viser til 

samlet areal for boliger ikke skal overstige 200 m2 BYA slik at størrelse på garasje 

og eventuelt uthus ikke er regulert, men begrenses gjennom at samlet utnyttingsgrad 

ikke må overstige 15% BYA. Til sammenligning bestemmer retningslinjene at 

bebyggelse på fritidseiendommer samlet ikke skal overstige 120 m2 BRA. Inkludert i 

dette arealet kan det bare være to bygninger, en hytte og inntil ett uthus på 

maksimalt 20 m2 BRA. Dersom hovedutvalget skulle komme til at retningslinjene må 

tolkes slik at maksimalt samlet tillatt bebyggelse på boligeiendommer ikke skal 

overstige 200 m2 BYA, bes det om at dette presiseres i revisjon av 

kommuneplanbestemmelsene. 

 

Samlet areal for boligbebyggelse på eiendommen er ut fra opplysninger i 

matrikkelen oppgitt til samlet 145 m2 BYA og det er i 2009 gitt dispensasjon fra 
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byggeforbudet i LNF-områder etter tidligere kommuneplanbestemmelse § 2.1 med 

tillatelse til å bygge garasje på ca. 90 m2 BYA i delegasjonssak 389/09, datert 

13.07.09. 

Lovlig bebyggelse på eiendommen, inkludert garasje som det er klaget på i denne 

saken, er under 15% BYA. 

 

Manglende nabovarsel om dispensasjon: 

I klagen vises det til at nabovarsel ikke opplyser om at tiltaket krever dispensasjon, 

hverken for byggeforbud i LNF-område eller for utnytting. 

 

Rådmannen viser til at det er gitt dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-område og 

ser av innsendt dokumentasjon i forbindelse med dispensasjonssøknad viser at det 

er krysset av for at det ikke er behov for dispensasjon. Etter pbl § 19-1 om 

dispensasjonssøknad skal det varsles om dispensasjon med mindre 

dispensasjonssøknaden åpenbart ikke berører naboenes interesser. Det er ikke 

nødvendig med eget varsel om dispensasjon når det søkes om dispensasjon 

samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20. Hensynet bak nabovarsling er at 

naboene skal få mulighet til å komme med sin mening om tiltaket for å ivareta sine 

interesser når det gjelder planlagt tiltak. Naboene har i denne saken gitt merknad til 

saken før den er behandlet hvor de står fast på at ny bygning må ligge 1 m fra 

grense og at mønehøyden ikke må overstige 4 m. Rådmannen vurderer at naboenes 

adgang til å ivareta sine interesser er sikret ved at naboene har fått kopi av vedtak 

om dispensasjon og har benyttet sin klageadgang. 

 

Plassering av tiltak: 

I klagen vises det til at tegninger viser at garasje skal plasseres 1 m fra nabobygg 

mens det er støpt platting 1 m inn i eksisterende nabobygg. Naboer er usikker på om 

garasjen er plassert minst 1 m fra grense. 

 

Rådmannen viser til at byggesaksforskriftene § 4-1 første ledd bokstav a, unntar 

søknadsplikt for oppføring, endring eller riving av frittliggende bygg på inntil 50 m2 

samlet BYA/BRA. Tiltaket må plasseres minimum 1 m fra nabogrense og 1 m fra 

annen bygning på eiendommen. Innsendt tegning viser at ny garasje plasseres med 

1 m avstand til nabobygg. Tiltakshaver har ansvar for plassering og endelig 

rapportering av plassering. Dersom plassering ikke er i tråd med innsendt 

dokumentasjon foreligger et forhold uten nødvendig tillatelse som må rettes. 

 

Kommunen har ikke mottatt melding om at tiltaket er ferdigstilt og viser til 

tiltakshavers ansvar for korrekt plassering. 

 

Ugyldighet: 

Det følger av fvl § 41 at et vedtak hvor saksbehandlingsrelene ikke er fulgt likevel er 

gyldig dersom det er grunn til å regne med at feilen ikke har virket bestemmende på 

innholdet i vedtaket. 

 

I denne saken er det reglene om nabovarsling av dispensasjon som ikke er fulgt. 

Rådmannen har ovenfor vurdert virkningene av manglende nabovarsling og funnet 

at hensynene bak reglene om nabovarsling er ivaretatt gjennom at nabo har blitt 

underrettet om vedtaket og dermed har fått mulighet til å utnytte klageadgangen.  



- 

 

Øvrige forhold: 

Rådmannen vil videre orientere om at naboenes opplysning om at det drives 

nærngsvirksomhet på eiendommen med salg og reparasjon av bil, blir fulgt opp i 

egen sak.  

 

Ut fra situasjonsplankart og flyfoto vises det to bygninger vest på eiendommen. 

Rådmannen kan ikke se at det er gitt godkjenning til dispensasjon for de aktuelle to 

bygningene eller at disse er lovlige fordi de er oppført før det ble innført generell 

søknadsplikt for tiltak med bygningsloven i 1965. Etter pbl § 20-2 kan tiltak ikke 

oppføres uten at kommunen har gitt tillatelse, med mindre tiltaket er unntatt 

søknadsplikt. Videre er det presisert at der det kreves dispensasjon, kan tiltaket ikke 

utføres før dispensasjon er søkt om og gitt. Kommunen har etter pbl § 32-1 plikt til å 

følge opp ulovligheter. De to bygningene som mangler tillatelse vil derfor bli fulgt 

opp i egen sak. 

 

Utskrift sendes: 

Jørgen Gaarud, Bjerkelyveien 4, 3512 HØNEFOSS 

Sylwester Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

Renata Teresa Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

19/1579- 11 Meldingstekst.html 

19/1579-8    Oversendelse av klage - Garasje 

19/1579-7    Klage på vedtak 

19/1579-6    Meldingstekst.html 

19/1579-5    Dispensasjon - garasje 

19/1579-4    Meldingstekst.html  

                    2019-05-13 11-05.pdf (tegning) 

19/1579-3    Søknad om dispensasjon  

                    Kart med informasjon 

                    Nabovarsel 

                    Tegning 

19/1579-2    Ny nabomerknad 

19/1579-1    Nabomerknad 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 
 



- 

 





Fra: Jørgen Gaarud [jgaarud@yahoo.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 19.06.2019 10:54:34 

Emne: Fw: klage/garasje/disp 

Vedlegg:  

 

Sendt fra Yahoo Mail på Android 

 

----- Videresendt melding ----- 
Fra: "jgaarud@yahoo.no" <jgaarud@yahoo.no> 
Til: "ane.marie.rydlamd@ringerike.kommune.no" 

<ane.marie.rydlamd@ringerike.kommune.no> 
Kopi: "elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no" 

<elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no> 
Sendt: man. 17. jun.. 2019 kl. 12.53 
Emne: klage/garasje/disp 
Saksnr: 19/1579. 

 

 

Svar på tiltak / klage fra nabo.  

 

Forord i saken!  etter kommunikasjon med plan/ bygg Ringerike kommune 

tidlig i februar bestemte jeg meg for å rive ned deler av den gamle garasje pga dårlig tilstand, 

samtidig gjøre den tilpasset til dagens str for en moderne bil.  

 

Nabovarsel/ tegninger /plan tegning, ble sendt ut hvor alle tilstøtende naboer signerte den 

31/3-2019 

i nabovarslet står det at ev klager skal rettes til meg personlig innen 14 dager ( std kontrakt fra 

nette). 

 

15 dager går hvor jeg ikke har hørt noe fra noen. Rivningsarbeide begyner / graving og 

utskifting av grund masse,  ramme for nytt betongdekke ble montert..    Tiden går uten noe 

klager,  frem til 7mai kl 20,45 

hvor Sylwester dukker opp på min eiendom  med et klage brev.   

Altså 1 Mnd + 8 Dager etter han signerte nabovarsel.  klagebrevet han kommer med er da 

datert 30april. Men jeg har ikke fått noen beskjed om klagen fra noen!!! 

 

Startet opp i god tro...! 

Hadde jeg vist at det var innklaget, hadde vi ikke revet ned deler av garasjen. 

 

 

Når garasjen først var revet likevel bestemte jeg meg for en  " ikke"    søknadspliktig garasje 

på max 50m2  

med max møne høyde på 4m, / 1m fra naboens grense/ tilstøtende bygg.  

Som da ble plassert på min ferdige pukkplate for å komme fort i gang med tanke på innleid 

lagerplasser./ og for å dekke inn naboens klage.   

 



Disp søknad for bygging i N.L.F- område  ble godkjent i Ringerike kommune 13/5-2019 hvor 

arbeide kunne fortsetter. med den (ikke søknads pliktige garasjen)  1m fra nabo grense. 

 

Jeg mener at alle klagene fra nabo er innfridd fra første klage, Hvor han presiserer max 4m 

høyt bygg / minimum 1m fra nabo grense.  

 

Gammle bygge sto 70cm fra naboens grense.   

Når det gjelder innlys/ utsikt osv...     

Så hadde jeg også det,( før dem bygde hus på tomten her  ) 

 

 

Mvh Jørgen gaarud / bjerkelyveien 4, 3512 hønefoss 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Jørgen Gaarud       

Bjerkelyveien 4 

 

3512 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1579-8 24200/19 GNR 3/78  27.05.2019 

 
Oversendelse av klage – Garasje, gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

Vi mottok 24.05.2019 klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-

områder etter kommuneplanen § 10.1 for å oppføre garasje, datert 13.05.2019. 

Klagen følger vedlagt. 

 

Naboer har bedt om at byggearbeidene skal stoppes umiddelbart inntil denne saken 

er endelig avgjort. Vi må derfor vurdere om det skal gis utsatt iverksetting på 

vedtaket, jf. forvaltningsloven § 42. Vi har kommet fram til at vi ikke vil gi vedtaket 

utsatt iverksetting. Vi kan ikke se at det er forhold som er uopprettelige ved at tiltaket 

gjennomføres, og vi kan ikke se at det foreligger tungtveiende argumenter for å gi 

utsatt iverksetting. 

 

Vi vil likevel minne om at dersom du begynner byggingen før klagen er endelig 

avgjort, er dette på egen risiko. Dersom vedtaket blir omgjort slik at du ikke får 

dispensasjon for garasje, kan eventuelt utførte byggearbeider måtte fjernes igjen. 

 

Klagen vil bli lagt fram til politisk behandling i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning ved møte 19.08.2019. Dette er første møtet etter sommeren. Vi ber 

om at du kommer med en kommentar til klagen, og sender inn dette innen 

24.06.2019. 

 

Naboer med klage er satt på kopi på denne oversendelsen slik at de er orientert om 

status i saken. 

 

Spørsmål i tilknytning til bruktbilhandel vil bli fulgt opp i egen sak. 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
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Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Sylwester Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

Renata Teresa Kwiatkowska, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

Klage på vedtak 



Sylwester Kwiatkowski og
Renata Kwiatkowska
Bjerkelyvn.2
3512 Hønefoss

Ringerike rådhuset
Rådhuset
Hønefoss

23.mai2019t
I

Dokid:
1 9063868
(1el157e_7)

Klage på vedtak

Klage på vedtak i Ringerike kommune - Jørgen Gaarud, Bjerkelyvn.4,3512 Hønefoss
- saksnummer 19/1579. Klagen leveres på rådhuset 24.5.19 og klagen er således
levert innen fristen.

Vi viser til hyggelig møte med Knut lvar Kollstrøm på byggesaksavdelingen den 15.mai.
Konklusjonen på møtet var at maks bya på Gaarud eiendom er 337 m2 inklusiv ny garasje, men
maks 15% utnyttelse gir 297,15. Alternativt maks 2OO m2.
Med andre ord kan ikke Gaarud bygge ny garasje på 50 m2 innenfor reglene om utnyttelse.

I tillegg viser det seg at Gaarud har sendt nytt nabovarsel til kommunen, men som vi først ble
forelagt på møte med Kollstrøm. Dette har vi aldri undertegnet. Vi mottok også på møtet en kopi
av ny søknad av 9.5, hvor det opplyses om at det søkes om dispensasjon fra arealdelens
bestemmelser om byggeforbud i LNF, men ikke iforhold til utnyttelsen. Søknaden er derfor ikke
riktig.

Av nabovarslet datert 31.3. er det ikke opplyst at bygging av ny garasje krever dispensasjon iht
kommuneplanen. Derfor er nabovarslet som vi har bekreftet å ha mottatt heller ikke korrekt.
I tillatelsen er det likevel gitt dispensasjon, men ikke i forhold til utnyttelsen. Derfor er vedtaket

ugyldig og må oppheves.

Plantegningene er heller ikke korrekt i forhold til den plasseringen som nå er gjort. Tegningen viser
at ny garasje skal plasseres 1 m fra nabobygg, mens resultatet er at det er støpt en platting 1 m
inn i eksisterende nabobygg. Vi er usikre på om garasjen er plasseft minst 1 m fra vår grense.

Vi presiserer at Gaarud er i full gang med byggingen og at det derfor er svær.t viktig at denne
saken behandles raskt. Vi krever derfor at Gaarud stopper byggearbeidene umiddelbart inntil
denne saken er endelig avgjort.
Garasjens plassering vilfor oss itillegg være svært lite bra fordi den vil skygge mht lys og sol.

Vi vil tillegg få opplyse at det på eiendommen drives næringsvirksomhet med salg og reparasjon
av bil. Derfor medfører mye støy uhele døgnet", med reparasjon og vask. Vasken foregår helt inntil
vår grense med avrenning av vann inn på vår eiendom og i tillegg vanndamp. Detter tått opp med
Gaarud, me; mente at det var våft problem.

lht bestemmelsene i LN F er denne virksomheten ulovlig og vi krever at dette opphører
umiddelbaft.



Med hilsen

Sylwester Kwiatkowski

Renata Kwiatkowska \ .4 i -'den&e -l/* t O-fL o,r \{å)-

1 yL*alrorv W ; oX. /ø,r u El4'



Fra: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Til: 'jgaarud@yahoo.no' [jgaarud@yahoo.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.05.2019 11:40:23 

Emne: Dispensasjon for garasje 19/1579 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei, 
 
Vi har blitt varslet om at det kanskje kommer en klage på vedtaket om dispensasjon vi fattet i går. Klagefristen er 3 uker. 
 
Dersom det kommer en klage legger rådmannen saken fram for politisk behandling, og politikerne tar stilling til om de ønsker å gjøre om på vårt vedtak eller 
om de ønsker å opprettholde vårt vedtak og sende det til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
Hvis dispensasjonsvedtaket gjøres om, vil du ikke lenger ha tillatelse til å bygge garasje. Det betyr at dersom du begynner byggingen før klagefristen er ute 
og eventuelt klagen er endelig avgjort, er dette på egen risiko. Dersom vedtaket blir omgjort slik at du ikke får dispensasjon for garasje, kan eventuelt 
utførte byggearbeider måtte fjernes igjen. 
 
Vi har enda ikke mottatt noen klage, og vet derfor ikke hva innholdet i en eventuell klage vil være, eller hvordan rådmannen stiller seg til klagen. Dette til 
informasjon. Dersom vi mottar en klage sender vi den til deg sånn at du kan uttale deg til klagen. 
 
Med hilsen 
 
Kristine Grønlund 
------------------------- 
Rådgiver, byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 475 19 116 
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. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Jørgen Gaarud          

Bjerkelyveien 4 

 

3512 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr: 223/19 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1579-5 21778/19 GNR 3/78  13.05.2019 

 

Dispensasjon - garasje 

Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

Vedtak: 
Søknaden om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder er godkjent, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Det skal ikke være oppholdsrom i garasjen. 

 

Tillatelsen gjelder i tre år: 

Det må være gitt tillatelse til tiltak innen tre år fra datoen på dette dispensasjonsvedtaket, 

ellers faller godkjenningen av dispensasjonen bort. Hvis tiltaket i seg selv ikke er 

søknadspliktig, må byggearbeidene være igangsatt innen tre år etter at denne tillatelsen 

er gitt. Fristene kan ikke forlenges.  

 

Dersom noen klager på dette vedtaket, begynner treårsfristen å løpe fra datoen for det 

endelige vedtaket i klagesaken. 

 
 

Ansvar og gebyr: 
 

Tiltakshaver ansvar i byggesaken: 

Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser i 

plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom innsendte planer er i 

strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

 

Gebyr: 

Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Betalingsreglement ligger 

på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no.  

 
Beregning gebyr   
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Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Dispensasjon Kr 4000,- 1 Kr 4000,- 

    

Totalt gebyr å betale  Kr 4000,- 

 

Faktura (til tiltakshaver, Jørgen Gaarud) blir ettersendt.  

 
 

Opplysninger om byggesaken: 

 
Kommunikasjon: 

Vi mottok søknad om dispensasjon 09.05.2019 og oppdatert tegning av garasjen 

13.05.2019. 

 

Tiltaket: 

Eksisterende garasje er revet og det skal bygges ny garasje. Ny garasje skal ha 

lengde på 9,435 meter og bredde på 5,3 meter. Bebygd areal for garasjen blir 50 m2, 

tegningene viser en gesimshøyde på 2,5 meter og en mønehøyde på 4 meter. 

Garasjen plasseres 1,0 meter fra både nabogrense og annen bygning på 

eiendommen. Garasjen er dermed ikke søknadspliktig, og krever bare dispensasjon. 

 

Følgende tegninger er lagt til grunn for vedtaket: 
Tegn.nr Navn Mål Dato 

- Situasjonsplan  Mottatt 09.05.2019 

- Fasade og snitt 1:100 Mottatt 13.05.2019 

 

Dersom tiltaket ikke er søknadspliktig, må det meldes fra til kommunen når tiltaket er 

ferdig. Skjemaet finnes på kommunens nettsider og heter «Melding om bygning eller 

tilbygg som er unntatt søknadsplikt». 

 

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel angitt som 

LNF-område. 

 

Dispensasjon:  

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder. 

 

Det er to vilkår for å gi dispensasjon. For å kunne gi dispensasjon må begge 

vilkårene være oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Søker har begrunnet dispensasjonssøknaden med uendret bruk og at garasjen 

bygges opp igjen med nesten samme plassering. 

 

Vilkår 1  

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

lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Vi kan ikke se at hensynene bak formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, jf. 

pbl. § 1-1.  
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Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å 

sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. 

I dette tilfellet gjelder søknaden dispensasjon for bygging av garasje på en etablert 

boligeiendom i et område med flere omkringliggende boliger. Det er ikke  

 

Det er dermed ingen landbruks-, natur- og friluftsinteresser som gjør seg særlig 

gjeldende i dette tilfellet. 

 

Vi vurderer at hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § 10.1 ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. 

 

Vilkår 2  

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

vurdering, jf. pbl. § 19-2. 

  

Det legges normalt ikke stor vekt på personlige og økonomiske fordeler. Fordelene 

ved dispensasjonen skal først og fremst knyttes til de offentlige hensyn som planen 

skal ivareta, i tillegg til de formål og hensyn som plan- og bygningsloven skal sikre.  

 

Fordelene ved å gi dispensasjon er at søker får bygd en ny garasje. Dette vil sikre 

tilstrekkelig plass til parkering og eventuelt lagring, og vil kunne bidra til å gi tomta et 

ryddigere preg.  

 

Vi vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 

10.1 er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Konklusjon  

Vi konkluderer med at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Nabovarsling: 

Vi har mottatt merknad fra Renata Kwiatkowska og Sylwester Kwiatkowski hvor de 

har merknad til at bygningen plasseres nærmere enn 1 meter fra deres grense og 

med høyere mønehøyde enn 4 meter. Søker har endret prosjektet slik at det 

plasseres 1 meter fra nabogrensen og får en mønehøyde på 4 meter. 

 

Søker har dermed imøtekommet merknaden. Vi setter naboer med merknad på kopi 

av dette vedtaket, og legger ved oppdatert kart og tegning. Dette til orientering. 

 

 
 

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. 
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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 

 

Knut Ivar Kollstrøm for 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 

 

Henviser til: 

Ringerike kommunes delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 20. 

juni 2013. 

 

Kopi til: 

Sylwester Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

2019-05-13 11-05.pdf 

Kart med informasjon 

 

 



Fra: Jørgen Gaarud [jgaarud@yahoo.no] 

Til: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.05.2019 11:11:58 

Emne: Nytt mål garasje 

Vedlegg: 2019-05-13 11-05.pdf 

 

Sendt fra Yahoo Mail på Android 
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SØknad om dispensasjon

Skriv hva du søker om dispensasjon fra og hva du skal bygge:
(Eksempel: Dispensasjon fra forbu{et mot tiltak i LNF-områder i kommuneplanen S 2.1 for å bygge
tilbygg til hytte)
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Det søkes om dispensasjon for følgende eiendom:
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A. Kvitferrrtg for nabovarsel - Levert personlig

tst". I
Fyltes ut av deg som nabovarsler

Eiendommen jeg skat giøre noe på:

Adresse: bjerkelyveien 4

Kommune: fingerike

ttavn på alte eiere (etter festere) av naboeiendom:

Cårdsnr: !

Behotd orginal og send kopi til kommunen
sammen med byggesøknad

Bruksnr: /$
Posrnr,/sred: 351 2 hønefoss Festenr: Sekslonsnr:

Eier/ festet. )ørgen gaarud

Eier,/lester:

Naboens eiendom:

Adresse Cårdsnr: Bruksnr:

PostnrÆted: Festenr: Seksjonsnr:

Kommune:

m
l3t
{:: f

Fyltes ut av deg som mottar nabovarset.
Alte eiere,/festere rnå signere.

Signer her for å bekrefte at du har mottatt nabovarselet (obtigatorisk)
Jeg bekrefter at j€g har mottatt na|rovarseiet

Signer her i titlegg hvis du samtykker til bygge,zrive-planene (frivi[ig)
J*g har ingen nrerknadel og samtykker til plarnene

Dalo: *v4 l1 Underskriir:

Dato Underskrilt

Daro: 3t/g - i Underskrilt: ø(w
Dato: Underskri[t:

E B s
*Eh 6. Yrr)r

=
E Eg EI

Dette skjemaet kan brukes i stedet lor blankett 5156 Nabovarset I O Utgin av Direktoratet for byggl<valitet Versjon i. O.2.. \ "*
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Jeg har ptaner om å:

tl Bygge tilbygg

ffi, syæ. iritttiggende bygning ix

Rive titbygg

Rive lritttiggende bygning

Naboer som btir varstet skat behotde et eksemplar av denne.
Et eksemptar sendes pgså til. kommunen samm€n med byggesøknaden

Bruksendring

i] Annet (kun etter avtate med kommunen)

Beskrivetse av hrra som jeg skal gjøre:

Den gamle garasjen/ uthuset skal restaureres med nytt tak/ vegger samt betongplate
kommunens bestemmelser for gesimshøydetmønehøyde vil bli brukt,

Eiendommen jeg skat gjøre noe på:

Adresse: bjerkelyveien 4 Cårdsnr:3 Bruksnr:78

Postnr,/sied: 35 1 2 h ø nefoss Festenr: Seksjonsnr:

Kommune: fingefike

Plan(er) som gjetder for eiendommen:

X Kommuneptanen L] Reguteringsptan f] Andre ptan(er)

Navn/nummer på ptanen(e):

A Jeg trenger ikl(e dispensasloh etter andre tiltatelser

n Jeg trenger dispensasjon et[er andre til.tatetser lra iøtgende regter/bestemmetser:

Jeg har lagt ved:

L-] snittegning før og etrer f] Fasadetegninger fØr og etter X] situasjonskart som viser hvorleg skat bygge/rive

Andre vedlegg (1. eks søknad om dispensasjon):

Som nabo har du rett tll å komme med merknader innen 1 4 dager
Ont du ikke har merknader er det tit stor hjelp om clu gir rneg besltjecl, så slipper jeg å vente lq dager,

Du kan kontakte meg på adressen undei hvis du har spørsmåt, merknader etter sarntykker tit byggepl.anene

r'ravn:jørgen gaarud E-post: tlf 91 681 606
Adresse:

Hilsen

PostnrÆted:

3-tDaio: Underskrift: e

Dette sklenraet kan []rukes i stedet ior blankett 5it4 og 5155

NabovarseI I O Utgrtt av DjrektDratet for byggkvatitel Versjon ].O 2.
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Sylwester Kwiatkowski og
Henata Kwiatkowska
Bjerkelivn.2
3512 Hønefoss

Jørgen Gaarud
Bjerkelyvn.4
3512 Hønefoss

MOTTATT 00t',lAl 20tg

30.april2019

Dokid:
1 9054595
(1et157e-2)
Ny nabomerknad

Kopi: Ringerike kommune, Rådhuset, Hønefoss.

Vedrørende nabovarsel lra Jørgen Gaarud, Bierkelynn.4,3512 Hønefoss -
saksnummer 19/1579.

Brevet under ble sendt Ringerike kommune i begynnelsen av aprit. Sist uke var vår sønn, Dawid
Kwiatkowski, i kontakt med en saksbehandler på byggesaksavdelingen i Ringerike. Han ba oss
om å sende merknaden til deg og med kopitil kommunen. Etter vår kontakt med kommunen er
det største uthuset revet, mens det minste har igjen to vegger og tak. Vi står fast på at nytt bygg
må ligge minst 1 m fra grensen vår og itillegg atmønehøyden ikke må overstige 4 m.

Brevet som ble sendt til kommunen i begynnelsen av april følger under.

Vi har mottatt nabovarsel fra ovennevnte vedrørende ny garasje/uthus. Nabovarslet er uklart da
det fremgår at det skal bygges frittliggende bygg og samtidig rive det samme. ltillegg står det i

beskrivelsen at gammel garasje/ uthus skal restaureres med nytt tak/ vegger samt betongplate.

Vi har bare akseptert å ha mottatt nabovarslet og har ikke akseptert tiltaket.

Bredden på eksisterende uthus er på ca 4 m og lengden er på ca 11 m. Uthuset er i svært dårlig
forfatning. Vi har mottatt to tegninger. En med mønehøyde på ca 3 m og en annen med
mønehøyde på 5 m. Vi har ikke mottatt plantegning mht utvidelsene.

Eksisterende uthus er plassert helt inntil vår grense og siden uthuset skal utvides i lengden med
ca 1.8 m og i bredden med ca 2 m aksepterer vi ikke dette tiltaket.
Vi er ikke kjent med at tidligere eier har akseptert at eksisterende uthuset skal stå helt inntil
grensa, men siden Gaarud skal utvide bygget betydelig aksepteres ikke dette.
Etter det vi er kjent med kan mønehøyden være maks 4 meter når bygget står minst 1 m fra
grensen.



Med hilsen

Renata Kwiatkowska

Sylwester Kwiatkowski

MOTTATT OOI4AI ?019

Quroas- {ui ofrzc,rJe

\q/t/ A,1 ørl lz.,vi ul ta>,'tt/"t'

Vedlegg: mottatte tegninger og nabovarsel



Sylwester Kwiatkowski og
Renata Kwiatkowska
Bjerkelivn.2
3512 Hønefoss

3.april2019

Ringerike kommune
Rådhuset
Hønefoss

Vedrørende nabovarsel tra Jørgen Gaarud, Bjerkelyvn.4, 3512 Hønefoss

Vi har mottatt nabovarselfra ovennevnte vedrørende ny garasje/uthus. Nabovarslet er uklart da
det fremgår at det skal bygges frittliggende bygg og samtidig rive det samme. I tillegg står det i

beskrivelsen at gammel garasje/ uthus skal restaureres med nytt tak/ vegger samt betongplate.

Vi har bare aksepteft å ha mottatt nabovarslet og har ikke aksepter.t tiltaket.

Bredden på eksisterende uthus er på ca 4 m og lengden er på ca 11 m. Uthuset er i svært dårlig
forfatning. Vi har mottatt to tegninger. En med mønehøyde på ca 3 m og en annen med
mønehøyde på 5 m. Vi har ikke mottatt plantegning mht utvidelsene.

Eksisterende uthus er plasseft helt inntil vår grense og siden uthuset skal utvides i lengden med
ca 1.8 m og i bredden med ca 2 m aksepterer vi ikke dette tiltaket.
Vi er ikke kjent med at tidligere eier har akseptert at eksisterende uthuset skal stå helt inntil
grensa, men siden Gaarud skal utvide bygget betydelig aksepteres ikke dette.
Etter det vi er kjent med kan mønehøyden være maks 4 meter når bygget står minst 1 m fra
grensen.

Med hilsen

Qe, cZ a {-t'{ eftjrp Lr > L; *
Renata Kwiatkowska

fu Ltuøata' k, i^tl" lzouol'i
Sylwester Kwiatkowski

!-

Dokid:
19042672
(1et157e-1)
NabomerknadVedlegg: mottatte tegninger og nabovarsel
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tJabovarsel

Jeg har planer om å:

n Bygge titbygg

l* Bygge lrittiiggencie bygnrng

Naboer som btir varstet skal. behotde et eksemp[ar av denne.
Et eksemplarsendes også tiI kommunen sammen med byggesøknaden

t] Bruksendring

i,_l Annet (kun etter aviate nred kommurren)

Beskrivetse av hva som jeg skal gjøre:

Den gamle garasjen/ uthuset skal restaureres med nyft tak/ vegger samt betongplate
kommunens bestemmelser for gesimshøydel mønehøyde vil bri brukt,

EiendommenJeg skal. giøre noe på:

I Rive titbygg

X Rive lriirtiggende bygrring

Adresse: bjerkelyveien 4 j Cårdsnr: J eruksnr:78

Postnr,/sied: 35 1 2 hønefOSS

I

:

'

I

I

Festenr: 5eksjonsrrr:

Kommune:ringerike

Plan(er) som gielder for eiendommen:

A l(ommuneptanen Lf Reguteringsptan I Andrc ptan(er)

Navn,/nummer på p[anen(e):

E Jeg trenger rkke dispensasjon etter andre tittatetser

n Jeg trenger dispensasjon etter andre til.latelser lra føl.gende regter/bestemmelser:

Jeg har lagt ved:

t] snittegning før og eter f] Fasadetegninger før og etter Xl situasjonskart som viselr hvor jeg skat bygge/rive

Andre vedtegg (f. eks søknad om dispensasjon):

Som nabo har du rett til å komme med merknader innen 1 4 dager

Du kan kontakte meg på adressen under hvis du har spørsmåt, merknader etler samtykker tii byggeplanene

i Navn,jørgen gaarud E-post: tlf 91 681 606

I Adresse: I PostnrÆted:

Hilsen

Dato: tq Underskrift: \/" 6c^,-t-uu..Å

Side 2 av 2
Dette skjemaet kan brukes I stedet for btankett Sl5rr € SlSs

Nabovarset I @ Utgtt av Direktorarer for hÆgloalttet" VersJOn i.o.2.



iart Side I av I

l/rilri i

n4
?75CI5 1

75*i'+jj
t

2

+

r?4

/ 59

-! 'ir I 'r: I

rttps ://norgeskart. no/ 31 . 03. 201 9



I

i i
i

-. f

-. '- -- -f--
i i i

I

-i'

I

' j

, -. - , + _-.F ' _

ti l i l
i '



TEGNTNGSNUMMER
I REu.

Gaarud

Loft

Takstoler garasje

Ringerike
SI(ALA 1 :45 Side 1/1

KODETYPE POS

T1

TEGNET/KONSTR.AV KONTR.
STF

ra'fff)ru
Skreie- 11.07-20'18

AVSTIV-
mm/stk

370
370
Full

lngen
lngen

Full
lngen
lngen

1

1

KVALITET

c30
c30
c30
c24
c24
c?4
c24
c24
c24
c24

mm
HØYDE

148
148
'198

123

123
98

123
123
123
123

TvERRSNI TT

KONSTR.
DEL
1-5
5-9
10-13
2-10
8-1 3

4€
3-11

7-1?
3-10
7-13

T{ -23x AVSTIVNINGER ETTER TVERRSNI TTSTABELL (KOLONNE
A M ARKERER AVSTIVNING

AVSTIVN.) OG TAKSTOLSYSTEM ETS STABILI TET SKAL DIM ENSJONERES SEPARAT.

' f
gazV w<

J

i
I
6

-t-T
'a"l-

N.

etter til lov om få. ikke kopierGs, distrib@s allcr

11.07.2018 - 08:32
7.0 sRlb (96605)

lkke godkjent til bolig

BELASTNI N GER

NYTTELAST UTENFOR ROMMET:
NYTTELAST I NNE I ROMMET:
NYTTELAST SKI LLEVEGG:
EGENLAST PA YTTERTAK:
EGENLAST pÅ HELLENDE LoFTRoMSI NNERTAK:
EGENLAST PA INNERTAK:
EGENLA$T PA I.OFTROMSGULV:
EGHNLAST PA KNEVEGG:
EGENLAST PÅ VEGG:
EGENLAST PA LoF] RoMSI NNERTAK:

500
2000
æ0
950

æ0
300

300
150
150
300

3500 NlmrSNøIAST (Sk, 150 m.o.h.):

1000 NÅm,VI NDLAST (qp(z)):

GEN ERELLE OPPLYSNIN GER
M ATERIALBREDDE (mm):
TAKSTOLVEKT (kg/stk):
LASTBREDDE MAX (mm):
LASTFORDELINGSFAKTOR:
PALI TELI GHETSKLASSE:
KLI MAKLASSE:
TAKSToLFABRIKKEN oVERVAKES AV NTI
PRODUKTSERTIFIKAT 1 O7O - CPR - 434
AVSTIVNINGER: SE TVERRSNI TTSTABELL

36
70

600
1,1

RC1

1 =RF<65%

GEN ERELLE AN VI SNI N GER
KONSTRUKSJONEN ER BEREGNET M ED
DATAPROGRAM 'PAMIR',
TakstolfabrikkenAS - LTSENS NR: 8338
DlM. NO RM: EN'l 995-1 -l :2004 + A22O1 4 + !,IS-NA:201 0
FULLSTENDI GE RESULTAT I HENHOLD TIL
BEREGNI NGSUTSKRI FT

bonytlcs ul6n



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/3252-31   Arkiv: L32  

 

 

Anmodning om ny behandling av adressenavnsak  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning avslår anmodningen om å ta opp navnesaken på 

adressenavnet Hallingfløtt til ny behandling, og vedtaket i møte 08.04.2019 i sak 33/19 blir stående. 

 

 

  

 

Sammendrag 

I april 2019 vedtok HMA navnet Hallingfløtt. Dette har blitt påklaget. Rådmannen fremmer nå 

spørsmålet til politisk behandling. Det er tre alternativer løsninger: navnesaken kan tas opp til 

ny behandling, det kan fattes vedtak om nytt navn, eller anmodning om ny behandling av 

navnesak kan asvlås. Rådmannen anbefaler at anmodningen avslås, og at tidligere vedtak om 

adressenavnet Hallingfløtt blir stående. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

I Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) sitt møte 08.04.2019, sak. 33/19, ble 

Hallingfløtt vedtatt som adressenavn for vei til og inn i utbyggingsområdet «Sagtomta» på 

Tyristrand. 

  

 

I etterkant har Sverre H. Danielsen, som er styremedlem i 

«Sameiet Sagtomta», klaget på navnevedtaket. I siste klage 

mottatt 12.06.2019 ber han om at saken tas opp på nytt og at 

adressenavnet blir Sagtomta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

Beskrivelse av saken 

Til HMA sin sak 33/19 la rådmannen frem et saksframlegg. Saksframleggets innhold 

vedrørende adressenavnet Hallingfløtt følger under: 

 

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. 

 

Sverre H. Danielsen klaget første gang i e-post sendt 11.05.2019 (journalpost 19/1857-3). Han 

skriver på vegne av «For Beboere på Sagtomta», og skriver at samtlige kjøpekontrakter er blitt 

utstedt med adresse Sagtomta, og de som har flyttet inn har registrert sin nye adresse til 

Sagtomta 3533 Tyristrand.  

 



- 

Kommunen avviser klagen i brev datert 07.06.2019 (journalpost 19/1857-4). Kommunen 

skriver at «…Klagen avvises da det det ikke er klagemulighet på valg av adressenavn etter 

matrikkelloven § 46, bokstav f jf. matrikkelforskriften § 22…». 

 

Ny klage på avvist klage sendes kommunen 12.06.2019 fra Sverre H. Danielsen (journalpost 

19/1857-5). Han skriver som styremedlem i Sameie Sagtomta at «… Navnet Sagtomta er brukt på 

området fra bolig utbygningen ble planlagt. I alt av dokumentasjoner og godkjenninger har 

adressen Sagtomta blitt brukt, samtlige 17 som har kjøp sin nye bolig har fått registrert sin nye 

adresse med Sagtomta. Det er vel litt sent at 17 familier må forandre sin adresse på nytt igjen.  
Håper denne sak blir tatt opp på nytt og at samtlige familier får beholde SAGTOMTA videre som 

sin adresse. …». 

 

Utbyggingsområdet har, som det riktig påpekes, hatt navnet «Sagtomta». Men det betyr ikke 

at adressenavnet må være det samme som et prospekt- eller utbyggingsnavn. Som nevnt i 

forrige saksframlegg ble det påpekt fra Snippen Tyristrand Sameie v/styreleder Sverre Danielsen 

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

kirkegården ligger på. Det ble tatt til etterretning i det forrige saksframlegget. Det skrives i klagene 

at beboerne har adresse Sagtomta 3533 Tyristrand. Dette er en postadresse som Posten bruker. Et 

områdenavn eller stedsnavn brukes ofte i tillegg til postnummerinndelingen (postnummer + navn), 

men dette er ikke en offisiell adresse som tildeles av kommunene i Norge.   

 

HMA hadde en grundig drøfting av navnevedtaket i møtet 08.04.2019. Hallingfløtt ble vedtatt mot 

3 stemmer. Rådmannen mener det er tre alternative løsninger til anmodningen.  

1. HMA avslår anmodningen om å ta opp navnesaken på nytt, og vedtaket i møte 08.04.2019 i 

sak 33/19 blir stående.  

2. HMA behandler saken i dette møtet og vedtar navnet Sagtomta. Vedtaket gjøres uten ny 

høring og fremleggelse av ny sak for HMA.  

3. HMA sender navnesaken tilbake til Oppmålingsavdelingen og ber de gjennomføre en ny 

høring. Deretter legges saken frem for ny politisk behandling i HMA. 

 

Juridiske forhold  

Matrikkelloven § 46 fastslår den generelle regelen om klagerett for enkeltvedtak. I tillegg gis det i 

bokstavoppregningen til bestemmelsen også klagerett for vedtak som ikke er enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven. I første ledd bokstav f gis det klagerett på tildeling av offisiell adresse med 

hjemmel i § 21. Matrikkelloven § 21 viser til matrikkelforskriften, hvor klageadgangen etter 

matrikkelforskriften § 22 begrenses til: 

 

a) hvilken gate, veg eller liknende en bygning eller eiendom skal ha adresse til 

b) hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen 

c) feil tildelt adressenummer eller bruksenhetsnummer 

 

Forarbeidene til matrikkelloven, Ot.prp. nr. 70 (2004-2005), fastslår på side 196 at det ikke er 

klagerett på vedtak om adressenavn. Etter stedsnavnloven kan det likevel klages på skrivemåten av 

adressenavn. I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som en ny 

politisk sak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



- 

I sak 33/19 behandlet Hovudutvalget for miljø- og arealforvaltning saken og gjorde følgende 

vedta: 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn:  

1. Hallingfløtt  

 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019:  

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag:  

«HMA vedtar adressenavnet Snippebråtan».  

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Eriksens (Ap) forslag, ble 

Rådmannens forslag vedtatt mot 3 stemmer (MDG, Arnfinn Baksvær Ap og Stein-Roar 

Eriksen Ap). 

 

Økonomiske forhold 

Det skal settes opp adressenavnskilt, og kommunen bestiller og sender ut adressenummerskilt. 

 
Rådmannens vurdering 

Rådmannen går inn for at HMA avslår anmodningen om å ta opp navnesaken på nytt, og vedtaket i 

møte 08.04.2019 i sak 33/19 blir stående.  

 

Vedlegg 

Klager innsendt av Sverre H. Danielsen 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 

 Rådmann 

 

 

Konst.kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

 



Ringerike kommune 
v/ Avdelingsleder Elin Green 
Postboks 123 
3502 Hønefoss. 
 
Saksnr.        Løpenr.      Arkivkode. Deres ref. Dato. 
19/1857-4       26495/19     L32               07.06.2019 
 
Klage på adressenavn Hallingfløtt. 
Viser til klagen sendt 11.05.2019 med avslag datert 07.06.2019 at navnet 
Hallingfløtt var brukt før på postnr. 3533 Tyristrand. 
Navnet Sagtomta er brukt på området fra bolig utbygningen ble planlagt. 
I alt av dokumentasjoner og godkjenninger har adressen Sagtomta blitt brukt, 
samtlige 17 som har kjøp sin nye bolig har fått registrert sin nye adresse med 
Sagtomta. 
Det er vel litt sent at 17 familier må forandre sin adresse på nytt igjen. 
Håper denne sak blir tatt opp på nytt og at samtlige familier får beholde 
SAGTOMTA videre som sin adresse. 
 

Tyristrand 12.06.2019. 
 

Med vennlig hilsen 
for 
Sameie Sagtomta 
Sverre H. Danielsen 
Styremedlem 
Sagtomta s.nr.8 
3533 Tyristrand. 
Mail: sverre.danielsen@freeway.no 
          sverre.h.danielsen@gmail.com 
Tlf: 97106440 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ringerike Kommune 
Oppmålingsavdelingen 
v/Oppmålingsingniør 
Trond Olav Vassdal 
Postboks 123 sentrum 
3502 Hønefoss. 
 
Deres saknr.  Løpenr. Arkivkode.  Dato. 
        19/1857/19 19387/19 L32   26.04.2019 
 
Sak: Klage på vedtak om tildeling av nytt adressenavn på Sagtomta til 
«Hallingfløtt» 
Undertegnede og flere av beboerne på Sagtomta kan ikke se at Hallingfløtt har 
noen tilhørighet til Tyristrand og utbyggingsområdet på Sagtomta. 
Navnet SAGTOMTA har vært brukt helt fra starten av og under hele 
planleggingen av utbyggingen. Samtlige kjøpekontrakter har blitt utstedt med 
adresse Sagtomta. 
De som har flyttet inn i boliger her på Sagtomta har registrert sin nye adresse til 
Sagtomta 3533 Tyristrand. 
Hallingfløtt finnes også på nettet med adresserer 3533 Tyristrand, blant annet 
ved Fredheimveien 3533 Tyristrand. 
Det er vel ikke anledning til at samme adressenavn kan brukes under samme 
post adresse. 
Undertegnede har sammen med flere beboere på Sagtomta ønske om at 
adressen SAGTOMTA beholdes i fremtiden. 
 

Sagtomta Tyristrand 11.05.2019. 
 
For Beboere på Sagtomta 
Sverre H. Danielsen 
Sagtomta s.nr. 8 
3533 Tyristrand 
E-adr.: sverre.danielsen@freeway.no 
 Sverre.h.danielsen@gmail.com 
Tlf. 97106440. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/2794-26   Arkiv: L32  

 

 

Tildeling av adressenavn til vei i planområdet Søndre Kirkemoen på Hallingby  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Ole Nilsedalens vei 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det skal tildeles adressenavn til en vei som ligger innefor reguleringsplan «396 - Søndre 

Kirkemoen» på Hallingby (se vedlagt oversiktskart). Veien er vist med rød farge i kartutsnittet 

under. 

 

 
 

Kommunen har fått inn 2 ulike forslag til adressenavn. Ett fra utbygger Sandvold Boliger AS 

og ett fra Ådal pensjonistforening. 

 

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 25.03.2019 (journalpost 15/2794-19) til naboer, grunneier, utbygger og 

foreninger ba Oppmålingsavdelingen mottagerne komme med begrunnede foslag til 

adressenavn. Frist for tilbakemelding ble satt til 25. mai 2019.  

 

Sandvold Boliger AS, som er utbygger, foreslo navnet Søndre Kirkemoveien uten nærmere 

begrunnelse. Ådal pensjonistforening hadde hatt navnesaken opp på et styremøte der de vedtok 

å foreslå Ole Nilsedalens vei. De begrunner det med at «… det er et kjent navn og det er en 

person som har gjort mye i Ådalen. ». 

 

De innkomne forslagene, Søndre Kirkemoveien og Ole Niledalens vei ble sendt Språkrådet 
v/Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene (journalpost 15/2794-23). 

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. I svarbrev (15/2794-24) 

skriver de at de ikke har merknader til skrivemåten av Søndre Kirkemoveien, men det vil bli 

misvisende å bruke søndre på denne veien da den ligger nord og nordvest for Kirkemoveien. Til 

adressenavnet Ole Nilsedalens vei har de ingen merknader. 

 



- 

Oppmålingsavdelingen har vurdert forslagene, og er enig med Stedsnavntjenesten at Søndre 

Kirkemoveien vil bli misvisende da den ligger nord og nordvest for Kirkemoveien. Sandvold 

Boliger AS foreslår også å adressere de 2 blokkene som ligger i sør til samme vei selv om disse 

har egen adkomst til gamle Ådalsvei. I matrikkelforskriften § 50 heter det at en bygning skal ha 

adresse til den veien som er godkjent som adkomst. Det er derfor naturlig at blokkene 

adresseres til gamle Ådalsvei. 

 

Ole Nilsedalen (1905–1976) var ordfører i Ådal kommune i 1940-41 og sammenhengende fra 

1945-1964 og deretter ordfører i Ringerike fra 1964 – 1971. Han var formann i fylkestinget fra 

1953-1963. I tillegg var han vararepresentant til stortinget i periodene 1945-1949 og 1961-1965. I 

tillegg til alt dette hadde han flere offentlige verv og tillitsverv (kilde www.stortinget.no ). Han 

representerte Arbeiderpartiet alle disse årene. Oppmålingsavdelingen mener at det vil være på sin 

plass å hedre han med å tildele veien hans navn, og støtter derfor Ådal pensjonistforening sitt 

forslag Ole Nilsedalens vei. 

 

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. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen må kjøpe inn og sette opp adressenavnskilt, og vil etter at byggene er tildelt 

adressenummer sende ut adressenummerskilt. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Grunneier, utbygger, naboer og foreninger har fått tilsendt brev der de er bedt om å komme med 

forslag til adresenavn på veien. 

  

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 Ådal pensjonistforening sitt forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra utbygger, forening og Stedsnavntjenesten. 

 

Rådmannen foreslår følgende adressenavn 

1. Ole Nilsedalens vei 

 

 



- 

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 og planområdet ligger i kommunen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Konst.kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/4972-21   Arkiv: L32  

 

Tildeling av adressenavn på Holleia og tilgrensende områder  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Mastedalsveien 

2. Aklangsveien 

3. Gruveveien 

4. Holleiaveien 

5. Ullerenveien 

6. Bleikmyrveien 

7. Væleren 

8. Sandumveien 

9. Berggardsvollveien 

10. Stormyrveien 

11. Nakkerudvollen 

12. Stortjernåsveien 

13. Butjernveien 

14. Tronrudveien 

15. Hjelmerudveien 

16. Gunhildåsveien 

17. Gulstøverseterveien 

18. Rolvestøverveien 

19. Kølabonnveien 

20. Sessrudveien 

21. Modalsseterveien 

22. Høgholleia 

23. Bekkelyveien 

 

 

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på veier og områder på Holleia og tilgrensende områder. Det er 

tilsammen 23 veier/områder som skal tildeles adressenavn i området «Holleia».  

 



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 26.05.2015 (15/4972-1) til eiere, festere og aktuelle foreninger i området ba 

Oppmålingsavdelingen om forslag til adressenavn for de ulike adresseparsellene. Samtidig ble 

kart for hver adresseparsell lagt ut på kommunens internettside. Frist for tilbakemelding ble 

satt til 31. juli 2015. Det kom i underkant av 20 tilbakemeldinger. 

 

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

Språkrådet v/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. 

 

Stedsnavntjenesten gav en samlet tilbakemelding i brev datert 09.02.2017 (sak. 15/4972-26) 

 

Adresseparseller i området «Holleia» 

 



Innenfor dette området er en del navn på veier og område allerede godt innarbeidet, ved at de 

brukes av velforeninger, grunneierlag og folk flest. Det samme gjelder navn på områder. 

Oppmålingsavdelingen har prøvd å ta hensyn til det i sine forslag til navngiving, men har også 

lagt vekt på at adresseparsellene skal være logisk oppbygd og ikke splittet opp i alt for mange 

småparseller. Prinsippene for inndeling i adresseparseller er presentert på kommunens 

webside, og her heter det: 

Ringerike kommune v/oppmålingsavdelingen har laget noen veiledende retningslinjer for 

fastsetting av adresseparseller: 

1. Adressesystemet i kommunen bygger på vedtatte adresseparseller  

2. En adresseparsell er en gate, vei, veistrekning eller et nærmere definert område uten 

veitilkomst  

3. Sideveien til en overordnet vei bør få eget adressenavn dersom sideveien er  

1. kortere enn 200 meter og fører til minst 15 adresseenheter  

2. lengre enn 200 meter men mindre enn 1 km og fører til minst 10 adresseenheter  

3. lengre enn 1 km og fører til minst 4 adresseenheter  

4. Det kan gjøres unntak for grensene som er satt i punkt 3 dersom dette gjør det enklere å 

finne fram til rett adresse. Det samme vil være tilfelle dersom sideveien fører til alt for 

ujevn nummerering langs hovedveien.  

 



 

1. Veien tar av fra Sandakerveien og ender nord for Lerbergsetertjern. 

Oppmålingsavdelingen foreslo Mastedalsveien siden første del av veien går i Mastedalen.  

Samme navn foreslår også Nakkerud og Tyristrand historielag v/leder Raymond Sørstrøm i 

brev datert 26.07.2015 (saksnr. 15/4972-18). Veien har også dette navnet i skogsveiregisteret 

til Landbrukskontoret. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen støtter forslaget og går inn for at veien får adressenavnet Mastedalsveien. 

 



 

2. Adressenavnet Aklangveien eksisterer i dag og går fra Ask og inn til Opptjern. 

Oppmålingsavdelingen foreslår at samme navn gis på veien videre forbi Askseter til 

Gruveås. Knut Helge Midtbø foreslår i epost datert 06.07.2015 (15-4972-10) 

skrivemåten Aklangsveien med fuge-s. Han legger ved en uttalelse fra 

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene som støtter hans forslag til 

skrivemåte. Birthe Møller, som har hytte på en liten øy i Skjærsjøen, skriver i e-post 

datert 20.06.2015 (saksnr. 15/4972-7) at de ror fra Klamperud, og dersom veien opp fra 

Ask ikke allerede har adressenavn foreslår hun Askseterveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) tilrår skrivemåten Aklangsveien med binde –s og viser 

til uttalene «/akk`Langs-/, /a:`kLangs-/» i herredsregisteret og sammensetningen 

Aklangselva i SSR. 

 

På grunnlag av tilbakemeldingen fra Stedsnavntjenesten anbefaler Oppmålingsavdelingen 

at adressenavnet endres til Aklangsveien slik at det blir i samsvar med norsk rettskriving, 

og at navnet brukes på veien helt frem til Gruveås slik foreslått. 
 

Rådmannen støtter anbefalingen og går inn for at veien får adressenavnet Aklangsveien. 

 



 

3. Veien går fra nordenden av Grytingen og nord til Kittelsbyseter. Oppmålingsavdelingen 

foreslo Kittelsbyseterveien siden veier går inn til og ender ved Kittelsbyseter. Nakkerud 

og Tyristrand historielag v/leder Raymond Sørstrøm foreslår i brev datert 26.07.2015 

(saksnr. 15/4972-18) Langdalsveien som adressenavn. I skogsveiregisteret til 

Landbrukskontoret er veien splittet i de 2 veistrekningene Ullern skog til skogstjern og 

Gruveveien. Oppmålingsavdelingen anbefalte opprinnelig at en brukte stedsnavnet hvor 

veien ender, Kittelsbyseter, som forledd i adressenavnet. Men i forbindelse med å 

tilrettelegge aktiviteter rundt Nikkelverket og den driften som har vært på Holleia mener 

Oppmålingsavdelingen at adressenavnet kan være en fin mulighet til å synliggjøre den 

aktiviteten som har vært i Langdalen ved å kalle veien Gruveveien. I følge Wikipedia lå 

det her en gruve som produserte 250 tusen tonn hvorav 2,5 – 3,5 % nikkel. Til 

sammenligning produserte den største gruva som lå i Ertelia ca. 400 tusen tonn, hvorav 

1,04 % nikkel. 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til adressenavnet.   

 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Gruveveien. 

 

 
 



4. Det foreslås at Holleiaveien forlenges fra bommen ved Ullern og helt frem til 

parkeringen ved Lutevollen. Denne adresseparsellen vil også omfatte stikkveiene langs 

veien slikt vist på kartutsnittet. Nakkerud og Tyristrand historielag v/leder Raymond 

Sørstrøm foreslår i brev datert 26.07.2015 (saksnr. 15/4972-18) Holleiaveien frem til 

nordenden av Grytingen. På strekningen fra Grytingen til Lutevollen har de ikke noe 

navneforslag.  Erik Fjeldheim foreslår i e-post datert 07.06.2015 (saksnr. 15/4972-4) 

navnene Langtjernsveien og Svartvannsveien som adressenavn på veien frem til 

eiendommen hans ved Langtjern.  

 

Oppmålingsavdelingen mener at det kan være hensiktsmessig å ha en «gjennomgående 

vei» med samme adressenavn, Holleiaveien, helt frem til Lutevollen, og anbefaler derfor 

det. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har følgende merknader til skrivemåten dersom 

Langtjernsveien eller Svartvannsveien velges som adressenavn: Ingen merknad til 

Langtjernsveien. Langtjern er eneste godkjente skrivemåte i SSR for naturnavnet som 

utgjør forleddet her, og herredsregisteret har binde-s i tilsvarende navn.  Når det gjelder 

skrivemåten av Svartvannsveien skriver de at «Andre navn i området som Frisvasselva, 

Breivasselva og Djupvasshøgda viser at den eldre genitivsformen _vass- (av vatn) er 

overlevert, og vi skulle således vente Svartvasselva, som vi primært vil tilrå. Men hvis 

bare Svartvannselva er kjent også blant eldre, kan vi også åpne for denne formen.» 

 

 
 

Herborg Slaatten foreslår i e-post datert 02.07.2016 (saksnr. 15/4972-9) at vei som tar 

av fra bom på vestsiden av Lysingen og går i retning østsiden av Svartvann og nordenden 

av Væleren gis adressenavnet Bygdeborgveien. Hun skriver at den gamle bygdeborgen er 

lite synlig i dag, men ligger på høyden mellom Svartvann og nordenden av Væleren. Det 

er et kjent navn og utfartssted på Tyristrand, og utsiktspunkt over Væleren. I samtale 



med Raymond Sørstrøm, leder for Nakkerud og Tyristrand historielag, uttrykker han 

skepsis til at det har vært noen bygdeborg her. Han mener det derfor vil være feil å tildele 

veien adressenavnet Bygdeborgveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte av 

Bygdeborgveien. 

 

Veiens lengde er i underkant av 1 km og det er knyttete 4 adresser til den. Slik sett er 

den på grensen av det som skal til for å tildele den eget adressenavn. Når det i tillegg 

såes tvil om det har vært noen bygdeborg her vurderer Oppmålingsavdelingen det som 

mest hensiktsmessig å adressere denne som en stikkvei til Holleiaveien.  

 
 

Rådmannen går inn for at vei nr. 4 med stikkveier får adressenavnet Holleiaveien. 

 



 

5. Veien tar av ved Ulleren og går inn til Veholtsetra. Et vanlig prinsipp er å ta 

utgangspunkt i stedet der veien ender, i dette tilfellet Veholtsetra. Men i denne 

sammenheng mener Oppmålingsavdelingen at det kan være like hensiktsmessig å bruke 

Ulleren som førsteledd i navnet. Her ligger de fleste bygningene som skal adresseres til 

denne veien, og det er et kjent navn som mange vet hvor ligger. Dette navnet har ikke 

vært ut på høring. Stedsnavntjenesten er nylig forespurt om navnet (15/4972-27), men på 

grunn av ferietid har vi ikke fått svar innenfor skrivefristen for saksframlegget. Vi antar 

at det vil komme før møtet i HMA, og vi vil i møtet orientere HMA om svaret fra 

Stedsnavntjenesten.   

Som en konsekvens av at denne veien får eget adressenavn vil de første bygningene, som 

i dag har adresse til Holleiaveien, bli omadressert fra dagens Holleiaveien til 

Ullerenveien. Omadressering blir ofte sett på som en ulempe, men etter omadresseringen 

vil vi få en enhetlig og logisk adressering langs denne veien.  

 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Ullerenveien.  

 
 



6. Veien går fra bommen ved Kvernvollen og inn til og forbi Pjåkerud hyttefelt ved 

Væleren. Oppmålingsavdelingen foreslo Hyttebyen på grunnlag av at dette navnet er 

brukt om hyttefeltet av lokalbefolkning. 

Nakkerud og Tyristrand historielag v/leder Raymond Sørstrøm foreslår i e-post datert 

30.04.2015 (saksnr. 14/3252-11) navnene Kvernvollen, Hyttebyveien og Bleikmyråsen.  

Truels Zeiner-Henriksen argumenterer for at navnet bør ha noe med vannet Væleren å 

gjøre, og foreslår følgende adressenavn: Østvæleren, Vælerstubben eller Væleren. Han er 

samtidig negativ til det foreslåtte navnet Hyttebyen.  

Oppsitterne i Kvernvollen og Pjåkerud vel v/Øyvind Førland Standal skriver i brev datert 

07.07.2015 (saksnr. 15/4972-11) at forslaget Hyttebyen er upassende, og er heller ikke 

et lokalt tradisjonelt stedsnavn. De foreslår derfor i prioritert rekkefølge følgende 

adressenavn på veien fra Vælerenveien og frem til bommen: Kvernvollen, 

Kvernvollbakken eller Kvernvollgrenda. Veien fra bommen og inn til Pjåkerud hyttefelt 

fåreslås gitt navnet Bleikmyrveien etter navnet på en stor myr i området. Som alternativ 2 

foreslår de at hele veien fra Vælerenveien og inn til Pjåkerud hyttefelt får navnet 

Bleikmyrveien. Robert Øverland foreslår i brev mottatt 16.07.2015 (saksnr. 15/4972-12) 

adressenavnet  Kvernvollveien fra Vælerenveien og inn til bommen og Bleikmyrveien 

derifra og inn til hyttefeltet. Anne Karin Andersen Jensen foreslår i epost datert 

02.06.2015 (saksnr. 15/4972-2) Holleiaveien fra bommen til veiens slutt, og stikkvei 

mellom parkering 1 og 2 i hyttefeltet for Lille Holleiavei. Kari Hovlund Hellum foreslår i 

e-post datert 31.07.2015 (saksnr. 15/4972-19) at en bruker navn knyttet til gruvedriften 

som var i området i gamle dager. Foreslår derfor Nikkelveien eller Nikkelverkveien. Hun 

skriver videre at ved Væleren-bekken ligger rester av den gamle sagdammen. Nedenfor 

lå det en eller flere sager. Hun mener derfor at navnene Sagveien eller Sagdamveien bør 

tas i bruk for å holde gamle områdenavn i hevd.  

 

Oppmålingsavdelingen kan til orientering opplyse om at Kvernvollveien og –jordet er 

adressenavn som allerede er i bruk på Veme. Holleiaveien og Sagveien er også 

adressenavn som allerede er i bruk. Karin Hovlund Hellum foreslår navn knyttet til 

Nikkelverket, men siden Nikkelverkets hovedaktivitet var ved Ertelia ved Åsterudtjern 

og Langdalen lenger nord på Holleia mener Oppmålingsavdelingen at disse navnene ikke 

passer som adressenavn fra Vælerenveien og inn til hyttefeltet selv om de isolert sett er 

«gode» navn.  Oppsitterne i Kvernvollen og Pjåkerud vel foreslår, som alternativ 2, at 

hele veien fra Vælerenveien og inn til Pjåkerud hyttefelt får adressenavnet Bleikmyrveien. 

Andre har foreslått samme navn fra bommen og inn. Oppmålingsavdelingen mener at det 

er mest hensiktsmessig å tildele ett navn til hele veien, og anbefaler i den sammenheng 

Bleikmyrveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 



Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Bleikmyrveien. 

 



 

7. Her er det et område på vestsiden av vannet Væleren som skal gis adressenavn. 

Oppmålingsavdelinegen foreslo Væleren som adressenavn siden hyttene som skal tildeles 

adresse ligg i strandkanten til Væleren, og uten direkte veiadkomst som vist på vedlagt 

kart.  

Nakkerud og Tyristrand historielag v/leder Raymond Sørstrøm mener bestemt at denne 

adresseparsellen må få et annet navn. Brev datert 26.07.2015 (saksnr. 15/4972-18). De 

foreslår Burevollveien, eventuelt Østre Vælerveien.  

Siden dette ikke er en vei som skal tildeles adressenavn er ikke historielaget sine forslag 

aktuelle her. Oppmålingsavdelingen anbefaler derfor, som opprinnelig foreslått, Væleren 

som adressenavn. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Væleren. 

 



 

 

 

8. Oppmålingsavdelingen foreslår å 

forlenge dagens Sandumveien som i dag 

går fra Kolkinnveien og nordover til 

sørenden av Rønnestjern til å gå videre 

til grensen mot  

Modum kommune vest for 

Nakkerudvollen.  

 

Årsmøtet for veiforeningen Sandum – 

Stormyr v/Trond Berggaard er enig i at 

hele skogsbilveien får adressenavnet 

Sandumveien. E-post datert 25.06.2015, 

saksnr. 15/4972-8. Men veiforeningen 

ønsker eget adressenavn på stikkveien 

ved Berggardsvollen og ved Stormyra, 

henholdsvis Berggårdsvollveien og Stormyrveien. 

 

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

26.07.2015 (saksnr. 15/4972-18) enig i at hele veien får ett adressenavn, men lurer på 

hva stikkveien opp og forbi Nakkerudvollen og stikkveien til hytta «Stalingrad» vil få 

som navn. 

Ellen Winter foreslår i e-post datert 16.07.2015 (saksnr. 15/4972-13) at stikkveien forbi 

Nakkerudvollen gis adressenavnet 

Nakkerudtråkket eller Majaveien. 

Nakkerudtråkket begrunnes med at veien brukes 

så langt den går når en skal til Nakkerudvollen. 

Majaveien foreslåes for å hedre en av de 

personene som i mange år lå som budeie på 

Nakkerudvollen. Ellen Winter skriver «…Hun, 

Marie (Maja), var datter av Johanne og Martinius 

Nakkerud på Nakkerud gård, født 20.07.1885 og 

levde på Nakkerud hele sitt liv. Hva hun kunne 

fortelle om livet på setra og om hulder og troll! Vi satt mange ganger trollbundet over 

hennes historier. Men et slit må det ha vært, både å gå med dyrene opp tidlig på 

sommeren og ned om høsten og stellet på setra med vannbæring, ysting og kjerning. Det 

er en svunnen tid vi ikke kan sette oss inn i, men vi er mange som fortsatt husker henne, 

og kanskje vil hun ved dette ”leve” videre. …». 

 



Oppmålingsavdelingen opplyser at det i utgangspunktet var tenkt slik at hovedvei med 

stikkveier skulle få samme adressenavn, Sandumveien, slik vist på kartvedlegget.  

 

Oppmålingsavdelingen vil likevel gå 

bort fra hovedprinsippet og anbefale å 

tildele egne adressenavn til sideveiene 

selv om det er få adressepunkt  knyttet 

til hver stikkvei, og de er relativt korte. 

Dette er skogsområder med få 

bygninger, og hvor det kan være 

vanskelig å finne frem. Navn er 

identitetsbærende og vil gjøre det 

lettere å finne frem.  

 

Dersom HMA ønsker å tildele 

sideveiene egne adressenavn har 

Stedsnavtjenesten (15/4972-26) 

følgende merknader til adressenavnet 

på sideveiene:  

Stormyrveien: Ingen merknad.  

 

Berggårdsvollveien: Tilrår skrivemåten 

Berggardsvollveien i samsvar med tilrådd skrivemåte i SSR og uttalen  /bęrg`gaŗşvøll´n/ i 

herredsregisteret. Til uttalen er følgende merknad «I desse 2 namna heiter det ´gard´, 

men målføret elles har /gå:L/». Oppmålingsavdelingen er enig i Stedsnavntjenestens 

anbefaling. 

 

Nakkerudtråkket: Stedsnavntjeneste tilrår Nakkerudvolltråkket selv om det blir et tungt 

navn, eventuelt bare Nakkerudvollen. 

Majaveien: Ingen merknad. Oppmålingsavdelingen anbefaler Nakkerudvollen. 

 

Velger HMA å tildele de tre sideveiene egne adressenavn anbefaler 

Oppmålingsavdelingen Berggardsvollveien, Stormyrveien, og Nakkerudvollen. 

 

Stedsnavntjenesten har ikke uttalt seg om det allerede eksisterende adressenavnet 

Sandumveien . 

 

Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Sandumveien til grensen mot Modum 

kommune. Stikkveiene får henholdsvis  adressenavnene Berggardsvollveien, 

Stormyrveien og Nakkerudvollen i tråd med Stedsnavntjenestens anbefalte skrivemåte. 



 

9. Veien går ut fra Kolkinnveien ved Lilleseteren og går herfra nordover mot 

Vesetrudsetertjern. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Stortjernåsveien slik 

den også er benevnt i skogsveiregisteret til Landbrukskontoret.  Det er ikke kommet 

noen merknader til dette adressenavnet. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Stortjernåsveien. 



 

 

10. Veien går ut fra Drolshammarveien ved Drolshamar og går sørover og oppover til 

Butjern. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Butjernveien. Det er ikke kommet 

merknader til adressenavnet. 

 
Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Butjernveien. 



 

11. I forslaget som ble sendt ut starter veien der Drolshammarveien slutter i lia vest for 

Torgersbråtan og svinger seg videre oppover i lia. Oppmålingsavdelingen foreslo 

Tronrudveien som adressenavn. Det er ikke kommet merknader til adressenavnet. 

 
Stedsnavntjenesten (15/4972-26) skriver «… Så vidt vi kan se ut fra kartet, går ikke 

denne veien helt til Tronrud, men opp mot Tronrudkollen. Ville det være riktigere å kalle 

veien Tronrudkollveien eller bare Tronrudkollen?…».   

 

Det er riktig som Stedsnavntjenesten påpeker. Her vil det være naturlig å gi hele veien 

fra Drolshammarveien og opp på åsen samme adressenavn. Hadde en tenkt at hyttene på 

Holleia skulle tildeles veiadresser den gang en adresserte Drolshammarveien ville det 

vært naturlig å definere hele veien som en adresseparsell. Derfor anbefaler 

Oppmålingsavdelingen Tronrudveien som adressenavn på hele veien fra 

Drolshammarveien og opp på åsen. 



 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Tronrudveien.  

 

12. Veien går ut fra Skotlandveien vest for Hjelmerud og går oppover i lia til og forbi 

Hjelmerudsetertjern.  Oppmålingsavdelingen foreslo Hjelmerudveien slik den også er 

navnet i skogsveiregisteret til Landbrukskontoret.  

 
Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Hjelmerudveien. 



 

13. Veien går ut fra Skotlandveien ved Hallingstøveren og går sørover opp lia mot 

Gunhildåsen. Oppmålingsavdelingen foreslo Gunhildåsveien slik den også er navnet i 

skogsveiregisteret til Landbrukskontoret. Det samme navnet ønsket Kjell Arne Roen i 

telefon 03.08.2015 (saksnr. 15/4972-20). 

 
Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Gunhildåsveien. 



 

14. Veien går ut fra Skotlandveien ved Hallingstøveren og går sørover opp lia til og forbi 

Gulstøverensetra. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Gulstøverenveien . Det 

kom ingen merknader til adressenavnet. 

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) bemerker at «… Når et navn i bestemt form inngår som 

forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen bort. Vi tilrår derfor 

skrivemåten Gulstøverveien. …(…) … Ettersom denne veien begynner et stykke øst for 

bruket Gulstøveren og fortsetter opp til setra, ville det passe bedre å bruke seternavnet 

som adressenavn? …».   

 
 

 

Oppmålingsavdelinga er enig i argumentet til Stedsnavntjenesten og foreslår 

adressenavnet Gulstøverseterveien selv om det blir et litt tungt navn. Fordelen er at 



adressenavnet er presist med hensyn hvor veien går. 

 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Gulstøverseterveien. 

 

15. Veien går fra Rolve-Støveren og sørover opp lia. Oppmålingsavdelingen foreslo 

adressenavnet Rolve-Støverenveien. Det kom ingen merknader til adressenavnet.  

 

 
Stedsnavntjenesten (15/4972-26) påpeker igjen at «… Når et navn i bestemt form inngår 

som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte endelsen bort. Vi tilrår derfor 

skrivemåten Rolvestøverveien. Rolvestøveren er tilrådd skrivemåte for bruksnavnet i SSR, 

…» 

 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Rolvestøverveien. 

 

 



16. Veien tar av fra Kittelsbykroken og går oppover lia forbi Kølabonn. 

Oppmålingsavdelingen foreslo Kølabonnveien som adressenavn. Det kom ingen 

merknader til adressenavnet.  

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) skriver at de har bedt Kartverket om å reise formell 

navnesak på dette naturnavnet. Kommunen må vente til det er gjort vedtak i denne saken 

før navnet kan brukes som adressenavn.  I vedtaksbrev fra Kartverket (17/718-5) vedtar 

de skrivemåten Kølabonn og Kølabonnhaugen. I samsvar med Kølabonn fastsetter de 

også skrivemåten Kølamila, Kølaberget, Køladalsbekken og Kølabrumoen.  

 

 
 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Kølabonnveien.  



 

17. I kartvedlegget som ble sendt ut startet veien ved Tranbyveiens slutt ved Sessrud, går 

oppover lia og deler seg etter hvert i flere sideveier. Oppmålingsavdelingen foreslo 

Sesserudveien som adressenavn for hele veisystemet med utgangspunkt i denne veien. Odd 

Ovar Fremgård støttet dette navneforslaget i telefon 30.07.2015, og opplyste at Line 

Tandberg gjorde det samme (saksnr. 15/4972-15). Sesserud gårsvei v/Line Tandberg 

(15/4972-16) foreslår i e-post datert 30.07.2015 at 

veistykket fra Tranbyveien til skogsbilveiens start også gis 

adressenavnet Sesserudveien. Veistykket har navn etter 

gården Sesserud og omtales som Sesserud gårdsvei. Langs 

veien er det 4 husstander samt en fritidsbolig. 

Knut Sørsdal Fodnæss foreslår i e-post datert 11.06.2015 

(saksnr. 15/4972-6) at sidevei gis adressenavnet 

Modalseterveien. Han skriver at her har det i mange år 

vært et eget veilag, med noen færre oppsittere enn i 

Sesserudveien, men med eget navn på veien. I e-post fra Bernt Eidahl datert 27.07.2015 

(15/4972-14) sendt på vegne av styrene i Sesserudveien, Tranbyveien og Bekkelyveien 

støttes Knut Sørsdal Fodnæss sitt forslag.  

 

 
Oppmålingsavdelingen er enig i 

ønsket fra styret i Sesserud 

skogsbilvei om å tildele veistykket 

fra Tranbyveien og til 

skogsbilveiens start for 

Sessrudveien. Hadde en tenkt at 

hyttene på Holleia skulle tildeles 

veiadresser den gang en adresserte 

Tranbyveien ville det vært naturlig 

å definere hele veien fra 

Tranbyveien som en 

adresseparsell.  

 

Oppmålingsavdelingen vurderte 

oppsplitting av skogsveien i flere 

adresseparseller før forslagene ble 

sendt ut, men kom frem til at det i 

tråd med de retningslinjene en 

arbeider etter var mest 

hensiktsmessig å gi ett 

adressenavn til veiene. Men på 

grunnlag av de innspillene som er gitt har en vurdert dette på nytt og kommet til at 

Modalseterveien blir en egen adresseparsell slik ønsket av Knut Sørsdal Fodnæss og 



styrene i Sesserudveien, Tranbyveien og Bekkelyveien da fritidshus i forlengelse av veien 

vil få adresse til den.   

 

Stedsnavntjenesten (15/4972-26) mener navnet skal skrives Sessrudveien i samsvar med 

tilrådd skrivemåte i SSR og uttalen /séʹssrú/ i Norske Gaardsnavne. Dersom 

Modalseterveien velges som eget adressenavn tilrår Stedsnavntjenesten skrivemåten 

Modalsseterveien med binde-s. Eiendomsnavnet som utgjør forleddet har tilrådd 

skrivemåte Modalssetra i SSR.  

 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Sessrudveien i tråd med 

Stedsnavntjenestens anbefalte skrivemåte. Rådmannen går inn for at sideveien til 

Modalssetra tildeles adressenavnet Modalsseterveien i tråd med Stedsnavntjenestens 

anbefalte skrivemåte. 

 



 

18. Høgholleia er et adresseringsområde som dekker et stort område med noen hytter uten 

direkte veiadkomst. Begrepet «Høgholleia» brukes om de nordlige områdene av Holleia, 

og er et geografisk begrep brukt av DNT-Ringerike i foreningens turbeskrivelser. Det kom 

ingen merknader til adressenavnet. 

 

 
Stedsnavntjenesten (15/4972-26) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at området tildeles adressenavnet Høgholleia. 



 

19. Veien tar av ved Nedre Tranby og går om lag 2,5 km oppover/sørover i Holleia. Styrene i 

Sesserudveien, Tranbyveien og Bekkelyveien v/Line Tandberg, Knut Sørsdal Fodnæss og 

Bernt M. Eidahl skriver i e-post fra Bernt Eidahl datert 27.07.2015 (15/4972-14) at de 

ønsker Bekkelyveien som navn på skogsbilveien som tar av ved Nedre Tranby. I dag er 

skogsveien delt opp i to veistrekninger med hvert sitt styre. De ønsker å slå disse sammen 

administrativt og få ett navn på veien, Bekkelyveien. Oppkalt etter en plass som heter 

Bekkely, som veien går forbi. I dag er den nedre delen av veien adressert til Tranbyveien, 

men det er naturlig å se hele veien fra Tranbyveien til dens slutt på Holleia som en 

adresseparsell.  

 
Oppmålingsavdelingen er enig i ønsket fra veistyrene om å tildele hele veien fra 

Tranbyveien og til skogsbilveiens slutt Bekkelyveien.  Hadde en tenkt at hyttene på Holleia 

skulle tildeles veiadresser den gang en adresserte Tranbyveien ville det vært naturlig at en 



allerede den gang definerte hele veien fra Tranbyveien som en adresseparsell. Den ønskede 

løsningen vil ha som konsekvens at en må omadressere noen bygninger/hus som i dag har 

adresse Tranbyveien, men det vil gi en mer logisk og ryddig adressering for fremtiden. 

 

Stedsnavntjenesten er nylig forespurt om dette navnet (15/4972-27), men på grunn av 

ferietid har vi ikke fått svar innenfor skrivefristen for saksframlegget. Vi antar at det vil 

komme før møtet i HMA, og vi vil i møtet orientere HMA om svaret fra 

Stedsnavntjenesten.   

 

Rådmannen går inn for at veien tildeles adressenavnet Bekkelyveien. 

 

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. 

 

I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som 

en ny politisk sak. 

 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene og områdene som skal tildeles navn 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.  

 

Økonomiske forhold 
Det skal settes opp adressenavnskilt, og kommunen bestiller og sender ut 

adressenummerskilt. 

 

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

uttalelser fra grunneiere 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 med nummer hvor de ulike veiene ligger 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.07.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

konst.kommunalsjef Hilde B. Fivelsdal 

 

enhetsleder Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1268-18   Arkiv: GNR 42/8  

 

 

Nydyrking på Sandsætra Gnr/bnr 42/8 
 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i Nydyrkingsforskriften § 4 avslår Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

søknaden om godkjenning av plan for nydyrking. Begrunnelse for avslaget: 

- Nydyrkingen er ikke forenelig med § 1 i forskriften, som skal sikre at nydyrking tar 

hensyn til natur- og kulturlandskap. Oppdyrking av arealet vil ha vesentlig negativ 

innvirkning på sjeldne og svært viktige naturverdier. Ulempene ved nydyrking vurderes 

større enn de landbruksmessige fordelene. 

- Arealet er del av verneplan for Nordre Tyrifjorden og økologisk kompensasjon for 

FRE16. Verneplanen ligger til behandling hos Klima- og miljødepartementet. 

 

  

Sammendrag 

På eiendommen Sandsætra, gnr. 42 bnr. 8, søkes det om oppdyrking av ca. 50 dekar 

høybonitetsskog. Søknader om nydyrking behandles etter Nydyrkingsforskriften, og det skal 

legges særlig vekt på hensynet til natur- og kulturlandskapsverdiene (§ 1 og § 5). På bakgrunn 

av at omsøkt areal består av en nasjonalt viktig og sjelden naturtype med mange registrerte 

funn av rødlistearter, samt at arealet er foreslått vernet som økologisk kompensasjonsareal i 

forbindelse med Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16, kan ikke søknaden om 

godkjenning av plan for nydyrking godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Anders Strande fremmet 15.03.2017 en søknad om nydyrking på eiendommen Sandsætra på 

vegne av eier Ingrid Sandsæter (vedlegg 1). Det er eier som står oppført som søker, men det er 

Strande, som forpakter av eiendommen, som har utarbeidet søknaden og som har hatt kontakt 

med landbrukskontoret angående arealet. 

 

I Gårdskart er eiendommen Sandsætra oppført med et totalareal på 424 dekar, hvorav 252 

dekar fulldyrka mark og 76 dekar produktiv skog. 

 

Anders Strande eier og driver landbrukseiendommen Braak, gnr/bnr 7/1. Denne eiendommen 

blir berørt av Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 (FRE16) som vil krysse over dyrka 

mark på Mælingen. Driftsenheten Sandsætra blir ikke berørt av FRE16. 

 



- 

Alle søknader om nydyrking skal behandles etter Nydyrkingsforskriften, hvis formål er å sikre 

at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Alle saker skal 

sendes på høring til fylkeskommunen som kulturminnemyndighet, samt til Fylkesmannen hvis 

tiltaket kan berøre vesentlige miljøverdier. 

 

Søknaden er tidligere behandlet i HMA den 15.01.2018 i sak 6/18. Se vedlegg 2 og 3. 

Vedtaket stilte krav om arkeologiske undersøkelser og konsekvensutredning (KU) før søknad 

om godkjenning av plan for nydyrking behandles. Konsekvensutredning ble oversendt 

kommunen 18.07.2018, og rapport om arkeologiske undersøkelser ble mottatt 26.03.2019. 

 

Omsøkt areal er foreslått vernet, og inngår i verneplan for Nordre Tyrifjorden og Storelva og 

økologisk kompensasjon. Miljødirektoratets tilråding angående verneplanen ble oversendt 

Klima- og miljødepartementet (KLD) 31.08.2018. Se vedlegg 12, 13 og 14. 

 

Landbrukskontoret har anbefalt søker at behandling av nydyrkingssøknaden utsettes til 

verneplanen er ferdig behandlet hos KLD og det er klart om arealet blir vernet. Søker ønsker 

ikke å utsette, og krever at saken behandles. 

 

Beskrivelse av saken 

Det søkes om nydyrking av et areal på ca. 50 dekar på eiendommen Sandsætra. Arealet er i 

følge Gårdskart klassifisert som dyrkbar høybonitetsskog. Omsøkt areal ligger inntil fulldyrka 

mark i vest, men på grunn av nivåforskjeller vil det ikke være tilknytning mellom arealene. 

Busundveien går langsmed arealet mot nord/nordvest, Busund sandtak ligger mot sørvest, og 

Storelva ligger mot sør. 

 

Saken ble oversendt Fylkesmannen i Buskerud og fylkeskommunen i Buskerud for uttalelse 

den 27.04.2017 (vedlegg 4). Fylkesmannen sier i sin uttalelse av 14.06.2017 at saken kan ha 

vesentlige konsekvenser for nasjonale og regionale miljøinteresser, og at ulempene ved 

nydyrking er større enn de landbruksmessige fordelene (vedlegg 5). Fylkeskommunen uttaler i 

brev av 14.06.2017 (mottatt medio august 2017) at de ønsker å utføre arkeologiske 

undersøkelser hvis det er aktuelt å godkjenne nydyrkingssøknaden. En slik undersøkelse ble 

utført 22.11.2018. Rapporten fra undersøkelsen ble ferdigstilt 25.03.2019, og det fremgår her 

at det er utført overflateregistrering og at det ikke er gjort funn av automatisk fredede 

kulturminner (vedlegg 6).  

 

Miljøverdiene på området er tilgjengelig på offentlige databaser som Naturbase og Artskart. 

Vedlegg 7, 8 og 9 viser kart over hhv. naurtyperegistreringer, rødlistearter og verneområder i 

og i nærheten av omsøkt areal. Oppsummert er følgende miljøverdier registrert: 

 Hele det omsøkte arealet består av svært viktig naturtype (A-verdi) – gammel 

granskog, og har følgende områdebeskrivelse: «Lokaliteten har meget store 

naturverdier, særlig knyttet til naturskogskvalitetene. Så gammel gran- og furuskog 

med mye læger og god kontinuitet i død ved, beliggende på breelvslette i lavlandet og 

på høy bonitet (rik sandbarskog), og med så rik vedsoppfunga, er svært sjeldent. Dette 

gjenspeiles i et meget rikt artsmangfold, og hittil er det påvist 9 rødlistearter (1 EN, 3 

VU, 5 NT, ihht. Rødliste for arter 2015), og en god del flere finnes utvilsomt. Tross en 

del småhogster er lokaliteten å betrakte som tilnærmet unik i Norge, og er vurdert som 

klart svært viktig (verdi A).» (Se vedlegg 10).  

 Området grenser til Storelva og Sandsætra, begge med A-verdi naturtype kroksjøer, 

flomdammer og meandrerende elveparti 



- 

 Området grenser til Busund sandtak – A-verdi naturtype erstatningsbiotoper på berg og 

åpen jord.  

 Innenfor og i umiddelbar nærhet til omsøkt areal er det i tidsrommet 2009 til 2016 

registrert 35 funn av 15 ulike rødlistede arter. 

 21 av observasjonene blir direkte berørt av planen for nydyrking, blant annet arten 

gullfrynsekjuke som er sterkt truet. 

 Arealet er registrert som foreslått verneområde for økologisk kompensasjon. 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok den 15.01.2018 at det var nødvendig med 

en konsekvensutredning da det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for 

naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn. Søker leverte 18.07.2018 en KU med tittel 

Kompenserende nydyrking- Ringeriksbanen og E16 fellesprosjektet – «FRE16» (vedlegg 11).  

Dokumentet er utarbeidet av Landbrukstakst Gudbrand Teigen. Hovedkonklusjonen er 

oppsummert i fire punkter: 

- Nydyrkingen som omsøkt vil gjøre det mulig å opprettholde lønnsom landbruksdrift i 

området, og sikre at matproduserende jord av nasjonal verdi holdes i hevd. Slik bidrar 

søknaden om nydyrking til å realisere politiske målsettinger om økt matproduksjon i 

jordbruket både lokalt og nasjonalt.  

- Det må opprettes en balansert avveining mellom hensyn til jordvern og økologisk 

kompensasjon. Faktagrunnlaget må også balanseres, slik at alle vesentlig data 

kommer fram med relevant vekting. Til nå synes arealets verdi som økologisk 

kompensasjon langt bedre utredet og dokumentert enn arealets dyrkingsverdi, 

samtidig som det er påfallende mange artsfunn i forhold til nærliggende arealer med 

tilsvarende klima og jordsmonn.  

- Kompensasjon haster, fordi landbruk er en langsiktig produksjon avhengig av 

bærekraft over generasjoner. Om det ikke kan påregnes tilstrekkelig arealtilgang på 

sikt, vil heller ikke avkastning bli påregnelig, og det medfører risiko for at 

investeringer og vedlikehold i driftsenhetene i landbruket opphører.  

- Siden nydyrking som omsøkt bare delvis kan kompensere for tap av dyrka jord til 

FRE16, bør det kjøpes ytterligere arealer egnet for dyrking fra for eksempel Statskog.  

 

I forhold til naturmangfold konkluderer KU med at konsekvensen at tiltaket er fjerning av 

skog, skogbunnsvegetasjon og læger som er habitat for sjeldne arter. Som avbøtende tiltak 

foreslås å bevare en robust kantsone, flytting av læger til sammenlignbare nærliggende 

skogarealer, bevaring av rik sand-lågurtskog i kantsone og skråning og gjennomføring av 

økologisk kompensasjon på areal som ikke er egnet for nydyrking. 

 

I etterkant av forrige vedtak i HMA og ferdigstillelse av KU har omsøkt areal blitt foreslått 

vernet som naturreservat. Arealet var ett av mange som ble kartlagt for å finne mulige arealer 

til økologisk kompensasjon for tap av viktige naturverdier som følge av FRE16. Fylkesmannen 

har etter en lang prosess utarbeidet et forslag til verneplan for Nordre Tyrifjorden hvor forslag 

til kompensasjonsarealer inngår. Miljødirektoratet har sendt en endelig tilråding til KLD hvor 

planen nå ligger til behandling. KLD har satt krav om at arbeidet med verneplan og 

reguleringsplan skal foregå parallelt slik at verneplan og reguleringsplan kan sluttbehandles 

samtidig av regjeringen. BaneNOR sendte endelig forslag til reguleringsplan til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet den 20.05.2019. Vedtak av 

reguleringsplan og verneplan blir tidligst høsten 2019.  

 

Forholdet til overordnede planer 



- 

Arealet er avsatt til landbruk-, natur-, og friluftsområde (LNF) i kommuneplanens arealdel. 

 

Juridiske forhold  

Forskrift om nydyrking har som formål å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til 

natur- og kulturlandskap. Hensynet til miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og 

landskapsbildet skal vektlegges. Driftsmessige gode løsninger skal også tillegges vekt.  

 

Alle nydyrkingstiltak må ha en godkjent plan for nydyrking. Det er kommunen som godkjenner 

søknader om nydyrking. Hvilke forhold som er av betydning for avgjørelsen er beskrevet i § 5: 

«Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få 

for natur- og kulturlandskapsverdiene, jf. § 3 fjerde ledd. Ved denne vektleggingen skal det 

tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne miljøverdiene er. 

Ved avgjørelsen skal det for øvrig legges vekt på om det ut fra jordloven § 1 er ønskelig å 

styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten, og om nydyrkingstiltaket legger til rette for 

driftsmessig gode løsninger.» 

 

Rundskriv M-19/97 Om nydyrking inneholder en gjennomgang av Nydyrkingsforskriften og 

retningslinjer for praktisering av forskriften. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018: 

 

Før søknad om godkjenning av plan for nydyrking kan behandles, må området først 

gjennomgå arkeologiske undersøkelser, jf. fylkeskommunens uttalelse. I tillegg vil det være 

nødvendig med en konsekvensutredning (KU), da det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få 

vesentlige virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn, jf. Fylkesmannens 

uttalelse og forskrift om konsekvensutredninger. Arkeologiske undersøkelser og 

konsekvensutredning må bekostes av tiltakshaver. Vedlagt ligger fylkeskommunens budsjett på 

arkeologiske undersøkelser. Det bes om en tilbakemelding på om budsjettet aksepteres. I 

tillegg bes det om at tiltaket og konsekvensutredningen kunngjøres, og at berørte naboer 

varsles. Utføring av arkeologiske undersøkelser og utarbeidelse av KU vil ikke automatisk 

medføre en godkjenning av tiltaket. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Nydyrkingsforskriften § 9 stiller krav til innhenting av nødvendige uttalelser. Regional 

kulturminnemyndighet skal alltid gis anledning til å uttale seg om nydyrkingstiltak. Hvis tiltaket 

kan berøre vesentlige miljøverdier skal også Fylkesmannen gis anledning til å uttale seg. I 

denne saken har nydyrkingsplanen blitt sendt på høring til både fylkeskommunen i Buskerud og 

Fylkesmannen i Buskerud. Begge har uttalt seg til tiltaket. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Denne saken gjelder et areal som er foreslått vernet på bakgrunn av naturverdiene som finnes 

der. Konsekvensen av at tiltaket gjennomføres er at naturverdier fjernes fra arealet. Selv om 

arealet ennå ikke er vedtatt vernet, ligger det en verneplan til behandling hos KLD. I forslaget 

til verneforskriften § 3 første og annet ledd går det fram at det ikke vil være lovlig å 

gjennomføre tiltaket hvis/når det blir vernet som naturreservat:   

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.  

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:  



- 

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det 

er forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra 

naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt. 

 

Saken er prinsipiell i forhold til om Ringerike kommune skal godkjenne tiltak som er i strid 

med foreslått forskrift om vern i en verneplan som er under behandling i departementet. 

 

Alternativ løsning 

 

Alternativ 1: Dersom HMA ønsker å utsette saken for befaring er forslag til vedtak: 

 

1. Saken utsettes for befaring 

 

 

Alternativ 2: Dersom HMA ønsker å utsette saken til verneplanen er ferdig behandlet, kan et 

vedtak se slik ut: 

 

1. Saken utsettes til Verneplan for Nordre Tyrifjorden og Storelva og økologisk 

kompensasjon er ferdig behandlet i Klima- og miljødepartementet (KLD). 

2. En nydyrking av 50 dekar slik det framgår i søknaden vil ikke kunne godkjennes etter 

Nydyrkingsforskriften selv om arealet ikke vernes som naturreservat. Det må utredes 

ytterligere mulighetene for eventuelle avbøtende tiltak av hensyn til biologisk mangfold, 

og det må gjennomføres nye biologiske undersøkelser for å avklare omfanget og presis 

lokalisering av miljøverdier på arealet. Hvis avbøtende tiltak ikke kan gjennomføres på 

egen eiendom, må det framlegges konkrete avtaler med andre aktuelle grunneiere. 

3. Nye biologiske undersøkelser og utredninger om avbøtende tiltak vil ikke automatisk 

føre til positivt vedtak om nydyrking.  

 

Rådmannens vurdering 

Ved en vurdering av søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal natur- og 

kulturlandskapsverdiene tillegges særlig vekt. Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til 

grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på informasjon 

fra Naturbase og Artskart (artsdatabanken), og kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok. På 

bakgrunn av godt kunnskapsgrunnlag anses også konsekvensene av tiltaket som kjent. Det 

påpekes likevel at det i naturtypebeskrivelsen kommer frem at forekomsten av rødlistearter 

sannsynligvis er høyere enn det som hittil er beskrevet. 

 

På bakgrunn av miljøverdiene på omsøkt areal krevde HMA en konsekvensutredning før 

søknad om godkjenning av plan før nydyrking kunne behandles. Rådmannen mener at en KU 

derfor grundig må svare ut konsekvensene nydyrking vil få for miljøverdiene. Den må også gi 

konkrete avbøtende tiltak ved et senario hvor hele eller deler av arealet nydyrkes. 

 

I konsekvensutredningsdokumentets kapittel 6.5 beskrives naturmangfoldet på lokaliteten og 

mulige avbøtende tiltak, og kapittel 6.6 gir en vurdering i forhold til naturmangfoldloven 

(NML) §§ 8-12. Om naturverdiene står blant annet: omfanget av arter av stor og særlig stor 

forvaltningsinteresse er påfallende stort, og at arealet har vært under tett oppsyn av 

interessenter som ønsker å skape barriere mot oppdyrking. Rådmannen får her inntrykk av at 

det stilles spørsmålstegn til om registrerte naturverdier er reelle. Det er ikke gjort nye 

undersøkelser av arealet i forbindelse med utarbeidelse av KU. Rådmannen forholder seg 



- 

derfor til de opplysninger som fremkommer i offentlige databaser, og har ikke grunnlag for å 

anta at disse ikke er korrekte. I forhold til hvilke konsekvenser en nydyrking av 50 dekar vil gi, 

er dokumentet mangelfullt. Kun i oppsummeringen i kapittel 7 står nevnt at konsekvensen er at 

habitat for sjeldne arter påvirkes ved at skog, skogbunn og læger fjernes. Rådmannen savner en 

mer grundig redegjørelse for hva som er konsekvensen for de enkelte arter og for naturtypen. 

Bl.a. står det ikke nevnt at nesten hele naturtypeforekomsten, som er beskrevet som tilnærmet 

unik i Norge, vil gå tapt. 

 

Det beskrives flere ulike avbøtende tiltak: 

- Bevare trær og krattvegetasjon i en robust kantsone rundt hele dyrkingsarealet som 

kan opprettholde en del av artsmangfoldet. 

Rådmannens kommentar: Det gis ikke noe nærmere bekrivelse av hva som er ment med 

robust kantsone. Det er i utgangspunktet søkt om 50 dekar oppdyrking, og det er ingen 

steder i dokumentet hvor dette arealet er foreslått redusert. Det antas derfor at 

kantsonen menes å være bred nok slik det er omsøkt. De fleste forekomstene av 

rødlistearter befinner seg innenfor, ikke i kantsonen av, det omsøkte arealet. 

- Tiltakshaver vil ved å bevare vegetasjon langs Storelva og Busundvegen sørge for at 

hovedinntrykket av landskapet sett fra elva og vegen opprettholdes. 

Rådmannens kommentar: Dette er et tiltak for å bevare landskapsbildet, ikke 

naturmangfoldet.  

- Flytte læger (nedfalne trær/stokker som blant annet er soppbiotoper) til nærliggende 

skogarealer med sammenlignbart klima og miljø. 

Rådmannens kommentar: Det er ikke spesifisert hvor det finnes slike sammenlignbare 

skogarealer. Ut i fra naturtypebeskrivelsen er arealet tilnærmet unikt, og det kan ikke 

legges til grunn at det finnes tilsvarende verdier i umiddelbar nærhet uten at dette er 

undersøkt nærmere av biologer/fagpersoner. 

- Bevare rik sand-lågurtskog i kantsone og brattskråning mot Storelva og eksisterende 

dyrka jord. 

Rådmannens kommentar: Naturtypen som berøres av tiltaket er hovedsakelig gammel 

granskog. Kantsonene som beskrives som avbøtende her er ikke en del av arealet som 

søkes nydyrket, og er således ikke et avbøtende tiltak. Det er ikke foreslått en utvidet 

bredde på kantsone eller redusering av nydyrkingsareal. 

- Gjennomføre økologisk kompensasjon på areal som ikke er egnet for dyrking. 

Rådmannens kommentar: Hvilke arealer som skal vernes som økologisk 

kompensasjonsareal bestemmes av KLD. 

 

Vurderingen etter NML §§ 8-12 konkluderer med at lovverket er ivaretatt. Rådmannen ser at 

det i vurderingen igjen antydes at naturverdiene på arealet er overdrevet i offentlige databaser. 

Såfremt dette ikke er dokumentert ved nye undersøkelser, må en vurdering ta utgangspunkt i 

de registrerte verdiene. Videre konkluderer KU at det må avklares om arealet er aktuelt som 

økologisk kompensasjon. Rådmannen er enig i denne vurderingen. Så langt er dette ikke 

avklart.  

 

Den KU som er levert inn fokuserer hovedsakelig på forholdet til FRE16 og økologisk 

kompensasjon. Hovedkonklusjonene i rapporten faller utenfor hva Nydyrkingsforskriften skal 

vurdere. FRE16 er en statlig plan, og økologisk kompensasjon er en konsekvens av denne 

planen. Det er opp til departementene å vurdere og vedta reguleringsplanen og verneplan for 

økologisk kompensasjon. Rådmannen mener det er svært uheldig å tillate tiltak som vil påvirke 

naturverdiene på arealer som inngår i en verneplan som ligger til behandling i KLD. 



- 

 

Det er ikke funnet automatisk fredede kulturminner på arealet. 

 

Ved avgjørelsen skal det for øvrig legges vekt på om det ut fra jordloven § 1 er ønskelig å 

styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten, og om nydyrkingstiltaket legger til rette for 

driftsmessig gode løsninger. En nydyrking av arealet vil fra et landbruksmessig ståsted være 

positivt, da det vil styrke driftsgrunnlaget for eiendommen. 

 

Oppsummert 

Nydyrkingsforskriften skal legge særlig vekt på konsekvenser for natur- og 

kulturlandskapsverdier. Ved vektleggingen skal det tas hensyn til om det på arealet er sjeldne 

miljøverdier og hvor sjeldne disse verdiene er. Nydyrkingen vil etter rådmannens vurdering gi 

vesentlig negativ konsekvens for miljøverdier ved at en nasjonalt svært viktig naturtype med 

høy forekomst av rødlistede arter blir permanent ødelagt. Naturtypen beskrives som tilnærmet 

unik i Norge. Ringerike kommune godkjenner flere nydyrkingssaker hvert år, og det anses 

generelt at nydyrking er et positivt og viktig tiltak for å styrke driftsenhetene og sikre økt 

matproduksjon. I denne spesifikke saken vurderer rådmannen at de landbruksmessige fordelene 

ikke veier opp for de miljømessige ulempene tiltaket medfører.  Dette underbygges av 

Fylkesmannens vurdering av tiltaket, og av at arealet er foreslått vernet på grunn av 

sjeldne/viktige miljøverdier. På bakgrunn av dette mener rådmannen at søknaden om nydyrking 

ikke kan godkjennes.  

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart over eiendommen gnr. 42 bnr. 8 

2. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking med vedlegg 

3. Saksfremlegg HMA sak 6/18 

4. Saksprotokoll HMA sak 6/18 

5. Forespørsel om uttalelse – Nydyrking 

6. Uttalelse til søknad om nydyrking - gnr 42 bnr 8 - Ringerike kommune 

7. Arkeologisk undersøkelse av gnr/bnr 42/8 

8. Kart over naturtyper 

9. Kart over rødlistearter 

10. Kart over eksisterende og foreslåtte verneområder 

11. Busund N – Naturbase 

12. Konsekvensutredning 

13. Oversendelsesbrev fra Miljødirektoratet 

14. Miljødirektoratets tilråding til KLD om verneplan 

15. Kart over foreslått verneområde – Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat 

16. Oversiktskart over eiendommen gnr. 42 bnr. 8 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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assisterende rådmann: Terje Dahlen 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 

saksbehandler: Lisa Grenlund Langebro 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/1268-6   Arkiv: GNR 42/8  

 

 

Nydyrking på Sandsætra Gnr/bnr 42/8 
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener at omsøkt nydyrking på eiendommen 

Sandsætra, gnr. 42 bnr. 8 vil ha vesentlige negative innvirkninger på sjeldne og svært viktige 

naturverdier. Med hjemmel i Nydyrkingsforskriften avslås søknaden om godkjenning av plan 

for nydyrking. 

 

  

Sammendrag 

På eiendommen Sandsætra, gnr. 42 bnr. 8, søkes det om oppdyrking av ca. 50 dekar 

høybonitetsskog. Søknader om nydyrking behandles etter nydyrkingsforskriften, og det skal 

legges særlig vekt på hensynet til natur- og kulturlandskapsverdiene På bakgrunn av at omsøkt 

areal består av en nasjonalt viktig og sjelden naturtype med mange registrerte funn av 

rødlistearter, kan ikke søknaden om godkjenning av plan for nydyrking godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Eiendommen Sandsætra, gnr. 42 bnr. 2, eies av Ingrid Sandsæter, men forpaktes av Anders 

Strande. Strande eier og driver også eiendommen Braak, gnr. 7 bnr. 1. I tillegg til eiendommen 

Sandsætra ved Busund, eier og leier han jordbruksarealer på bl.a. Steinssletta og på Mælingen, 

og produserer korn og poteter på til sammen 995 dekar. Strande er en av grunneierne som vil 

bli berørt av Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 (FRE16). 

 

Anders Strande fremmet 15.03.2017 en søknad om nydyrking på eiendommen Sandsætra på 

vegne av eier Ingrid Sandsæter (vedlegg 1). Det er eier som står oppført som søker, men det er 

Strande som har utarbeidet søknaden og som har hatt kontakt med landbrukskontoret 

angående arealet. 

 

Alle søknader om nydyrking skal behandles etter nydyrkingsforskriften, hvis formål er å sikre 

at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Alle saker skal 

sendes på høring til fylkeskommunen som kulturminnemyndighet, samt til Fylkesmannen hvis 

tiltaket kan berøre vesentlige miljøverdier. 

 

FRE16 skal kompensere for viktige naturverdier som går tapt som følge av vei og bane, og det 

har vært gjennomført en kartlegging av mulige arealer som kan benyttes til økologisk 

kompensasjon. Omsøkt nydyrkingsareal er ett av områdene som er kartlagt. Det er fremdeles 
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ikke avklart hvilke områder som vil inngå i en plan for økologisk kompensasjon for FRE16, 

men Fylkesmannen i Buskerud har den 07.12.2017 sendt ut melding om oppstart av 

verneprosess hvor omsøkt areal inngår (vedlegg 9 og 10). 

 

I Gårdskart er eiendommen Sandsætra oppført med et totalareal på 424 dekar, hvorav 252 

dekar fulldyrka mark og 76 dekar produktiv skog. 

 

Beskrivelse av saken 

Det søkes om nydyrking av et areal på ca. 50 dekar på eiendommen Sandsætra. Arealet er i 

følge Gårdskart klassifisert som dyrkbar høybonitetsskog. Omsøkt areal ligger inntil fulldyrka 

mark i vest, men på grunn av nivåforskjeller vil det ikke være tilknytning mellom arealene. 

Busundveien går langsmed arealet mot nord/nordvest, Busund sandtak ligger mot sørvest, og 

Storelva ligger mot sør. 

 

Hele det omsøkte arealet består av svært viktig naturtype (A-verdi) – gammel granskog, og har 

følgende områdebeskrivelse: «Lokaliteten har meget store naturverdier, særlig knyttet til 

naturskogskvalitetene. Så gammel gran- og furuskog med mye læger og god kontinuitet i død 

ved, beliggende på breelvslette i lavlandet og på høy bonitet (rik sandbarskog), og med så rik 

vedsoppfunga, er svært sjeldent. Dette gjenspeiles i et meget rikt artsmangfold, og hittil er det 

påvist 9 rødlistearter (1 EN, 3 VU, 5 NT, ihht. Rødliste for arter 2015), og en god del flere 

finnes utvilsomt. Tross en del småhogster er lokaliteten å betrakte som tilnærmet unik i 

Norge, og er vurdert som klart svært viktig (verdi A).» (Se vedlegg 8). 

Området grenser til Storelva og Sandsætra, begge med A- verdi naturtype kroksjøer, 

flomdammer og meandrerende elveparti, og Busund sandtak – A-verdi naturtype 

erstatningsbiotoper på berg og åpen jord. Det er funnet svært mange rødlistearter både i og 

rundt omsøkt nydyrkingsareal. Kart med oversikt over naturverdier finnes i vedlegg 7. 

 

Saken ble oversendt Fylkesmannen i Buskerud og fylkeskommunen i Buskerud for uttalelse 

den 27.04.2017 (vedlegg 2). Fylkesmannen sier i sin uttalelse av 14.06.2017 at saken kan ha 

vesentlige konsekvenser for nasjonale og regionale miljøinteresser, og at ulempene ved 

nydyrking er større enn de landbruksmessige fordelene (vedlegg 4). Fylkeskommunen uttaler i 

brev av 14.06.2017 (mottatt medio august) at de ønsker å utføre arkeologiske undersøkelser 

hvis det er aktuelt å godkjenne nydyrkingssøknaden. De har budsjettert kostnadene for 

arkeologisk registrering av området (vedlegg 5 og 6).  

 

Før landbrukskontoret kunne behandle saken videre ble det i omsøkt areal utført hogst, og tatt 

ut ca. 500 kubikk rundtømmer. Dette utløste en ny sak i forhold til om hogsten var i strid med 

skogbrukslov og bærekraftforskrift. Nydyrkingssaken ble derfor satt på vent. Saken knyttet til 

mulig ulovlig hogst er oversendt til politiet. 

 

Juridiske forhold  

Forskrift om nydyrking har som formål å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til 

natur- og kulturlandskap. Hensynet til miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og 

landskapsbildet skal vektlegges. Driftsmessige gode løsninger skal også tillegges vekt.  

 

Alle nydyrkingstiltak må ha en godkjent plan for nydyrking. Det er kommunen som godkjenner 

søknader om nydyrking. Hvilke forhold som er av betydning for avgjørelsen er beskrevet i § 5: 

«Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få 



- 

for natur- og kulturlandskapsverdiene, jf. § 3 fjerde ledd. Ved denne vektleggingen skal det 

tas hensyn til om det på arealet er sjeldne miljøverdier og hvor sjeldne miljøverdiene er. 

Ved avgjørelsen skal det for øvrig legges vekt på om det ut fra jordloven § 1 er ønskelig å 

styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten, og om nydyrkingstiltaket legger til rette for 

driftsmessig gode løsninger.» 

 

Behov for informasjon og høringer 

Nydyrkingsforskriften § 9 stiller krav til innhenting av nødvendige uttalelser. Regional 

kulturminnemyndighet skal alltid gis anledning til å uttale seg om nydyrkingstiltak. Hvis tiltaket 

kan berøre vesentlige miljøverdier skal også Fylkesmannen gis anledning til å uttale seg. I 

denne saken har nydyrkingsplanen blitt sendt på høring til både fylkeskommunen i Buskerud og 

Fylkesmannen i Buskerud. Begge har uttalt seg til tiltaket. 

  

Alternative løsninger 

Hvis hovedutvalget mener at det kan være aktuelt å godkjenne søknaden, kan en 

tilbakemelding til søker se slik ut:  

 

Før søknad om godkjenning av plan for nydyrking kan behandles, må området først 

gjennomgå arkeologiske undersøkelser, jf. fylkeskommunens uttalelse. I tillegg vil det være 

nødvendig med en konsekvensutredning (KU), da det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få 

vesentlige virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn, jf. Fylkesmannens 

uttalelse og forskrift om konsekvensutredninger. Arkeologiske undersøkelser og 

konsekvensutredning må bekostes av tiltakshaver. Vedlagt ligger fylkeskommunens budsjett på 

arkeologiske undersøkelser. Det bes om en tilbakemelding på om budsjettet aksepteres. I 

tillegg bes det om at tiltaket og konsekvensutredningen kunngjøres, og at berørte naboer 

varsles. Utføring av arkeologiske undersøkelser og utarbeidelse av KU vil ikke automatisk 

medføre en godkjenning av tiltaket. 

 

Rådmannens vurdering 

En nydyrking av arealet vil fra et landbruksmessig ståsted være positivt, da det vil styrke 

driftsgrunnlaget for eiendommen. 

 

Ved en vurdering av søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal natur- og 

kulturlandskapsverdiene tillegges særlig vekt. Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til 

grunn ved utøvelse av offentlig myndighet. Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på informasjon 

fra Naturbase og Artskart (artsdatabanken), samt opplysninger i forbindelse med arbeid med 

økologisk kompensasjon i FRE16. Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok. På bakgrunn av 

godt kunnskapsgrunnlag anses også konsekvensene av tiltaket som kjent. Det påpekes likevel 

at det i naturypebeskrivelsen kommer frem at forekomsten av rødlistearter sannsynligvis er 

høyere enn det som hittil er beskrevet. 

 

Ringerike kommune godkjenner mange nydyrkingssaker hvert år, og det anses generelt at 

nydyrking er et positivt og viktig tiltak for å styrke driftsenhetene og sikre økt matproduksjon. 

I denne saken synes det åpenbart at nydyrkingen vil få vesentlige konsekvenser for viktige 

miljøverdier. Hele arealet består av en svært viktig naturtype, som beskrives som tilnærmet 

unik i nasjonal sammenheng. En nydyrking av arealet vil føre til at hele området mister denne 

svært viktige naturtypen, samt de rødlisteartene som har sitt levested der. På bakgrunn av 

naturtypens sjeldenhet og forekomst av flere rødlistede arter (og sannsynligvis enda flere enn 
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hva som er registrert), anses nydyrkingen å være i strid med naturmangfoldlovens 

forvaltningsmål for naturtyper og arter (§§ 4 og 5). 

 

Omsøkt areal inngår i Fylkesmannens melding om oppstart av verneprosess som følge av 

økologisk kompensasjon for Ringeriksbanen/E16. Rådmannen mener det vil være uheldig å 

tillate nydyrking på et areal som fortsatt er aktuelt som økologisk kompensasjon for FRE16. 

 

På bakgrunn av dette, mener rådmannen at planen for nydyrking ikke kan godkjennes. 

 

Vedlegg 

 

1. Søknad om godkjenning av plan for nydyrking med vedlegg 

2. Forespørsel om uttalelse – Nydyrking 

3. Uttalelse til søknad om nydyrking - gnr 42 bnr 8 - Ringerike kommune 

4. Gnr 42 bnr 8 - Ringerike kommune - nydyrking - Uttalelse om kulturminner 

5. Budsjett Sandsæter 

6. Oversiktskart gnr 42 bnr 8 

7. Naturverdier i og rundt omsøkt område 

8. Busund N – Naturbase 

9. Melding om oppstart av verneprosess som følge av økologisk kompensasjon 

10. Oversiktskart oppstartsmelding ØK 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Helgesson 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1268-7  Arkiv: GNR 42/8  

 

Sak: 6/18 

 

Saksprotokoll - Nydyrking på Sandsætra Gnr/bnr 42/8 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Før søknad om godkjenning av plan for nydyrking kan behandles, må området først gjennomgå 

arkeologiske undersøkelser, jf. fylkeskommunens uttalelse. I tillegg vil det være nødvendig med en 

konsekvensutredning (KU), da det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for 

naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn, jf. Fylkesmannens uttalelse og forskrift om 

konsekvensutredninger. Arkeologiske undersøkelser og konsekvensutredning må bekostes av 

tiltakshaver. Vedlagt ligger fylkeskommunens budsjett på arkeologiske undersøkelser. Det bes om 

en tilbakemelding på om budsjettet aksepteres. I tillegg bes det om at tiltaket og 

konsekvensutredningen kunngjøres, og at berørte naboer varsles. Utføring av arkeologiske 

undersøkelser og utarbeidelse av KU vil ikke automatisk medføre en godkjenning av tiltaket 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«Før søknad om godkjenning av plan for nydyrking kan behandles, må området først gjennomgå 

arkeologiske undersøkelser, jf. fylkeskommunens uttalelse. I tillegg vil det være nødvendig med en 

konsekvensutredning (KU), da det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for 

naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn, jf. Fylkesmannens uttalelse og forskrift om 

konsekvensutredninger. Arkeologiske undersøkelser og konsekvensutredning må bekostes av 

tiltakshaver. Vedlagt ligger fylkeskommunens budsjett på arkeologiske undersøkelser. Det bes om 

en tilbakemelding på om budsjettet aksepteres. I tillegg bes det om at tiltaket og 

konsekvensutredningen kunngjøres, og at berørte naboer varsles. Utføring av arkeologiske 

undersøkelser og utarbeidelse av KU vil ikke automatisk medføre en godkjenning av tiltaket.» 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og rådmannens alternative forslag, 

fremmet at Braaten (Sp), ble rådmannens alternative forslag vedtatt mot 1 stemme (Stein-Roar 

Eriksen Ap). 
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FORESPØRSEL OM UTTALELSE - NYDYRKING 

GNR/BNR 42/8 - INGRID SANDSÆTER 

 

Vi har 21.03.2017 mottatt søknad fra Ingrid Sandsæter om nydyrking på eiendommen 

Sandsæter, gnr. 42 bnr. 8, i Ringerike kommune. 

 

Beskrivelse av søknaden 

Omsøkt areal er opplyst å utgjøre ca. 50 dekar, og består i følge Gårdskart av dyrkbar 

høybonitetsskog. I Gårdskart er eiendommen oppført med et totalareal på 424 dekar, hvorav 

252 dekar fulldyrka mark og 76 dekar produktiv skog. 

  

Omsøkt areal ligger inntil fulldyrka mark i vest, men på grunn av nivåforskjeller vil det ikke bli 

tilknytning mellom arealene. Busundveien går langsmed arealet mot nord/nordvest, Busund 

sandtak ligger mot sørvest og Storelva ligger mot sør. En nydyrking av arealet vil kunne gi et 

positivt bidrag til opplevelsen av jordbrukslandskapet, samt at det vil kunne gi økt lønnsomhet 

på eiendommen. Søker leier ut jordbruksarealene på eiendommen, og leietaker produserer korn 

og poteter på arealene. 

 

Kulturminner  

I henhold til forskrift om nydyrking § 9 skal regional kulturminnemyndighet gis anledning til  

å uttale seg, med en frist på minst en måned. Dersom landbrukskontoret ikke har mottatt 

tilbakemelding innen fristen, forutsetter vi at det ikke er aktuelt å foreta arkeologiske 

undersøkelser i det aktuelle området. I et eventuelt vedtak om tillatelse til nydyrking vil vi sette 

vilkår om at ”Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredete kulturminner, 

må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jfr. 

Kulturminneloven § 8, 2. ledd”.  
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Miljøverdier 

I de tilfeller hvor nydyrkingen kan berøre vesentlige miljøverdier skal Fylkesmannen gis 

anledning til å uttale seg. I Naturbase og Artskart er følgende registrert: 

1. Mot øst, Sandsetra – Naturtype A-verdi, kroksjøer, flomdammer og meandrerende 

elveparti. 

2. Mot sør, Storelva Averøya-Busund – Naturtype A-verdi, kroksjøer, flomdammer og 

meandrerende elveparti. 

3. 21 funn av rødlistede sopp og moser innenfor omsøkt område, deriblant gullfrynsekjuke 

(EN). 

4. 13 funn av rødlistearter i naturtypelokaliteten Sandsetra mot vest, deriblant småmyrull 

(EN). 

5. 81 funn av rødlistearter i Busund sandtak mot vest, deriblant flere observasjoner av 

reliktjordbie (CR). 

 

I tillegg til det som fremkommer i de kjente databasene, er det kjent at hele det omsøkte arealet 

nylig er registrert som naturtype med A-verdi – gammel lavlandsgranskog og rik sandfuruskog, 

og at lokaliteten er foreslått som et mulig erstatningsområde i forbindelse med økologisk 

kompensasjon i Fellesprosjektet for Ringeriksbanen og E16 (FRE16). Dette gjelder også 

Busund sandtak i vest, som også nylig ble klassifisert som naturtype med A-verdi – 

erstatningsområde på berg og åpen jord av utforming åpen sand- og grusmark. Storelva i sør 

inngår dessuten i verneplan for Tyrifjorden. 

 

Etter en foreløpig vurdering mener landbrukskontoret at en nydyrking av arealet kan gi 

vesentlige negative følger for naturmangfoldet, og det kan være vanskelig å godkjenne 

søknaden av hensynet til viktige miljøverdier. Vi ser i tillegg at samfunnet har andre interesser i 

området, og at det kan være hensiktsmessig å avvente en eventuell nydyrking før det er avklart 

hvilke områder som vil inngå i en plan for økologisk kompensasjon for FRE16. 

 

Vi ber om at Fylkesmannen i Buskerud kommer med en uttalelse til omsøkt nydyrking med 

tanke på miljøverdier og økologisk kompensasjon. 

 

 

Vi ber om uttalelser til det aktuelle tiltaket innen 15.06.2017. 

 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 

  

                 

Lisa Helgesson 

rådgiver 
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Uttalelse til søknad om nydyrking - gnr 42/8 - Ringerike kommune 
 
Vi viser til brev av 27. april 2017 med søknad om godkjenning av plan for nydyrking på 
eiendommen med gnr. 42 bnr. 8, i Ringerike kommune. 
 
Søknaden omfatter nydyrking av ca. 50 dekar på gnr. 42 bnr. 8. Arealet ligger i dag registrert 
som skog av høy bonitet (gårdskart). Eiendommen gnr. 42 bnr. 8 grenser til kroksjø, 
flomdammer og meandrerende elveparti. Hele det omsøkte nydyrkingsarealet har store 
naturverdier knyttet til rik og gammel skog med et stort artsmangfold, særlig av sopp. I 
Naturbase er området klassifisert som svært viktig (verdi A). Der blir området beskrevet på 
følgende måte: «Lokaliteten har meget store naturverdier, særlig knyttet til 
naturskogskvalitetene. Så gammel gran- og furuskog med mye læger og god kontinuitet i død 
ved, beliggende på breelvslette i lavlandet og på høy bonitet (rik sandbarskog), og med så rik 
vedsoppfunga, er svært sjeldent. Dette gjenspeiles i et meget rikt artsmangfold, og hittil er det 
påvist 9 rødlistearter (1 EN, 3 VU, 5 NT, ihht. Rødliste for arter 2015), og en god del flere 
finnes utvilsomt. Tross en del småhogster er lokaliteten å betrakte som tilnærmet unik i 
Norge, og er vurdert som klart svært viktig (verdi A). Hele det omsøkte nydyrkingsarealet er 
klassifisert som svært viktig (verdi A).»  
 
Fylkesmannen er kjent med at Buskerud fylkeskommune som regional kulturminnemyndighet 
også er gitt anledning til å uttale seg. Vi begrenser derfor vår uttalelse til å gjelde forhold der 
den omsøkte nydyrkinga kan berøre vesentlige miljøverdier, jf. § 3. 
 
Den aktuelle søknaden omfatter et nydyrkingsareal på ca. 50 dekar. Søknaden omfattes da av 
«Forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover» § 3, vedlegg II bokstav b. Det 
betyr at søknaden må vurderes om den får vesentlige virkninger, jf. samme forskrift vedlegg 
III. Kommunen som ansvarlig myndighet må gjøre denne vurderingen før vedtak fattes i 
saken, jf. forskriften § 3. Også mindre tiltak skal behandles etter § 3 dersom det ikke kan 
utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for naturmangfold eller andre viktige 
miljøhensyn. På bakgrunn av at området er registrert som naturtype svært viktig (verdi A), 
omfattes søknaden av «Forskrift om konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover» § 3, 
vedlegg II bokstav b, uavhengig av størrelsen på omsøkt areal til nydyrking, jf. vedlegg III 
bokstav d).  
 
Vi minner om Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 
2009 som omhandler blant annet sentrale miljørettslige prinsipper for offentlig 
beslutningstaking som skal legges til grunn også for beslutninger etter annet lovverk. Det må 
derfor som en del av saksbehandlingen redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8-12 er 
vurdert og fulgt opp. I henhold til § 7 i forskrift om nydyrking skal søknad om nydyrking følges 
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av en plan for grøfting. Det er ikke krysset av for at en slik plan er vedlagt denne søknaden. Søker 
har bemerket at området er «selvdrenerende». Kommunen bør vurdere behovet for drenering på 
det omsøkte arealet. Vi anbefaler kommunen å etterspørre plan for grøfting før endelig behandling 
av søknaden. Søknaden må også vurderes etter landskapsmessige forhold.  
 
Det omsøkte arealet ligger i en klimasone som er godt egna for produksjon av matkorn. Sett i 
et landbruksmessig perspektiv ville nydyrking av omsøkt areal derfor styrke driftsgrunnlaget 
for gården/driftsenheten. 
 
Etter vår vurdering vil denne saken ha vesentlige konsekvenser for nasjonale og regionale 
miljøinteresser tilknyttet våre ansvarsområder. På denne bakgrunn mener vi at de 
miljømessige ulempene ved å nydyrke arealet er større enn de landbruksmessige fordelene. Vi 
fraråder derfor at planen for nydyrking godkjennes. 
 
Vi forutsetter at ovennevnte forhold og eventuelle lokale miljøinteresser i tilstrekkelig grad 
blir vurdert og ivaretatt. 
 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at arealet vurderes brukt til økologisk kompensasjon som 
følge av planene om ny E16 og Ringeriksbanen. Dersom dette blir aktuelt, vil det gi grunneier 
muligheter for økonomisk kompensasjon/godtgjøring. 
 
Vi ber om å bli orientert om kommunens vedtak i saken. 
   
   
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Otto Galleberg 
fagsjef 
 
 

  Janne Fossum 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi til: 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
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Oversiktskart med undersøkelsesområdet avmerket.
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Bakgrunn for undersøkelsen
Befaringen av området er gjennomført etter forespørsel fra Anders Strande som ønsker å nydyrke
området. Landbrukskontoret i Ringerike kommune har tidligere sendt søknad om nydyrking av
dette området på høring i brev av 27.04.2017.

Området
Undersøkelsesområdet ligger på e t lite nord - sørgående høyderygg av sand og grus. Oppe på
høyderyggen finnes en stor flate i sør , og en noe mindre flate i nord som i dag er furumo. De to
flatene er adskilt av en bratt skrent på 2 - 3 meters høyde . Flaten i sør lig ger høy ere enn flaten i
nord . Terrenget faller også bratt mot øst og nordvest. Sør for undersøkelsesområdet er det
tidligere tatt ut masser. Terrenget faller bratt også her. Sandryggen fortsetter mot nord, men her
avgrenses undersøkelsesområdet av Busundveien. Nord for Busundveien er høydedraget allerede
oppdyrket.

I all hovedsak består flatene av åpen furumo som gir god sikt. Det er stedvis tatt ut tømmer i
undersøkelsesområder. Dette har ført til at det enkelte steder er gjengrodd av lav vegetasjon, noe
som gjør sikten vanskelig. Det var likevel mulig å undersøke hele området på i over kant av en
time.

Kart med undersøkelsesområdet avmerket
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Strategi og metode
V ed registrering i utmark og skogsområder b enyttes vanligvis visuell overflateregistrering. Ved
denne metoden går man systematisk over undersøkelses området til fots for å se etter
kulturminner. Dette kan være graver, tufter, spor etter førreformatorisk jernframstilling,
kullgroper, fangstgroper og dyregraver. Det kan også være nyere kulturminner slik som spor etter
eldre seterdrift eller husmannsplasser.

B ilde fra furumoen sør i undersøkelsesområdet.

Bilde av flaten lengst not nord i undersøkelsesområde t.
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Registreringens forløp og resultater
H ele det avmerkede o mrådet ble o verflateregistrert av arkeolog Lars Hovland fra Buskerud
fylkeskommune. Det ble ikke funnet automatisk fredet kulturminner eller andre arkeologiske
kulturminner i området. Det ble brukt i overkant av en time i felt.

Det ble ikke funnet synlige spor etter mennesk elig aktivitet i undersøkelsesområdet dersom man
ser bort fra sporene etter hogst og sporene etter massetak og høyspentlinje i sør. Et par
forsenkninger ble undersøkt som mulige groper, men ble avskrevet som spor etter rotvelt.

Konklusjon

Ingen kulturmi nner

Ved visuell overflateregistrering ble det ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner.
De rsom det under oppdyrkningen av området kommer fram automatisk fredete kulturminner, må
arbeidet straks stanses og fylkeskommunen kontaktes, jf. kulturminnelovens §8 , annet ledd .
.

DRAMMEN 25.03.201 9

.................................................................
Lars Hovland

Rotvelt i undersøkelsesområdet
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Kom pen seren de n ydyrki n g - R i n geri ksban en
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Konsekvensutredning – nydyrking på Sandsætra
gnr 42 / bnr 8 i Ringerike kommune
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1. Bakgrunn og saksbehandling

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 truer med å beslaglegge 150 - 200 daa dyrka jord på Mælingen. Dette er
jord av matproduserende kvalitet ( det betyr at avlingene uten eller bare med basis foredling kan spises av mennesker ,
altså gir de produkter som har verdi direkte til menneskeføde og ikke bare indirekte som dyre fôr) . Beslaget
rammer driftsgrunnlaget for Anders Strandes landbruksv irksomhet så sterkt at lønnsomheten samlet er truet.

Ved sviktende grunnlag for bærekraftig drift, kan de øvrige landbruksarealene Strande disponerer i verste fall også
komme ut av drift. Dette omfatter eksisterende dyrka jord på landbrukseiendommen Sandsæ ter , der det nå i
tillegg søkes om kompenserende nydyrking . Forutsigbarhet og kompensasjon for tapt eller framtidig tap av
jordbruksareal er avgjørende for langsiktig disponering, investeringer og vedlikehold i landbruksdriften

Strande forpakter eksisteren de jordbruksarealer på Sandsæter - gnr. 42, bnr. 8 i Ringerike kommune. Grunneier
Ingrid M. Sandsæter har fremmet søknad av 15. mars 2017 om nydyrking av 50 dekar nåværende høybonitets
skog på denne eiendommen, som vil kunne inngå i Strandes forpakting og derve d kompensere noe for tap av
dyrka jord på Mælingen . Arealet som ønskes nydyrket vi l slik kunne tjen e som erstatning for deler av det dyrke de
areal som går tapt i felles prosjektet – RINGERIKSBANEN OGE16 (FRE16 ).

Søkna den er forelagt Fylkesmannen i Busk erud og Buskerud fylkeskommune ved at Ringerike kommune 27. april
2017 oversendte søknaden til Buskerud fylkeskommune og Fylkesmannen i Buskerud med forespørsel om
uttalelse vedrørende henholdsvis kulturminner og miljøverdier .

Fylkeskommunen
Fylkeskommunen meddelte i brev av 14. juni 2017 til Ringerike kommune at de ser potensialet for funn som så
stort at de for tiltakshavers regning ønsker å foreta en registrering for å avdekke mulige automatisk fredede
kulturminner i området. Videre ba de o m utvidet høringsfrist til 27. august 2017 i den grad kommunen kunne
tenkes å godkjenne nydyrking av arealet.

Fylkesmannen
Fylkesmannen svarer i brev av 14. juni 2017 til Ringerike kommune at søknaden omfattes av Forskrift om
konsekvensutredning for tiltak etter sektorlover og dessuten at den må belyses ut fra Lov om forvaltning av naturens
mangfold (naturmangfoldloven). Brevet minner om at arealet vurderes som økologisk kompensasjon for FRE16
med økonomisk kompensasjon til grunneier, og erklærer at miljøme ssige ulemper ved nydyrking synes for store
til å forsvare den landbruksmessige nytten av oppdyrking. Fylkesmannen fraråder på dette grunnlaget godkjenning
av nydyrking. Spesifikt mener de dessuten at grøftebehov må avklares med plan for grøfting i ht. §7 i forskrift om
nydyrking, selv om arealet er klassifisert som «selvdrenerende». På den annen side erkjennes det i brevet at
arealet har høyt avlingspotensial og gunstig beliggenhet i klimasone som er egnet for dyrking av matkorn.
Matkornarealet er den knap peste ressursen i norsk jordvern, og har høy prioritet.

I Fylkesmannens høringsdokumentutkast av 22. mars 2018 er det omsøkte dyrkingsarealet foreslått vernet som
«verdifull gammelskog». Fylkesmannens høringsutkast på deres webside:
https://www.fylkesmannen.no/nb/Buskerud/Miljo - og - klima/Fremdrift - okologisk - kompensasjon/

BaneN O R
Arealet som ønskes nydyrket er også vurder t for økologisk kompensasjon for FR E16 (i BaneNORs utredning
benevnt Kompensasjonsareal 13b Busund Nord ), og det foreligger utredning med faktaark i Miljødirektoratets
Naturbase der arealet benevnes Busund N med Id BN00111994.

I rapporten Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE) – Økolog isk kompensasjon av 9. februar 2018 er det omsøkte
dyrkingsarealet kalt Busund N ikke med i de prioriterte arealene for økologisk kompenasjon . Likevel er Busund N
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tatt med i en par e ntes for areal som kan benyttes, om det ikke oppnås tilstrekkelig areal inn en de prioriterte
forslagene.

Dokumentasjo n rundt prosjektet FRE16 er omfattende, og en oversikt finnes på Bane NOR s websider:
http://www.banenor.no/Prosjekter/pro sjekter/ringeriksbanenoge16/kontakt - oss/

BaneNOR la etter beslutning fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet ut r eguleringsplanen til offentlig
ettersyn torsdag 19. ap ril 2018 . I løpet av mai 2018 arrangeres det folkemøter og åpne kontordager i alle de tre
kommu nene som berøres av planen. Reguleringsplanen er tilgjengelig i en elektronisk kartløsning som du finner
lenke til her . Frist for å komme med merknader til planforslaget er 24. juni 2018 .

I planbeskrivelsen omtaler BaneN OR « Kompensasjon for tap av dyrka mark »:
« Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil permanent omdisponere over 600 dekar fulldyrka jord, se også kap. 5.4.6. I
sammenheng med utarbeidelsen av reguleringsplan er prosjektet bedt om å utrede metoder for å avbøte og eventuelt kompensere
for tapet av d yrka mark. Formålet er å se på tiltak som kan kompensere for det samfunnsmessige tapet av dyrka mark. Det ble
derfor opprettet en arbeidsgruppe med representanter for landbrukskontoret i Hole og Ringerike, fylkesmannen i Buskerud og
fellesprosjektet. Arbei dsgruppa foreslår et nydyrkingsfond for å stimulere til nydyrking som en fornuftig løsning. Tanken er at
dette nydyrkingsfondet finansieres av fellesprosjektet, og at det forvaltes av det interkommunale landbrukskontoret i Hole og
Ringerike. Anbefalingen f ra arbeidsgruppa skal forankres hos prosjekteier og kommunale og regionale myndigheter for endelig
avgjørelse.

Tiltaket innebærer store terrengendringer i tilknytning til ny E16 og bane. I deler av området, særlig i Ringerike kommune, e r
det nødvendig med større vegskjæringer og tiltak for grunnstabilisering. I områder som Bane NOR eller Statens vegvesen ikke har
behov for å eie tilbakeføres områdene etter endt anlegg i prinsippet til dagens arealbruk. Deler av områdene som ikke tidlige re
har vært dyrket vi l kunne være egnet for jordbruksdrift. Muligheter for dette skal vurderes i senere fase av prosjektet. »
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2 . Bel i ggen h et

Skogteigen som søkes oppdyrket ligger på eiendommen Sandsæter mellom Busundveien , eiendommen Busund og
Storelva , inntil og l ike vest for eksisterende fulldyrka mark i på samme eiendom.

FIGUR 1 SKOGTEIGEN1 3B «BUSUND NORD» OMFATTER AREALET SO M ØNSKES NYDYRKET

I følge Norgeskart ligger skogteigen på anslagsvis 78 til 84 meter over havet. Skogteigen utgjør et «pl atå» med en
skrent på 1 0 - 1 2 m høyde ned til eksisterende dyrka jord tilhørende samme eiendom.
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3. Pl an om råd et

Området som er søkt oppdyrket omfatter barskog . Ved oppdyrking vil jordteigen falle inn i sone 3 for
arealtilskudd i landbruket som er en gunstig b eliggenhet i forhold til uttelling i produksjonstillegg og lønnsom
jordbruksdrift .

FIGUR 2 NYDYRKINGSAREALET STI PULERT I NIBIOS GÅRDSKART PÅ W EB

3. 1. Beskri vel se av pl an om rådet og dagen vi rksom h eter

Skog teig en er av høy bonitet , og i gammel hogst klasse V etter mange år uten avvirking og skjøtsel .

Hele skogteigarealet er merket som dyrkbar jord i Nibios gårdskart på nett , og med verdiklassene «middels»
(d yrkbar jord som er selvdrenert og ikke blokkrik, samt tidligere jordbruksareal som kan dyrkes opp igjen ) for
størstedelen av arealet, samt «noe» (annen dyrkbar jord) verdi for resten . Fra et agronomisk ståsted synes
skogteigens verdi som dyrkbar jord å være undervurdert både ut fra at boniteten er høy og avlingsnivået på
nærliggende dyr ka jord.

I DNs naturbase er skogteigen høsten 201 7 (tross noe plukk hogst) merket henholdsvis s vært viktig og viktig
naturtype (verdi A) . Lokaliteten er derved vurdert tilnærmet unik i Norge.
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3.2. Formål med planarbeidet

Planarbeidet er iverksatt etter søkna d om nydyrking av et skogareal til fulldyrka jord. Søknaden er begrunnet med
tap av dyrka areal på landbr u kseiendommen Mælingen til Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

Driftsform en på areal som tapes til FRE16 er korn - og potetdyrking , og de n vil være det også ved nydyrking som
omsøkt. Oppdyrking en som ifølge søknad vil ha et omfang på 50 daa innenfor et høgbonitets skogareal på
Sandsæter , vil kompensere for nevnte tap. E ksisterende dyrka jord på landbrukseiendommen Sandsæter drives
allere de i samm e driftsenhet som FRE16 - rammede Mælingen .
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4. Forh ol d ti l overordn ede planer

4.1. N asjonale føringer

Jordvern har de senere år fått høyere prioritet ved om disponering av knappe arealressurser til utbygging og
anlegg. Særlig utsatt er matproduserende areal , det vil si areal med avlinger i form av poteter, korn, grønnsaker
m.m. som vi mennesker mer eller mindre kan « putte direkte i munnen » , og ikke bare nytte «indirekte» via fôr til
dyr. I Norge utgjør dyrka jord ~3 % av vårt totale areal, og nevnte matproduseren de areal er igjen ~1/3 av den
dyrka jorda. Slik utgjør matproduserende areal i følge Bondelaget kun ~ 0,9 % av vårt totale areal , og det er
således en av våre knappeste ressurser og høyeste prioritet innen jordvern.

Regjering en utarbeidet en nasjonal jordve rnstrategi som Stortinget behandl et 8. desember 2015. I vedtaket
fasts a tte Stortinget e t mål om at årl i ge omdisponering av dyrka jord gradvis må trappes ned og komme under
4000 dekar pr år inn e n 2020. Nylig har Stortinget bedt regjeringen fremme en oppdatert jordvernstrategi i
forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2019.

«Kompensasjon for jordbruksområder kan være aktuelt når et område med dyrka eller dyrkbar mark bygges ned i
forbindelse med et samferdselsprosjekt. Et slikt område kan erstattes ved at dyrkbar mark dyrkes opp, at ikke -
dyrkbar mark omdannes til dyrka eller dyrkbar mark, eller at kvaliteten på dyrka eller dyrkbar mark økes ved
tilføring av jord. Et grunnleggende premiss ved kompensasjon av jordbruksarealer i utbyggingspro sjekter er at
jordkvalitet og produksjonsevne ikke går tapt. Kompensasjon av jordbruksarealer bidrar til å opprettholde
selvforsyningsgraden i nasjonal jordbruksproduksjonen og er positivt ut fra beredskapshensyn» (sitat, Fysisk
kompensasjon, jordbruks - og naturområder, Samferdselsdepartementet 2013).

Ved kompensasjon av jordbruksarealer i samferdselsprosjekter er det sentrale at jordkvalitet og produksjonsevne
ikke går tapt, men forbedres eller opprettes på nytt et annet sted (sitat, Rapport – Fysisk kompe nsasjon,
jordbruks - og naturområder, Samferdselsdepartementet 2013) .

Fakta om jordvern , Landbruks - og matdepartementet webside :
• Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommer e muligheten til å dyrke egen mat

på egen jord.

• Tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket mark – inkludert overflatedyrket jord og innmarksbeite
– eller om lag 10 millioner dekar (1 dekar = 1000 kvadratmeter).

• Kommunene har en viktig rolle i å ivareta nasjonale og regionale jordvernhensyn, da de har hovedansvaret
for arealforvaltningen lokalt.

• Jordloven og plan - og bygningsloven regulerer i dag kommunenes forvaltning av jordbruksarealene.

• Den reviderte plan - og bygningsl oven, som tro i kraft 1. juli 2009, har fått flere virkemidler for å styrke
jordvernet . De siste årene har jordvern hatt en mer fremtredende plass i planleggingen av nye samferdselsprosjekter ,
boligutbygging og næringsutvikling.

Økologisk kompensasjon er l angt mer innarbeidet i offentlige planprosesser , enn kompensasjon for
jordbruksområder. Dette gjenspeiler seg i at det ikke er hjemmel for ekspropriering av eiendom med formål om
kompensasjon for tapte jordbruks areale r. I llustrerende er også det forhold a t i FRE16 er dokumentasjonen
vedrørende økologisk kompensasjon overveldende (92 sider) sammenlignet med FRE16s notat om kompensasjon
for jordbruksområder (1 4 sider) . Sistnevnte har kun generelle betraktninger.

Herværende u tredning tar utgangspunkt i nasjon ale føringer som er relevante. S ærskilt kan nevnes:
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• Jordbruksoppgjøret 2015 - Prop. 127 S (2014 – 2015) , kap. 4 Nasjonal jordvernstrategi

• Hensyn til natur - og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser ved vassdrag. Jf. St.
meld.nr. 26 og Plan - og bygningsloven §1 - 8

• Landskapshensyn generelt. Jf. Den europeiske landskapskonvensjonen av 1. mars 2004

• Naturmangfoldslovens bestemmelser

4.2. Kommuneplan

I kommuneplanen ligger skogteigen som søkes dyrket opp i et område avsatt til LNFR (Landbruk, Nat ur,
Friluftsliv og Reindrift). Oppdyrking vil således ikke betinge endr ing i disponeringen av arealet i kommuneplanen.

Kommuneplanens samfunnsdel omtaler landbruk som basisnæring for Ringerike, sammen med industri og
teknologiske tjenester. I kapittel 4.2 Næring er det formulert et mål om «Økt verdiskaping og produktivitet i
Ringerike og et robust næringsliv med god bredde» som Ringerike kommune vil realisere gjennom å utvikle
primærnæringene, med økt oppmerksomhet mot kommunen som matprodusent .
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5. Alternat iver til oppdyrking

For de n aktuelle skogteigen som søkes dyrket opp , peker 2 alternative scenario seg ut:

• At arealet forblir høybonitets skogareal med ordinær skogskjøtsel og avvirking

• At arealet fredes som ledd i økologisk kompensasjon for FRE16

Et offentlig erverv av arealer egnet for dyrking gjennom BaneNOR, kunne bidratt til full kompensasjon for tap av
dyrka arealer til FRE16 . For eksempel disponerer Statskog skogarealer med slik kvalitet. I mangel av slikt erverv,
blir det ytterligere påkreve t å sikre erstatningsjord gjennom oppdyrking som omsøkt.
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6. Konsekvenser

Kapitelet omfatter en oversikt over hensyn som potensielt berøres ved en nydyrking som omsøkt.

6.1. Næringsliv og næringsutvikling

Moderne landbruk preges av høye faste kostnader og høy kapitalbinding i maskiner og bygninger med teknisk
utstyr. Å opprettholde samla dekningsbidrag er derfor avgjørende for lønnsomheten. Marginale arealer kan
således bety «være eller ikke være» for økonomien i den enkelte gårdsdrift.

Sandsætra består av i al t 424 daa, hvorav 76 daa skog, 252 daa fulldyrka jord, 57 daa overflatedyrka, 26 daa
innmarksbeite, samt 12 - 13 daa tun, gårdsveg og impediment. Gårdens dyrka areal er etter dagens målestokk for
lite til alene å kunne forsvare en moderne maskinpark. Jorda f orpaktes av Anders Strande og inngår i felles
driftsenhet med landbrukseiendommen Mælingen som rammes av FRE16.

Det planlagt nydyrkede området vil være egnet til korndyrking og på sikt potetdyrking i vekstskiftet.
Produksjonen vil altså i kvalitet kunne ko mme opp mot det som går tapt til FRE16 på Mælingen. En slik
nydyrking vil bidra til nødvendig kompensasjon for å opprettholde lønnsom jordbruksdrift på eiendommene og
legge til rette for langsiktig bærekraftig disponering, investeringer og vedlikehold.

Lan dbrukskontoret i Ringerike kommune opplyser at kommunen har vedtatt at landbruket skal behandles på lik
linje med økologisk kompensasjon i den grad produktive arealer blir skadelidende som følge av FRE16.

Konklusjon:

Tiltaket vil bidra til å sikre lønnsom landbruksdrift i området og derved også til at jordbruksressursene både på
Sandsæter og Mælingen holdes i hevd. For næringslivet vil oppdyrking medføre økt avkastning og ringvirkninger
sammenlignet med skogsdrift, og en ser ikke andre negative konsekvenser for annet næringsliv i området.
Oppdyrking bidrar til å realisere kommunens intensjon om å behandle landbruket likt med økologisk kompensasjon i fht.
FRE16 .

Avbøtende tiltak:

Ingen.

6.2. Trafikk, veganlegg og teknisk infrastruktur

Trafikk og veganlegg
Adkomst til oppdyrkingsarealet vil bli via Busundveien (fylkesvei 162) som danner nordøstlig yttergrense for
teigen som ønskes dyrket.

Busundveien er å betrakte som «grendevei» med moderat trafikkomfang. Årsdøgntrafikk i området er lav og ikke
ansett nødve ndig å måle. Fartsgrensen på stedet er 80 km/t. Vegstrekningen langs arealet som ønskes dyrket er
relativt oversiktlig, men omfatter en slak kurve og en bakketopp som tilsier varsomhet ved avkjørsler.

Benyttelse av eksisterende avkjørsel til tilleggende dy rka areal vil være tilstrekkelig, og sikrer at man unngå r å
skape nye risikosoner i trafikken. Oppdyrkingen vil ikke medføre nevneverdig økt trafikk, selv om det blir noe
forflytning fra nåværende drift på Mælingen.
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Vanningsanlegg
Eksisterende vanningsanle gg kan brukes ved å skjøte på kun få meter med vannledning enten fra jordet på
nedsiden eller i rør under Busundvegen.

Konklusjon:

Nydyrkingen gjøres i et område som allerede har flere landbruksavkjørsler. Siden tiltaket er kompenserende i
nærområdet, vil ikke landbrukstrafikken øke nevneverdig om enn i verste fall forflytte seg noe . Busundveien har
lite trafikk i dette området , og den forventes å være stabil også etter FRE16. Eksisterende avkjørsel vil gi
tilfredsstillende adkomst til dyrkingsarealet .

Avbø tende tiltak:

Ingen.

6.3. Miljø og klima

Avrenning, erosjon og påvirkning av lokalklima er generelle bivirkninger i forbindelse med nydyrking .

Flom

Nydyrkingsarealet ligger på en naturlig forhøyning 15 - 20 m over elvebredden og utenfor NVEs flomsone for
Stor elva i følge Nibios gårdskart.

Grøfting

Oppdyrkingsarealet består av løsmasser og sandjord med god naturlig dreneringsevne, slik at det ut fra forpakters
vurdering neppe blir behov for grøfting . Dette underbygges av Nibios klassifisering av arealet som dyr kbar jord i
kartverkene. Utarbeidelse av grøfteplan kan gjerne iverksett es etter pålegg av Fylkesmannen, men vurderes ikke
kritisk for driften.

Avrenning

Som en generell betraktning innebærer oppdyrking av skogareal fare for økt avrenning ved at trær og
bunnvegetasjon ikke lenger binder jorda like godt som før . Følgelig kan det oppstå tap av næringsstoffer og
jordsubstans ved avrenning, særlig om man velger høstpløying eller andre driftsmetoder som legger jorda åpen.

God agronomi vil bidra til å redusere a vrenningen til et minimum. Forpakteren vil tilpasse gjødsling til plantenes
behov og evne til opptak gjennom gjødselplanlegging og overvåking av næringstilstanden i jorda med regelmessig
jordprøvetaking.

Rundt nydyrkingsarealet vil det være udyrkede kantso ner med noe lauv og småskog som har evne til å ta opp
avrenning for eksempel ved skrenten ned mot nabojordet.

Erosjon

Arealet som ønske dyrket har lite hellinger som kan gi avrenning. Det vil bli spart erosjonshindrende kantsoner
mot vind og avrenning blan t annet i skrent ned mot eksisterende dyrka areal.
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Lokalklima

Busund ligger ikke spesielt vindutsatt, og kantsoner vil bli bevart for å unngå økt vindomfang i nærområdet.

Hogsten vil kunne utløse endringer i kaldlufttransporten i og langs Storelva , men slike endringer motvirkes og vil
forhåpentligvis avhjelpes ved vegetasjonen i de nevnte kantsonene.

Dyrking av jorda vil motvirke netto klimagassutslipp etter hogst.

Konklusjon:

Fra naturens side er arealet relativt robust i forhold til miljøpåvirkning som konsekvens av nydyrking .
Oppdyrkingen forventes ikke i vesentlig grad å påvirke lokalt klima og miljø.

Avbøtende tiltak:

Kantsoner med lauvtrær og krattvegetasjon vil bli bevart.

6.4. Nærmiljø, friluftsliv og idrett

Nærmiljø

Det ligger ingen boliger inntil d yrkingsarealet. Nærmeste nabo er Busund gård. Tunet ligger minst 150 m fra
arealet som søkes dyrket. Noen eldre driftsbygninger i tilknytning til et gammelt masseuttak tilknyttet Busund
gård ligger nærmere, men har ingen drift som påvirkes .

Friluftsliv

Tei gen som ønskes dyrket representerer ikke noe naturlig utfartsområde, men bær - og sopplukkere kan bli
berørt. Elvebredden vil ikke bli berørt av oppdyrkingen.

Idrett

Oppdyrkingen vil ikke komme i konflikt med idrettsanlegg eller - aktiviteter.

Konklusjon:

De t er god avstand til nærmeste bolighus og oppdyrkingen vil heller ikke komme i konflikt med idrett og
friluftsliv, dog med et forbehold for bær - og sopplukkere.

Avbøtende tiltak:

Bevaring av kantsoner med lauvtre - og krattvegetasjon.

6.5. Naturmangfold

Kartve rkene viser sammenlignet med nærliggende skogarealer et påfallende stort omfang av arter av stor og særlig
stor forvaltningsinteresse , samt fremmede arter . Dette må sees i sammenheng med at grunneier over lang tid har avstått
fra både skjøtsel og avvirking i skogen.
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FIGUR 3 Gammelskog på Sandsæter med en del læger av gran og furu som er habitat for sopp og moser .

Området framstår sett fra Busundvegen som et ordinært skogområde dominert av bartrær, særlig gran. Skogen
har ved nærmere øyensyn preg av å være svært gammel, og det er påvist dimensjoner av gran opptil 1,9 m i
omkrets. Terrenget er lett kupert ifølge kartverket.

Skogt eigen som ønskes dyrket er beskrevet i Miljødirektoratets Naturbase som Busund N med id BN00111994 ,
og verdibegrunnelsen lyder som følger:

«Lokaliteten har meget store naturverdier, særlig knyttet til naturskogskvalitetene. Så gammel gran - og furuskog med mye læger
og god kontinuitet i død ved, beliggende på breelvslette i lavlandet og på høy bonitet (rik sandbarskog), og med så rik
vedsoppfunga, er svært sjeldent. Dette gjenspeiles i et meget rikt artsmangfold, og hittil er det påvist 9 rødlistearter (1 E N, 3
VU, 5 NT, ih ht. Rødliste for arter 2015), og en god del flere finnes utvilsomt. Tross en del småhogster er lokaliteten å betrakte
som tilnærmet unik i Norge, og er vurdert som klart svært viktig (verdi A).»

Det er ikke registrert utvalgte naturtyper innen dyrkingsarea let.

Konklusjon:

Det forholdsvis høye a rtsmangfoldet gjenspeiler det faktum at hogstmoden skog har blitt stående uskjøttet og
uavvirket i lang tid i tillegg til at arealet er av høy bonitet. I tillegg synes Busund Nord de senere år å ha vært
under tett oppsyn av interessenter som ønsker å skape barriere mot oppdyrking, og som ikke nødvendigvis har
balansert dette med tilsvarende observasjoner i nærområdet som ikke er like attraktivt for oppdyrking. Hensynet
til art smangfoldet må uansett veies opp mot at et areal av høy bonitet, med lite helling og lettarbeidet jord med
lite blokker er svært attraktivt for oppdyrking.

Forslag til avbøtende tiltak:

• Bevare trær og krattvegetasjon i en robust kantsone rundt hele dyrkin gsarealet som kan opprettholde en
del av artsmangfoldet

• Tiltakshaver vil ved å bevare vegetasjon langs Storelva og Busundvegen sørge for at hovedinntrykket av
landskapet sett fra elva og vegen opprettholdes

• Flytte l æ ger ( nedfalte trær / stokker som blant a nnet er soppbiotoper) til nærliggende skogarealer med
sammenlignbart klima og miljø

• Bevare rik sand - lågurtskog i kantsone og brattskråning mot Storelva og eksisterende dyrka jord

• Gjennomføre økologisk kompensasjon på a real som ikke er egnet for dyrking

6.6. Vu rdering i forhold til naturmangfoldlovens § 8 - 12
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U tvalgte naturtyper er ikke registrert på det planlagte dyrkingsområde . Derimot er 9 rødlistearter av vedboende sopp
og mose på granlæger ifølge Miljødirektoratets naturbase påvist i skogteigen som ønskes d yrket. To fremmedarter
med svært høy økologisk risiko er registrert og anbefales fjernet.

§8 (Kunnskapsgrunnlaget)

Offentlige beslutninger vedrørende naturmangfold skal så vidt rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap og
utredning. Rådmannen i Ringerike kommune har i saksframlegg 17/1286 - 6 til Hovedutvalg for miljø - og
arealforvaltning erklært kunnskapsgrunnlaget som godt nok med et lite forbehold om ytterligere rødlistearter og
en avklaring i forhold til om Busund Nord er aktuelt s om økologisk kompensasjon for FRE16.

Som referert foreligger faktaark f or Busund Nordre i Miljødirektoratets Naturbase. I dette tilfellet berøres de
nevnte 9 rødlisteartene (8 veboende sopp og én mose), hvorav é n vedboende er sterkt truet (EN), 3 er sårba re (VU)
og 4 sopp og én mose er nær truet (NT). Miljødirektoratet hevder det finnes flere rødlistarter i arealet til tross for
at det ikke er påvist selv etter omfattende registreringer i årene 2011, 2014 og 2016.

I følge faktaarket i Miljødirektoratets na turbase representerer arealet det høyeste antall og tetthet av vedlevende
sopp på gran og furu (læger) fra noe lavlands - sandbarskogsområde i Norge. Den sjeldne j ordboende sopp en som
er påvist (ikke rødliste) oppgis å ha best leveforhold i brattskrenten mot elva som uansett ikke vil bli dyrket opp .

§9 (Føre - var - prinsippet)

Der en ikke har tilstrekkelig kunnskap om tiltakets virkning på naturmiljøet, skal man benytte føre - var - prinsippet.
Kunnskapsnivået er her høyt både agronomisk og ved at arealet allerede i utgangspunktet er særdeles godt utredet
i fht naturmangfold.

§10 (Samlet belastning av økosystemet)

Påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som eksisterer eller vil komme. I dette
tilfellet er oppdyrkingen begrenset til 50 daa skog. Tilliggende arealer består av dyrka jord, elvebredd, skog og en
fylkesveg . Kantsoner med bevarte trær og krattvegetasjon bør være tilstrekkelig for å unngå negative
miljøeffekter av nydyrkingen i forhold til disse umiddelbart tilstøtende arealen e .

Skogteigen er stemplet som svært unik i naturbasen grunnet artsmangfold i gammelskogen, men det eksisterer en
rekke andre skogarealer langs og nær Storelva, hvorav en del allerede er verneskog (Synneren, Juveren m. fl.) . Ut
fra et agronomisk og forstmessig ståsted bør verneskogen være bedre egnet til å oppretthold «god kontinuitet i død
ved» , en høyproduktive arealer som Busund N der manglende skjøtsel skapt et forledende «urskogpreg».

§11 (Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

Tiltakshaver (i dette tilfellet grunneier og / eller forpakter) skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense den
skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter
(se nærmere under avbøtende tiltak).

§12 (Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik
teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet
og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.

Konklusjon:

Lovverket er ivaretatt. Relevante tiltak for å avbøte ulempen for rødlisteartene må vurdere s og iverksettes. Det
bør søkes avklart hvorvidt Busund Nord er aktuell som økologis kompensasjon for FRE16.
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Avbøtende tiltak:

Tiltak er beskrevet under pkt 6.5 Naturmangfold.

6.7. Landskapsvirkning

Nydyrkingen vil ikke medføre andre endringer i landskapsbilde t enn selve vegetasjonen. Om vinteren vil arealet
framstå som skogfri snødekt mark med kantsoner, og resten av året vil bære preg av jordkulturens sesonger.
Nydyrkingsarealet vil falle inn som en hensiktsmessig arrondert forlengelse av etablert kulturlands kap på
Sandsæter.

Konklusjon:

Endret vegetasjon vil kunne oppfattes som en dreining i retning kulturlandskap.

Avbøtende tiltak:

Bevaring av kantsoner med trær og krattvegetasjon.

6.8. Kulturmiljø og kulturminner

Det finnes ikke kjente forekomster av automatis k fredede kulturminner på arealet som ønskes dyrket. Om
nydyrking godkjennes har Landbrukskontoret for Ringerike og Hole i brev 27.4.17 til Fylkesmannen og
fylkeskommunen erklært at de vil sette som vilkår at «Dersom det under anleggsarbeid framkommer auto matisk fredede
kulturminner, må arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles , jfr. Kulturminneloven §8, 2. ledd» .

Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune vurderer potensialet for funn som tilsier automatisk fredning så
høy t at de i brev til Ringerike kommune 14.6.17 meddeler ønske om å foreta en registrering av området på
tiltakshavers bekostning.

Konklusjon:

Registrering av kulturminner vil avklare om det finnes automatisk fredede forekomster før nydyrking starter.

Avbøtende tiltak:

Eventuelle automatisk fredede kulturminner med sikkerhetssoner vil bli søkt frigitt eller bli liggende urørt.

6.9. Naturressurser

Jord - og skogbruk

Det er ikke framlagt s kogbrukspla n for arealet, da det ikke har vært skogsdrift på gården gjennom lang tid.

Arealet består av høybonitets skog som har vært hogstmoden i lengre tid, men er blitt stående uavvirket og med
tilhørende produksjonsmessig tap av både stående virkesverdier og manglende skogforyngelse.
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Ved oppdyrking vil inntektene over stige skogsdrift, selv om man avvirker og etablerer foryngelse. Også
samfunnsøkonomisk vil en omdisponering fra skogbruk til jordbruk innebære gevinst. Nasjonale mål om
selvforsyning innen matproduksjon bygger opp under arealets jordbruksmessig verdi.

Konk lusjon:

Omdisponering fra skogbruk til jordbruk er økonomisk lønnsomt både for driftsenheten og for samfunnet.

Avbøtende tiltak:

Ingen.

Jakt og fiske

San dsæter gård har private jaktrettigheter og privat fiskerett i Storelva .

Det settes igjen en solid kant sone mot Storelva som vil sikre adgang til elva som før. Det gjelder også fiskere som
har behov for å passere eiendommen lang elvebredden.

Konklusjon:

Nydyrking har liten eller ing en negativ virkning for utøvelse av jakt og fiske.

Avbøtende tiltak:

Ingen.



1 7

K
om
pe
ns
er
en
de
ny
dy
rk
in
g
-R
in
ge
rik
sb
an
en
og
E1
6
fe
lle
sp
ro
sj
ek
te
t–
«F
R
E1
6»
|
02
.0
5
.2
0
18

7. Oppsum meri n g

Tema Konsekvenser Avbøtende tiltak

Næring Oppretthold lønnsomhet i lokal
landbruksdrift slik at jordressursene
holdes i hevd og produksjon

Ingen

Trafikk Om noen trafikkmessig endringer skulle
oppstå som følge av nydyrking, vil det
begrense seg til at landbrukstrafikken
flyttes noe i onnene.

Ingen

Flom Ingen, da a realet ligger utenfor flomfare. Ingen

Grøfting Ingen, ifølge t iltakshaver . Han har
erfaring med det aktuelle jordsmonnet
og tilliggende dyrka arealer, og erfar er at
jorda her er selvdrenerende sandjord
med svært marginalt behov for grøfting.

Ingen

Avrenning Fjerning av gammelskog medfører fare
for økt avrenning.

Etablering av kantsoner med noe lauv og
småskog som har evne til å ta opp
avrenning.

Erosjon Bortsett fra fjerning av vegetasjon er
arealet lite erosjonsutsatt med hensyn til
vind og helling.

Erosjonshindrende kantsoner mot vind og
avrenning.

Lokalklima Små, men kaldluftstrømmer langs elva
kan påvirkes.

Kantsonene som motvirker
luftstrøms endringer.

Nærmiljø Få eller ingen. Ingen

Friluftsliv Få eller ingen. Ingen

Idrett Ingen Ingen

Naturmangfold Fjerning av skog, skogbunnsvegetasjon
og læger som er habitat for sjeldne arter.

• Bevare trær og krattvegetasjon i en
robust kantsone rundt hele
dyrkingsarealet som kan opprettholde en
del av artsmangfoldet

• Tiltakshaver vil ved å bevare vegetasjon
langs Storelva og Busundvegen sørge for
at hovedinntrykket av landskapet sett fra
elva og vegen opprettholdes

• Flytte læger (nedfalte trær / stokker som
blant annet er soppbiotoper) til
nærliggende skogarealer med
sammenlignbart klima og miljø

• Bevare rik sand - lågurtskog i kantsone og
brattskråning mot Storelva og
eksisterende dyrka jord

• Gjennomføre økologisk kompensasjon på
a real som ikke er egnet for dyrk ing
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Naturmangfoldloven Habitat for 9 rødlistearter rammes og må
forsøkes flyttet og/eller ivaretatt i
kantsoner. Naturmangfoldloven er i det
øvrige ivaretatt uten avbøtende tiltak.

Opprettelse av kantsoner og om mulig
flytting av læger til tilsvarende miljø.

Landskapsbilde Endret vegetasjon ved at skog fjernes Tiltakshaver vil ved å bevare vegetasjon
langs Storelva og Busundvegen sørge for at
hovedinntrykket av landskapet sett fra elva
og vegen opprettholdes.

Kulturmiljø og
kulturminner

Det er ikke kjente forekomster av
automatisk fredede kulturminner
innenfor arealet som ønskes dyrket.
Registrering vil på oppfordring fra
fylkeskommunen bli utført før nydyrking
iverksettes.

Om det skulle finnes slike kulturminner vil
de forbli urørt eller søkt frigit t , da det ikke
er aktuelt å be om utgravinger.

Jord - og skogbruk Skog blir fjernet til fordel for
kulturlandskap med
jordbruksproduksjon.

Ingen

Jakt og fiske Få eller ingen. Ingen

Hovedkonklusjon:

• N ydyrkingen som omsøkt vil gjøre det mulig å oppretthol de lønnsom landbruksdrift i området , og sikre at
matproduserende jord av nasjonal verdi holdes i hevd . Slik bidrar søknaden om nydyrking til å realisere
politiske målsettinger om økt matproduksjon i jordbruket både lokalt og nasjonalt.

• Det må opprettes en balansert avveining mellom hensyn til jordvern og økologisk kompensasjon.
Faktagrunnlaget må også balanseres, slik at alle vesentlig data kommer fram med relevant vekting. Til nå
synes arealets verdi som økologisk kompensasjon langt bedre utredet og dokume ntert enn arealets
dyrkingsverdi, samtidig som det er påfallende mange artsfunn i forhold til nærliggende arealer med
tilsvarende klima og jordsmonn .

• Kompensasjon haster, fordi landbruk er en langsiktig produksjon avhengig av bærekraft over generasjoner.
O m det ikke kan påregnes tilstrekkelig arealtilgang på sikt, vil heller ikke avkastning bli påregnelig, og det
medfører risiko for at investeringer og vedlikehold i driftsenhetene i landbruket opphører.

• Siden nydyrking som omsøkt bare delvis kan kompensere for tap av dyrka jord til FRE16, bør det kjøpes
ytterligere arealer egnet for dyrking fra for eksempel Statskog.
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Miljødirektoratets tilrådning for vern av Nordre Tyrifjorden 
og Storelva naturreservat og Bergerhaugen naturreservat, 
Hole og Ringerike kommuner, Buskerud 

Miljødirektoratet oversender herved tilrådning for vern av arealer for økologisk 
kompensasjon i forbindelse med utbygging av nye E16 og jernbane mellom 
Sandvika og Hønefoss. 
 
Tilrådningen omfatter to naturreservater i Hole og Ringerike kommuner, 
Buskerud fylke. Det samlete verneforslaget er på 11 248 da, hvorav 766 da er 
kompensasjonsareal. 

 
Klima- og miljødepartementet (KLD) ga i brev av 12.12.16 Miljødirektoratet i oppdrag å iverksette 
verneplanprosess etter lov om naturens mangfold (naturmangfoldloven) for kompensasjon for areal 
som går tapt i forbindelse med ny vei og jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, med et mål om å 
oppnå "no-net-loss" av naturmangfold som følge av utbyggingen. Samtidig fikk direktoratet i oppdrag 
å endre grensen for det eksisterende Synneren naturreservat. 
 
Verneforslaget omfatter flere delområder på Storelvas elveslette sammen med det tidligere 
foreslåtte Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat, og ett nytt foreslått Bergerhaugen 
naturreservat. Avklaring for det tidligere foreslåtte Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat ble 
satt på vent på grunn av arbeidet med økologisk kompensasjon, slik at en kunne ta stilling til vern 
av dette området når omfanget av utbygging og kompensasjonstiltak var nærmere klargjort 
 
Tilrådningen med forskrifter og kart er vedlagt. 
 
Områdene som foreslås vernet er: 

1) Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat, Hole og Ringerike kommune, Buskerud fylke 
2) Bergerhaugen naturreservat, Hole og Ringerike kommune, Buskerud fylke 

 
Følgende områder oppheves og inkluderes i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat 

Klima- og miljødepartementet 
Postboks 8013 Dep 
0030 OSLO 

 
 
Trondheim, 31.08.2018 

 

Deres ref.: 
[Deres ref.] 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2017/11358 

Saksbehandler: 
Kjell Tore Hansen 



2

3) Forskrift 21.3.1975 nr. 9 om fredning av Lamyra naturreservat, Ringerike kommune, 
Buskerud. 

4) Forskrift 28.6.1985 nr. 1348 om fredning for Juveren naturreservat, Ringerike kommune 
Forskrift 28.6.1985 nr. 1349 om fredning for Synneren naturreservat, Ringerike kommune, 
Buskerud. 

5) Forskrift 28.6.1985 nr. 1350 om fredning for Karlsrudtangen naturreservat, Ringerike 
kommune, Buskerud. 

6) Forskrift 28.6.1985 nr. 1351 om fredning for Averøya naturreservat, Ringerike og Hole 
kommuner, Buskerud.  

 
Grenseendring Synneren 
Det tilrås å endre grensen for det eksisterende Synneren naturreservat. Gjenværende del av 
Synneren naturreservat tilrås inkludert i det foreslåtte Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. 
 
Saksbehandling 
Det ble meldt oppstart av arbeidet med verneplanen 7.12.2017 med frist for uttalelse 15.1.2018. 
Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte et åpent møte om oppstartsmeldingen den 12.1.2018 samt 
flere orienteringsmøter med Hole og Ringerike kommune. I tillegg hadde Fylkesmannen en 
orientering for plan- og miljøstyret i Hole kommune 29.1.2018. 
 
Fylkesmannen mottok 33 innspill på oppstartsmeldingen. Innspillene ble oppsummert og vurdert før 
høringsdokumentet ble utarbeidet.  
 
Utkast til høringsdokument ble sendt til faglig gjennomgang til Miljødirektoratet i mars 2018 og 
direktoratets uttalelse forelå 16.4.18.  
 
Verneplanen ble sendt på høring 3. mai 2018 til alle berørte grunneiere og en rekke lokale, 
regionale og sentrale høringsinstanser. Frist for uttalelsene ble satt til 4.7.18. 
 
Fylkesmannen har gjennomført flere informasjonsmøter/orienteringer for berørte parter: 
• Grunneiere (22.5.2018) 
• Alle interesserte (23.5.2018) 
• Interesseorganisasjoner (6.6.2018 og 19.6.2018)  
• Politikere i Hole kommune (4.6.2018)  
• Politikere Ringerike kommune (19.6.2018) 
 
Fylkesmannen mottok 38 merknader til verneforslaget som følge av høringsprosessen. 
 
Spesielle tema som er tatt opp 
Flere høringsinstanser tar i forbindelse med høringen på de konkrete arealene opp spørsmålet om 
størrelsen på kompensasjonsarealer mer generelt og hvordan dette er beregnet. Dette er begrunnet 
og omtalt i Fylkesmannens høringsforslag og tilrådning og det vises til disse dokumentene. 
 
Det er i forbindelse med verneplanen stilt spørsmål ved at skog inngår i de foreslåtte 
verneområdene, og at verneprosessen ikke har fulgt ordningen med frivillig vern av privateid skog. 
Miljødirektoratet viser til at bakgrunnen for denne vernesaken er spesiell og at den ikke inngår som 
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en del av skogvernet. Klima- og miljødepartementet ga direktoratet og Fylkesmannen i oppdrag å 
gjennomføre en prosess som skal kompensere for tap av naturverdier som følge av et stort 
infrastrukturprosjekt, der bl.a. også kalkskog inngår.  
 
Direktoratet er kjent med at det i juni 2018 ble avholdt møte mellom KLD og Norges 
Skogeierforbund for å drøfte saken og prinsippene for skogvern. I etterkant av dette møtet har KLD 
gitt beskjed om at arbeidet med det ene aktuelle området skulle stilles i bero (Loreåsen), mot at 
det ble jobbet med et forslag om frivillig vern av tilsvarende type natur i dette området.  
 
Forskrifter 
Det er hørt på en endring vedr. vannsportsaktiviteter sammenlignet med i den tidligere tilrådde 
forskriften for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. For øvrig følger forslagene til 
forskrifter i all hovedsak gjeldene mal for forskrifter for naturreservater. 
 
Miljødirektoratets endelige forslag 
Miljødirektoratet tilrår opprettelse av to naturreservater i tråd med Fylkesmannens tilrådning.  Fem 
eksisterende naturreservater tilrås opphevet og det tilrås at arealene i disse naturreservatene, med 
en liten reduksjon i det tidligere Synneren naturreservat, inkluderes i Nordre Tyrifjorden og Storelva 
naturreservat.  
 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Ivar Myklebust Knut Fossum 
Avdelingsdirektør seksjonsleder 
 
 
Tenk miljø - velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no.   
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Kopi til: 
Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse 
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Samarbeidsrådet for biologisk 
mangfold 

Postboks 6784 St. Olavs 
plass 

0130 OSLO 

Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO 

Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO 

Direktoratet for 
mineralforvaltning med 
Bergmesteren for Svalbard 

Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim 

Jernbanedirektoratet Postboks 16 Sentrum 0101 OSLO 

Bane Nor SF Postboks 4350 2308 HAMAR 

Bane Nor SF, FRE16 Postboks 4350 2308 HAMAR 

Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 

Riksantikvaren Boks 8196 Dep 0034 OSLO 

Statnett SF PB 4904 Nydalen 0423 OSLO 

Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO 

Språkrådet Postboks 8107 Dep 0032 OSLO 

 
Vedlegg 
1 Miljødirektoratets tilrådning for vern av Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat og 

Bergerhaugen naturreservat, Hole og Ringerike kommuner, Buskerud 
2 Kart Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat 
3 Kart Bergerhaugen naturreservat 
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1 F ORSLAG
Miljødirektoratet ti lrår vern av to naturreservater med et samlet areal på 11 248 d a a. Av dette
er 766 da a foreslått vernet som kompensasjonsareal for tap av naturmangfold ved utbygging
av Ringeriksbanen / E16. Verneforslaget omfatter flere delområder på Storelvas elveslette
sammen med det tidligere foreslåtte Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat, og ett nytt
foreslått Bergerhaugen natur reser vat. Avklaring for det tidligere foreslåtte Nordre Tyrifjorden
og Storelva naturreservat ble satt på vent på grunn av arbeidet med økologisk kompensasjon,
slik at en kunne ta stilling til vern av d ette området når omfanget av utbygging og
kompensasjonstilt ak var nærmere klargjort .

Alle foreslåtte kompensasjonsareal e r, u n ntatt Bergerhaugen naturreservat, inkluderes i det
tidligere foreslåtte Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat , som i 2012 ble tilrådd som
en del av verneplan for Tyrifjorden. Det tidligere foreslåtte vernearealet er ikke en del av det
kompensasjonsarealet som denne verneplanen omfatter . Det er imidlertid vært hørt på en
forskriftsendring ved rørende vannsportsaktivi teter som omfatter det tidligere foreslåtte
naturreservatet i denne verneplanen.

Det tilrås også en mindre grenseendring i det eksisterende Synneren naturreservat (Ringerike
kommune). En evje i øst tilrås tatt ut på grunn av at ny vei og jernbane vil komme i direkte
konflikt med det eksisterende verneområdet. Det gjenvær ende arealet , tilrås (sammen med
flere andre eksisterende naturreservater) inkludert i det foreslåtte Nordre Tyrifjorden og
Storelva naturreservat.

Tilrådningen for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat er et supplement og tillegg til
tidligere til rådning for dette området.

Verneområdene ligger i Ringerike og Hole kommuner, Buskerud fylke. Arealene er privat eid
og eid av Opplysningsvesenets Fond.

Områdene som foreslås vernet er:

Navn Kommune Areal i dekar
Antall berørte
eiendommer

Nordre Tyrifjorden
og Storelva

Ringerike / Hole
11 191 hvorav

kompensasjonsarealer
utgjør 709

21

Bergerhaugen Ringerike / Hole
57 , alt er

kompensasjonsareal
2

Totalt areal: 11 248 hvorav 766 er
kompensasjonsareal

Fylkesmannen har vurdert kompensasjonsbehovet til å være:
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• 1119 dekar dersom alternativ A med lang bro velges for kryssing av M ælingen
• 1252 dekar dersom alternativ B med bro og fylling velges

Det tilrådde arealet er dermed ikke fullt ut tilstrekkelig for å oppfylle behovet for
k ompensasjonsareal.

Fylkesmannens vurdering av behov for arealer til økologisk kompensasjon framgår av
høringsforslaget for verneplanen og Fylkesmannens tilrådning, og det vises til dette.

1.1 Økologisk kompensasjon
I forbindelse med Regjeringens vedtak om å bygge Ringeriksbanen og ny E16 mellom
Sandvika og Hønefoss, ble det bestemt at det skal " legges vekt på å finne relevante avbøtende
og kompenserende tiltak for bla. naturmangfold " jfr. brev fra Samferdselsdepartem entet
28.4.16.

Klima - og miljødepartementet ga oppdrag til Miljødirektoratet i brev av 12.12.2016 om å
iverksette verneplanprosess etter lov om naturens mangfold (naturmangfoldloven) for
kompenserende areal som går tapt i forbindelse med ny vei og j ernban e mellom Sandvika og
Høne foss. Det ble gitt en rekke føringer om hvilke typer natur som skulle kompenseres.
V åtmarksverdiene, viktig kalknatur og opprettholdelse av økologiske sammenhenger og
funksjoner fremheves.

Miljødirektoratet ga Fylkesmannen oppdrag i brev av 23. 01 .17 om å gjennomføre en
verne plan med mål om at utbygging og drift av Ringeriksbanen/E16 skal skje uten netto tap
av verdifull natur gjennom bruk av virkemiddelet økologisk kompensasjon.

Økologisk kompensasjon som verktøy er relativt nytt i Norge. Bruk av økologisk
kompensasjon betyr at det gj ennomføres restaurering eller beskyttelse av natur som erstatning
for at naturmangfold blir negativt påvirket eller går tapt som følge av menneskelig inngrep,
f.eks. byggeprosjekter.

Før økologisk ko mpensasjon vurderes, skal tiltakshaver – i dette tilfelle Bane NOR og Statens
vegvesen - gjøre det som er mulig for å forhindre negative konsekvenser for naturmangfoldet.
Det forutsettes at det såkalte tiltakshierarkiet er fulgt. Kompensasjon skal være en siste utvei
etter at man har gjort det som er mulig for å unngå, avbøte og restaurere påvirkede
naturområder.

Kompensasjonstiltak gjennomføres oftest ved at erstatningsarealer vernes og eventuelt
forbedres (restaureres). For å kunne godkjennes som økologi sk kompensasjon må potensielle
erstatningsarealer tilfredsstille visse kriterier. Noen av de mest grunnleggende prinsipper for
økologisk kompensasjon er kravene om nærhet, lik - for - lik erstatning og addisjonalitet.

Det vises for øvrig til Fylkesmannen i Bu skerud sitt høringsdokument vedrørende beregning
av kompensasjonsbehov.
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1.2 Hjemmelsgrunnlag
Områdene foreslås vernet som naturreservat i medhold av naturmangfoldloven § 34, § 37 og
§ 62. Vilkåret for å kunne opprette et naturreservat etter naturmangfoldlov en § 37 er at arealet
enten inneholder truet, sjelden eller sårbar natur, representerer en bestemt naturtype, på annen
måte har særlig betydning for biologisk mangfold, utgjør en spesiell geologisk forekomst eller
har særskilt naturvitenskaplig verdi.

De foreslåtte n aturreservatene vil bidra til bevaringsmålene i naturmangfoldloven § 33, blant
annet bokstavene a (variasjonsbredden av naturtyper og landskap ), b (arter og genetisk
mangfold) , c (truet natur og økologiske funksjonsområder for prioriterte arter) , e (områder
med særskilte naturhistoriske verdier), g (økologiske og landskapsmessige sammenhenger
nasjonalt og internasjonalt) , h (referanseområder for å følge utviklingen i naturen) .

E tablering av v erneområde r vil generelt bidra til å oppfylle flere nasjonale mål som:
- E t representativt utval g av norsk natur skal bevar es for komme nde generasjon e r.
- Økosystem ene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.
- Ingen trua arter og naturtyper skal utrydd es , og utvikling en til trua og nær tru a arter

og naturtyper skal bed r e s.

Opprettelse av de forslåtte verneområdene bidrar til å sikre viktig naturmangfold på Storelvas
elveslette, herunder områder med rødlista naturtyper, samt at de foreslåtte
kompensasjonsarealene som inngår i verneforslaget vil redusere de negative effektene på
naturmangfoldet som følge av utbygging av vei og jernbane på Ringerike .

Ved å verne disse naturområdene mot ulike typer inngrep, gir dette et viktig bidrag for å
redusere de negative effektene på naturmangfoldet som følge av utbyggingen. V erneområdene
gir også et positivt bidrag til det nasjonale og internasjonale målet om å stanse tapet av
naturmangfold, jf. naturmangfoldloven § 33 bokstav a, b og c.

1.3 Verne verdier, påvirkningsfaktorer og effekter av verneforslaget
Verneverdier
Foruten det foreslåtte Bergerhaugen naturreservat, grenser d e fleste av de foreslåtte
kompensasjonsarealene inn til det tidligere foreslåtte Nordre Tyrifjorden og Storelva
naturreservat ( unntaket er delområde t Helvetesmyra) . D isse arealene vil inngå i et samlet
verneområde ; Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat . Kompensasjonsarealene vil bidra
til å redusere de negative påvirkningene som utbyggingen har på naturmangfo ldet i dett e store
våtmarksområdet. Det er et prinsipp i økologisk kompensasjon at kompensasjonsarealer skal
finnes i nærhet til der tapet skjer. I dette prosjektet er det særlig viktig på grunn av de spesielt
rike naturverdiene som finnes her. Dette har i midlertid den ulempen at enkelte av arealene
som foreslås vernet ligger så tett inntil vei og bane at de kan bli negativt påvirket under
utbyggingen og senere drift, og at naturverdiene dermed kan bli forringet.

De foreslåtte delområdene i høringen varie rer fra noen få dekar til det største på ca. 180 dekar.
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Områdene som tilrås vernet har store og viktige naturverdier, med forekomst av en rekke
sjeldne og truede arter og naturtyper. Kompensasjonsarealene omfatter verdifull våtmark som
tjern, evjer, myr eller sumpskog. I tillegg til rene våtmarks - naturtyper inneholder
kompensasjonsarealene også en del arealer med våtmarksnær skog av høy naturverdi, som
sandfuruskog, gammel barskog og gammel gråor - heggeskog . I rike områder som her vil også
den yngre skogen relativt raskt kunne utvikle viktige naturverdier ved fri utvikling.

De foreslåtte verneområdene bidrar også til å sikre sammenbindingsarealer mellom de ulike
delene av våtmarkssystemet på Storelvas elves lette, som f.eks. åpen mark (beitemark) og
skog. Kantsoner med vegetasjon langs vassdrag er spesielt viktige økologiske
funksjonsområder og buffer mot forstyrrelser. Gode kantsoner vil redusere næringsavrenning
fra dyrka mark og redusere erosjon i elvekant en.

Noen av arealene i verneforslaget vil gjennom restaurering / skjøtsel få bedret økologisk
tilstand sammenlignet med dagens situasjon, og dette er vektlagt ved valg av områder som nå
foreslås for vern.

V ern av de foreslåtte kompensasjonsarealene er med på å redusere de negative effektene på
naturmangfoldet på grunn av utbyggingen av jernbane og ve i. Opprettelse av de tilrådde
verneområdene i sin helhet vil samtidig bidra til å sikre et nettverk av viktige leveområder for
naturmangfoldet i våtmarkssy s temet . I denne verneplanen er v erneverdiene knyttet til
våtmarker og kroksjøer i ulike stadier , samt rike kalkskoger.

Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i verneforslag et er innhentet gjennom flere ulike
kilder, herunder registreringer som er gjennomført som en del av kompensasjonarbeidet i regi
av FRE16, samt registreringer som er gjort i forbindelse med arbeidet med verneplan for
Tyrifjorden og registeringer gjort av Norsk ornitologisk foreni n g .

Påvirkningsfaktorer
De viktigste påvirkningsfaktorene på verneverdiene i de foreslåtte verneområden e er
infrast rukturtiltak, utbygging, nydyrk ing og skogbruk. Vern av de foreslåtte områdene skal
gjennom bestemmelser om slike tiltak sikre arealer med viktige vernekvaliteter.

Effekter av vernet
Vern av områdene i denne tilrådningen vil samlet bidra til langsiktig og effektiv bevaring av
levested for at stort antall truede arter, og dermed redusere den samlede belastningen på arter
som har risiko for å dø ut. Verneforskriftene åpner for at flere pågående aktiviteter kan
videreføres. Tiltak som isolert sett vurderes å ha liten betydning for verneformålet, kan i sum
og over tid medvirke til at verneverdiene forringes. For enk elte aktiviteter vil det derfor i tråd
med prinsippene om samlet belastning være restriksjoner, slik at naturverdiene får en økt
beskyttelse. Dette er også i tråd med prinsippene om miljøforsvarlige teknikker og
lokalisering , samt miljøforringer betaler de r hvor det ut fra hensynet til verneverdiene er
fastsatt bestemmelser om bl . a. ferdsel og infrastrukturtiltak . Ut fra dagens kunnskap om arter
og naturtyper i områdene vil de aktivitetene som i henhold til verneforskriftene kan
videreføres, med liten grad av sannsynlighet ha vesentlig negativ innvirkning på disse artene,
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naturtypene og landskapselementene. Vernebestemmelsene tillater likevel ikke vesentlige
inngrep i områdene.

Miljødirektoratet anser at kunnskapsgrunnlaget er i tråd med kravet i naturmang foldloven § 8.
Miljødirektoratet har ut fra en føre - var - tilnærming i verneforslaget vektlagt muligheten for
flere påvirkninger av samme slag, eller en kombinasjon av flere ulike påvirkningsfaktorer
(samlet belastning) . Det foreligger ellers etter Miljødire ktoratets oppfatning tilstrekkelig
kunnskap om naturmangfoldet, påvirkningsfaktorer og effekten av vernet. Føre - var - prinsippet
tillegges derfor ikke ytterligere vekt i denne saken.

For nærmere beskrivelse av verneverdier, påvirkningsfaktorer og effekter av verneforslaget,
jf. naturmangfoldloven kapittel II, vises det til omtalen av de t enkelte verneområde i kap . 8.

Dersom områdene ikke vernes, vil det for deler av arealet være aktuelt med oppdyrking,
utbygging til næringsformål, hogst, torvuttak o.a.

1.4 Andre interesser
Jordbruk og skogbruk
V erneforslage ne ligger i et område med viktige jordbruksarealer og stor landbruksaktivitet.
Ved kartleggingen av potensielle kompensasjonsarealer ble store arealer med dyrka mark
inkludert, med tanke på mulig nydanning av våtmark. I løpet av prosessen har det blitt tydelig
at slik omdisponering ikke er ønskelig ut fra nasjonale føringer om jordvern og spesielt i dette
konkrete området. I tilrådingen er derfor fulldyrket mark tatt ut, de eneste arealene med dyrket
mark s om fortsatt ligger inne i verneplanen er to små flomutsatte arealer der det tidvis høstes
noe gras. Disse utgjør til sammen cirka 20 dekar.

Mange av kompensasjons arealene i tilrådingen er dyrkbare, og kunne vært aktuelle for
oppdyrking som kompensasjon fo r tapt jordbruksareal. Det er likevel vurdert slik at behovet
for arealer til økologisk kompensasjon er høyest fordi verdiene eller potensialet i disse
områdene er så store, og fordi det antas å være enklere å finne arealer til kompensasjon for
dyrket mark andre steder. Arealer med store naturverdier ville uansett måtte tas hensyn til ved
en mulig nydyrkingssøknad.

Jordbruksarealer som grenser til naturreservat kan få økt grad av skyggevirkning og redusert
avling ved at skogen i reservat er fredet. Det leg ges opp til at en tre meter kantsone langs
dyrka mark ikke vernes, men kan skjøttes slik at vernet ikke er til hinder for rasjonell
landbruksdrift. Dette er aktuelt for begge de foreslåtte verneområdene. Langs vann og
vassdrag skal det likevel alltid behol des en naturlig kantsone slik at kantsonens økologiske
funksjon bevares.

Beite er generelt tillatt. S amarbeide mellom forvaltningsmyndighet og grunneiere om å
etablere og drifte beite i våtmarksreservater kan bidra til å skape fuktenger med rikt biologisk
mangfold. Også i kalkskoger kan beite bidra til å sikre en ønsket økologisk tilstand.
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Skog dekker om lag 550 dekar av de foreslåtte kompensasjonsarealene . Det er stor variasjon i
skogtyper, fra stor granskog eller blandingsskog til kalkfuruskog, edelløv skog og fukt -
/sumpskog. Det har vært en viss skogsdrift i de fleste områdene, fra tømmerdrift til uttak av
ved eller biobrensel.

Friluftsliv og rekreasjon
Landbasert
Områdene langs vannkanten av Storelva og kroksjøene blir noe benyttet til friluftsliv og
rekreasjon i dag, men det finnes ikke et sammenhengende stisystem med unntak av på
Mosmoen/Lamyra og Bergerhaugen, der pilegrimsleden passerer. Enkelte av områdene
benyttes jevnlig, mens andre blir lite brukt. Det er ingen restriksjoner på ferdsel til fot s i de
eksisterende naturreservatene langs Storelva. Området egner seg likevel dårlig for lengre turer
fordi veier, bebyggelse, elver, sumpområder og dyrka mark virker som effektive barrierer. Det
er også lite tilrettelagt. Det er begrenset med opparbeidet e innfallsporter, stier og informasjon.
I de foreslåtte arealene foregår det noe fiske fra land og noe fugletitting.

Direktoratet er ikke kjent med at det foregår organisert friluftsaktivitet i noen særlig grad, men
enkelte av skogområdene brukes til orienteringsaktivitet.

Vannbasert
De fleste kompensasjonsarealene i denne verneplanen foreslås innlemmet i det foreslåtte
Nordre Tyri fjorden og Storelva naturreservat (unntatt Bergerhaugen) . En strekning av
Storelva ligger inne i det tidligere foreslåtte arealet, og denne er mye brukt til rekreasjon og
båtbasert friluftsliv. Storelva brukes mest som ferdselsåre, noe fisking og bading, m ens
spesielt elvedeltaet og Nordfjorden er spesielt populært om sommeren for bading, fritidsbåter
og noe annen vannsport. Disse områdene er også svært interessante for fugletitting, spesielt
om våren og høsten.

Bebyggelse og næringsinteresser
Det er inge n bygninger innenfor de foreslåtte kompensasjons arealene. Noen steder er det
bilvei innenfor grensa, og det foreslås at det vil være tillatt å bruke og vedlikeholde veiene i
tråd med dagens bruk og standard.

En tydelig konflikt i forhold til eksisterende bebyggelse er at nydanning av våtmark og
fremvekst av kratt og skog vil gi gode forhold for mygg. Med så mye våtmark, oppleves
myggen som et stort problem, det er derfor svært stor motstand lokalt mot å etablere ny
våtmark, særlig nær bebyggelse.

Helgela ndsmoen er viktig for Hole kommune. Både kommunen og næringsinteresser
uttrykker ønske om at det legges til rette for nye næringsarealer her. Landbruk og
naturmangfold kan legge begrensninger på slike fremtidige utbygginger.

På Mosmyra foregår det uttak a v torv og i gjenfylling av masser med tanke på etterfølgende
nydanning av dyrka mark.
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Kraftlinjer
Det går kraftlinjer både i lufta og nedgravd i jorda innenfor flere av de foreslåtte områdene.
Det er åpnet for vedlikehold og eventuell oppgradering av disse i tråd med standard mal for
disse temaene i verneforskrifter for naturreservater.

F lomdemping
Betydningen av mest mulig intakte og velfungerende våtmarkssystemer har de siste årene fått
mer oppmerksomhet ettersom kunnskap om økosystemet har økt. Det se ttes spesielt søkelys
på våtmarknaturens bidrag av ‘goder’ (økosystemtjenester) for samfunnet (NOU 2013:10, ten
Brink m.fl. 2013) og rollen den spiller i forbindelse med klimagassutslipp og klimatilpasning
(Meld. St. 33, 2012 – 2013).

Verneforslaget styrk er våtmarkssystemets flomdempende egenskaper ved å bevare eller
restaurere arealer som ellers står i fare for omdisponering til annen bruk. Samtidig kan
kompensasjonsarealene bidra til å redusere de negative effektene av utbyggingen.

Grusforekomster
Det e r registrert grus og pukkforekomster i flere av kompensasjonsareale ne . Det er ikke
registrert andre mineralforekomster i noen av områdene .

1.5 Planstatus
A real ene i denne verneplanen er avsatt som LNF - områder i de respektive kommuners
kommuneplaner med følgende unntak innenfor det foreslåtte Nordre Tyrifjorden og Storelva
naturreservat :

- Domholtevja og Helgelandsmoen er regulert til anlegg for forsvaret.
- Helvetesmyra er regulert til klimavernsone.
- Mosmyra er avsatt til område som skal reguleres etter plan - og bygningsloven,

med unntak av 100 meter nærmest Lamyra naturreservat som er LNF - område.

2 SAKSBEHANDLING
2.1 B akgrunn

Klima - og miljødepartementet ga oppdrag til Miljødirektoratet i brev av 12.12.2016 om å
iverksette verneplanprosess etter lov om naturens mangfold (naturmangfoldloven) for
kompenserende areal som går tapt i forbind e lse med nye vei og jernbane mellom Sandvika og
Hønefoss. Miljødirektoratet ga i brev av 23.1. 20 17 Fylkesmannen i oppdrag å g j ennomføre
verneprosess med mål om «at det ska l ikke være et netto tap av naturmangfold som følge av
utbyggingen. Videre så må naturverdiene i foreslåtte verneområdene være av en slik karakter
(eventuelt ha et restaureringspotensiale) at de kan bli en del av det eksisterende
Ramsarområdet, Nordre Tyri fjorden våtmarksystem. I arbeidet med utvelgelse av forslag til
verneområder, forutsettes det at relevante anbefalinger gitt i Ramsar Advisory Mission report
79 (2015) Nordre Tyrifjorden Wetland System legges til grunn for verneplanforslaget» .

Fellespros jektet Ringeriksbanen og E16 ( FRE16 ; utbygger på vegne av BaneNor og Statens
vegvesen) fikk som del av arbeidet med prosjekte t i oppdrag å utarbeide en
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kompensasjonsplan, hvor Fylkesmannen har bidratt inn i deler av dette arbeidet. Verneplanen
som foreligger bygger så langt som mulig på tiltakets konsekvensutredning og
kompensasjonsplanens faglige grunnlag.

Klima - og miljødepartementet har satt krav om at arbeidet med verneplan og reguleringsplan
skal for egå parallelt slik at verneplan og reguleringsplan kan sluttbehandles samtidig av
regjeringen .

2.2 Oppstartsmelding
Det ble meldt oppstart av arbeidet med verneplanen 7.12.2017 med frist for uttalelse
15.1.2018. Fylkesm annen gjennomførte et åp ent møte om opps tartsmeldingen den 12.1.2018
samt flere orienteringsmøter med Hole og Ringerike kommune. I tillegg hadde Fylkesmannen
en orientering for plan - og miljøstyret i Hole kommune 29.1.2018.

Fylkesmannen mottok 33 innspill på oppstartsmeldingen . Innspillene ble oppsummert og
vurdert før høringsdokumentet ble utarbeidet. Blant annet ble flere delområder tatt ut på grunn
av jordvernhensyn, skogbrukshensyn og på grunn av Forsvarets bruk av arealer.

2.3 Høring
Utkast til høringsdokument ble sendt til faglig gjennomgang til Mi l jødirektoratet i mars 2018
og d irektorate t s uttalelse forelå 16.4.18.

Verneplanen ble sendt på høring 3. mai 2018 til alle berørte grunneiere og en rekke lokale,
regionale og sentrale høringsinstanser. Frist for uttalelsene ble satt til 4.7.18.

F ylkesmannen har gjennomført flere informasjonsmøter/orienteringer for berørte parter:
• Grunneiere (22.5.2018)
• Alle interesserte (23. 5.2018)
• Interesseorganisasjoner (6.6.2018 og 19.6.2018)
• Politikere i Hole kommune (4. 6.2018)
• Politikere Ringerike kommune ( 19. 6.2018)

Fylkesmannen mottok 38 merknader på verneforslaget som følge av høringsprosessen.

2. 4 Forholdet til utredningsinstruksen, forvaltningsloven og
saksbehandlingsreglene i naturmangfoldloven

Verneforslagene er utarbeidet med bakgrun n i Regjeringens vedtak i april 2016, om utbygging
av vei og jernbane mellom Sandvika og Hønefoss over Helgelandsmoen . D et ble også
sa mtidig bestemt at det skulle gjennomføres økologi s k kompensasjon med målsetting om "no -
net - loss" av naturmangfold som følge av utbyggin g en.

Miljøkonsekvensene av vei - og jernbaneprosjektet er utredet gjennom en
konsekvensutredning og arbeidet med kompensasjon av tap av naturmangfold har tatt
utgangspunkt i denne utredningen og den kompensasjonsplanen som er utarbeidet.
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Verne prosessen er gjennomført i henhold til rundskriv T - 2/15 om saksbehandlingsregler ved
områdevern etter naturmangfol dloven.

3 VIKTIGE ENDRINGER UN DER BEHANDLINGEN AV VERNEPLANEN
3.1 Navn

Det er under høringen ikke kommet innspill som foreslår endring av navn for noen av
områdene.

3.2 Avgrensning
Med bakgrunn i vurdering av høringsuttalelser , tilrås det enkelte grensejusteringer for
følgende områder:

• Verneforslaget for Bergerhaugen: Fylkesmannen foreslår at et mindre a real på cirka
1,5 dekar tas ut.

• Verneforslaget for Nordre Tyrifjorden og Storelva: Fylkesmannen tilrår følgende
endringer i grensa:
- Busund sandtak: 19 dekar tas ut.
- Busundevja: 7,5 dekar lengst øst tas ut.
- Helgelandsmoen: 48 dekar i vest tas ut.
- Mosmyra: 1 2 dekar lengst vest tas ut.

• Der vernegrensa følger dyrket mark er grensa flyttet tre meter unna jordekanten av
hensyn til rasjonell jordbruksdrift

• Det medfører også at de to punktene i forskriften som omhandler vegetasjonsrydding
langs jordekant tas ut.

3.3 Ve rneforskriftene
Det er etter høringen foretatt noen mindre endringer i forslagene til verneforskrifter. Dette
skyldes endringer i forskriften knyttet til avgrensing mot jordbruksarealer. Det var ønskelig å
få samme formulering i verneforskriften for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat og
de verneområdene som ble vedtatt i verneplan Tyrifjorden 22.6.2018 for å få en mest mulig
lik forvaltning av verneområdene ved Tyrifjorden.

4 OPPHEVING OG ENDRING AV TIDLIGERE VERNEV EDTAK
Vernevedtaket medfører at eksisterende Lamyra, Juveren, Synneren, Karlsrudtangen og
Averøya naturreservat er oppheves og inkluderes i det nye Nordre Tyrifjorden og Storelva
naturreservat.

Følgende forskrifter foreslås opphevet som følge av vernet :
1. Forskrift 21.3.1975 nr . 9 om fredning av Lamyra naturreservat, Ringerike kommune,

Buskerud.
2. Forskrift 28.6.1985 nr . 1348 om fredning for Juveren naturreservat, Ringerike

kommune, Buskerud.
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3. Forskrift 28.6.1985 nr . 1349 om fredning for S ynneren naturreservat, Ringerike
kommune, B uskerud .

4. Forskrift 28.6.1985 nr. 1350 om fredning for Karlsrudtangen naturreservat, Ringerike
kommune, Buskerud

5. Forskrift 28.6.1985 nr. 1351 om fredning for Averøya naturreservat, Ringerike og
Hole kommuner, Buskerud

5 FORVALTNING, ØKONOMI SKE OG ADMINISTRAT IVE
KONSEKVENSER

Generelt er det Miljødirektoratet som gjennom verneforskriften får myndighet til å avgjør e
hvem som skal være forvaltningsmyndighet for det enkelte område.

Klima - og miljødepartementet har bestemt at kommunene normalt får tilbud om å overta
forvaltningsansvaret for mindre verneområder. Departementet har videre bestemt at
Fylkesmannen skal være forvaltningsmyndighet for Ramsarområder.

Siden forslaget for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat omfatter flere eksisterende
verneområ der med Ramsar - status, legger direktoratet til grunn at Fylkesmannen vil være
forvaltningsmyndighet for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat.

Hverken Ringerike kommune eller Hole kommune har forvaltningsansvar for noen
verneområder i dag.

Flere av de foreslåtte delområdene har behov for restaurering. Dette er kort beskrevet i
områdegjennomgangen. Det er en forutse t ning at FRE16 utarbeider en konkret plan for
restaurering av disse områdene i samarbeid med Fylkesmannen for å oppfylle kravene til
ko mpensasjon . Slik restaurering in n går som en del av forutsetningen for omfanget av areal
som tilrås . Et utkast til en slik plan skal foreligge når vernevedtaket gjøres, jfr nml § 37.
Direktoratet legger til grunn at dette er tiltak som skal bekostes av tilt akshaver. Der man må
regne med kontinuerlige skjøtselstiltak for å opprettholde verneverdiene må tiltakshaver også
utarbeide en skjøtselsplan i samarbeid med forvaltningsmyndigheten.

I forbind else med verneplan for Tyrifjorden ble det utarbeidet et utkast til forvaltningsplan.
Dette arbeidet vil bli tatt opp igjen for arealene som omfattes av Nordre Tyrifjorden og
Storelva naturreservat etter vernevedtak.

Fylkesmanne n uttaler i sin tilrådning til Miljødirektoratet at det bor mye folk i området , og at
det er behov for utarbeidelse av plakater, skjøtsel, sa k sbeh a n dling, koordinere oppsyn osv.
Det er derfor behov for mer ressurser til forvaltni n g av verneområdene ved Tyrifjorden.
Fylkesmannen a ntyder en stilling til dette, s a m t at det antydes at de t er behov for en hel
stilling i SNO for oppsyn, informasjon og skjøtsel .

Utover dette vil vernevedtaket medføre kostnader knyttet til grensemerking og ersta tninger .

Vurdering av samfunnnsnytte og samfunnsøkonomiske konsekvenser
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Verneplanarbeidet er startet opp som en direkte oppfølging av Regjeringens vedtak om å
bygge ny E16 og j ernbane mellom Sandvika og Hønefoss. Som en del av denne beslutningen
ble det også vedtatt at tapt natur skulle kompenseres gjennom bruk av økologisk
kompensasjon. Se kap. 2. 4 .

Vern av områder etter naturmangfoldloven er å anse som varige tiltak som på u like måter vil
påvirke ulike samfunnsområder. Ettersom områdene som her vernes er under 500 km2 i
utstrekning, faller de ikke inn under kravene til utarbeidelse av konsekvensutredning etter
plan - og bygningsloven og tilhørende forskrift.

Om rådene som for eslås vernet er gjennomgående små , noe som i utgangspunktet tilsier at
konsekvensene for andre interesser er begrensede. Områdene er i kommunenes arealplaner i
all hovedsak lagt ut som LNF - områder (se områdegjennomgangen for detaljer (kap. 8) ) .
Kartlegging er av områdenes naturverdier er gjennomført som del av arbeidet med
kompensasjonplanen og verneplanprosessen. Bruksinteresser er klarlagt gjennom høring av
verneforslag og annen kontakt med berørte parter. I hovedsak er dagens bruk knyttet til
landbruk og i begrenset grad grusuttak, og noen arealer er interessante for næringsutvikling.

Miljødirektoratet viser til at det i verneplanprosessen ikke er avdekket vesentlige negative
samfunnsmessige konsekvenser av verneforslagene. Verneforslagene er videre justert på visse
punkter for å imøtekomme og hensynta ulike interesser. Direktoratet mener at verneforslaget
slik det nå foreligger har små negative konsekvenser. Nytteverdien av verneforlaget er knyttet
til å sikre natur som ikke har en synlig pengeverdi, men som tillegges stor verdi politisk og i
opinionen. Vern av de foreslåtte kompensasjonsarealene vil bidra til å redusere tapet av natur i
forbindelse med utbyggingen av vei og jernbane.

6 HØRING AV VERNEFORSL AGE NE
Berørte grunneiere, rettighetshavere, k ommuner, fylkeskommuner og andre instanser på
fylkes - og regionnivå samt aktuelle lokale og regionale organisasjoner har hatt
verneforslagene på høring.

Sentrale høringsinstanser som har hatt verneforslagene til uttalelse : Arbeids - og
sosialdepartementet, Avinor AS, Bane NOR SF, Den Norske Turistforening,
Direktoratet for mineralforvaltning, Forsvarsbygg, Friluftslivets fellesorganisasjon, Friluftsrådenes
Landsforbund, Jernbanedirektoratet, Kommunal - og moderniseringsdepartementet, KS,
Landbruksdirektoratet, Luftfartstilsynet, Natur og Ungdom, NHO Reiseliv, Norges Bondelag,
Norges Fjellstyresamband, Norges Geologiske Undersøkelser, Norges Handikapforbund,
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, Norges Jeger - og
Fi skerforbund, Norges Luftsportsforbund, Norges miljø - og biovitenskapelige universitet,
Norges Miljøvernforbund, Norges Naturvernforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges
skogeierforbund, Norges Televisjon, Norges vassdrags - og energidirektorat, Norsk
Bio logforening, Norsk Bonde - og Småbrukarlag, Norsk Botanisk Forening, Norsk Industri,
Norsk institutt for bioøkonomi, Norsk institutt for naturforskning, Norsk Organisasjon for
Terrengsykling, Norsk Orkideforening, Norsk Ornitologisk Forening, Norsk Sau og G eit,
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Norsk Zoologisk Forening, Norskog, NTNU Fakultetet for naturvitenskap og teknologi,
NTNU, Ringve botaniske have, NTNU, Vitenskapsmuseet, Oljedirektoratet,

I tillegg er høringen sendt til samtlige berørte grunneier og/eller rettighetshavere, samt til
følgende re gionale og lokale parter: Ringerike kommune, Hole kommune, Buskerud Bonde -
og Småbrukarlag v/ Kjetil Jørstad, Buskerud Bondelag, Buskerud botaniske forening,
Buskerud fylkeskommune, Buskerud Natur og Ungdom, Buskerud Orienteringskrets,
Buskerud Sau og Geit, Buskerud Skikrets, Forum for natur og friluftsliv – Buskerud, Glitre
Energi AS, Naturvernforbundet i Buskerud v/ Per Øystein Klunderud, NOF Buskerud, Norges
Jeger - og Fiskerforbund Buskerud, Statens Vegvesen Region Sør, Telenor Servicesenter f or
nettutbygging, Viken Skog, Ringeriks - Kraft Nett AS, John Myrvang AS, MiljøRett §112,
Banevokterne v/ Lars K Olsen, E16 - Ringeriksbanen grunneierlag v/ Ingvild Collet - Hanssen,
Fossen Utvikling v/ Bjørn Leifsen, Helgelandsmoen Næringspark AS, Jørn Hanssen, Kåre
Bech, Henrik Basberg

7 GENERELLE MERKNADER TIL VERNEFORSLAGET MED
FYLKESMANENS KOMMENT ARER

Høringsutt alelsene er oppsummert i kap. 8 under omtalen av hvert enkelt område. Under dette
kapitlet tas opp uttalelser om generelle forhold knyttet til vernef orslagene. I Fylkesman n ens
tilrådning til Miljødirektoratet har Fylkesmannen oppsummert samtlige uttalelser og
kommentert dem i en egen tabell.

Forholdet til reguleringsplanen Ringeriksbanen og E16
Mange innspill kommenterer forhold rundt trasevalg, prosess og andre elementer i
planarbeidet for Ringeriksbanen og E16 .

Fylkesmannens kommentar: Planleggingsprosessen for Ringeriksbanen/ E16 utløser
verneprosessen for økologisk kompensasjon. Verneplanen og reguleringsplanen
gjennomføres koordinert, men som separate prosesser. Fellesprosjektet er på vegne av
Kommunal - og moderniseringsdepartementet ansvarlig for reguleringsplanprosessen,
mens Fylkesmannen er ansvarlig for verneprosessen. Merknader til regu leringsplanen
vil derfor ikke blir kommentert her.

Fremdriften og rekkefølgen av plan - og verneprosessen er kommentert av flere
høringsinstanser. Noen påpeker at verneplanen ikke må forsinke reguleringsplanen og dersom
det er fare for det, så bør vernepla nen utsettes til etter reguleringsplanen er vedtatt. Andre er
kritiske til at prosessen går for raskt og i feil rekkefølge, og at dermed muligheten for å få til
bedre løsninger blir innskrenket pga. det stramme tidskjemaet. Sabima kommenterer at de
oppleve r samtidigheten i plan - og verneprosessen samt ulike ansvarlige myndigheter som et
hinder for god medvirkning fra høringsinstansene.

Fylkesmannens kommentar: Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet og
Klima - og miljødepartementet å utarbeide verneplan parallelt med reguleringsplanen.
Bakgrunnen for dette er at sentrale myndigheter skal få anledning til å se og evt.
tilpasse de to planene i sammenheng og vurdere verneplanen opp mot
kompensasjonsbehovet. På grunn av trasevalget er det også behov for en
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grenseendring av Synneren naturreservat. Grenseendringen av Synneren naturreservat
vil mest sannsynlig bli vedtatt sammen med vedtak av kompensasjonsarealene og det
tidligere foreslåtte naturreservat et Nordre Tyrifjorden og Storelva.

I løpet av hø ringsprosessen har det også kommet spørsmål om hva som vil skje med
verneplanen dersom Ringeriksbanen/ E16 tross vedtatt reguleringsplan ikke blir bygd. Det
forventes i så fall at vernet av kompensasjonsarealene oppheves.

Fylkesmannens kommentar : Verneplan en for økologisk kompensasjon er direkte
koblet til gjennomføringen av utbyggingstiltaket, og vernet er en konsekvens av
utbyggingen. En eventuell oppheving av vernevedtak og reversering av grenseendring
for Synneren naturreservat må skje ved ny kongelig r esolusjon. Klima - og
miljødepartementet må avklare dette, men Fylkesmannen mener at vernet må
oppheves hvis vei og bane ikke blir bygd.

Forholdet til verneplan for Tyrifjorden med tidligere foreslåtte verneområder
Noen kommenterer at økologisk kompensasjo n bør ses i sammenheng med den tidligere
verneplanen for Tyrifjorden, og at arealer fra den planen bør kunne brukes som
kompensasjon.

Fylkesmannen kommentar : Verneplan for Tyrifjorden, som var på høring i 2011, ble
satt i gang for å styrke vernet av våtma rk og sikre de viktigste forekomstene av sjøfugl
i Tyrifjorden. Arbeidet med økologisk kompensasjon forutsetter at man må finne nye
tiltak eller areal som en reell erstatning for tapte verdier (addisjonalitet), ikke arealer
som allerede er klare for vern. Addisjonalitet er et viktig prinsipp for økologisk
kompensasjon, og det innebærer at en velger tiltak som ellers ikke ville blitt utført
eller verner areal som ikke er planlagt vernet.

Prinsipper for økologisk kompensasjon
Mange kommenterer avgrensing ( hva og hvor det bør kompenseres) og omfang (forholdstall
og sammensetning) av økologisk kompensasjon på en overordnet måte. Videre vises det til at
dette er et pilotprosjekt og verktøyet dermed bør tas i bruk med forsiktighet. Fellesprosjektet
Ringeriksban en/ E16 og Jernbanedirektoratet viser også til at det ikke finnes nasjonale
rammer for økologisk kompensasjon. Prinsipielle konflikter i forhold til ordningen for frivillig
skogvern nevnes av blant annet Norges Skogeierforbund og Viken Skog. Mange innsende re
etterspør også at arbeidet med økologisk kompensasjon evalueres grundig før det evt. settes
krav og standarder for fremtidige utbyggingsprosjekter.

Fylkesmannens kommentar: Fylkesmannen er bevisst de utfordringene som økologisk
kompensasjon medfører og det spesielle ansvaret som følger med et pilotprosjekt i
dette konkrete tilfelle. Arbeidet vårt har oppdraget fra Klima - og miljødepartementet
og Miljødirektoratet som fundament. Innenfor rammene av oppdraget og de generelle
retningslinjene for økologisk k ompensasjon har vi utarbeidet høringsutkastet. Dette
blir vurdert opp mot merknadene. Vår tilråding vil ved vedtak ses i sammenheng med
reguleringsplanen for vei/bane. Både prinsipielle og konkrete vurderinger vi har lagt til
grunn for vår vurdering av kom pensasjonsbehovet er belyst i vedlegg 2 til
høringsdokumentet. Forholdet til frivillig vern ordningen for skog kommenteres lengre
ned. Når det gjelder evaluering, så mener Fylkesmannen at det prinsipielle og konkrete
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i denne prosessen må evalueres grundig. Ikke minst bør oppnåelsen av de økologiske
målsetningene med kompensasjonen overvåkes og evalueres over et lengre tidsrom.

Økologisk kompensasjon – kompensasjonsbehov og verneforslaget
Flere har spørsmål om forskjellen mellom Fellesprosjektets og Fylkesm annens vurdering av
kompensasjonsbehovet.

Fylkesmannens kommentar: Fylkesmannen har vurdert kompensasjonsbehovet som
betydelig større enn det tiltakshaver mener er nødvendig for å oppnå samme målet.
Årsaken til det ligger i all hovedsak i vektingen av til takets negative konsekvenser på
økosystemet og landskapet langs traseen i Kroksund og på Storelvas elveslette.
Fylkesmannen har forholdt seg til plandokumentene, konsekvensutredningen og
kompensasjonsplanen for det planlagte tiltaket. I tiltakshavers kompe nsasjonsplan
foreslås en del avbøtende og kompenserende tiltak, men Fylkesmannen mener at disse
foreløpig er for lite konkrete. I tillegg vil det gjenstå et betydelig kompensasjonsbehov
som ikke kan møtes med tiltak (se også vedlegg 2 til høringsdokumentet ).
Fylkesmannen anser valg av alternativ B med fylling på Mælingen som et mye
dårligere valg for naturmiljøet og som dermed vil kreve ekstra kompensasjon
sammenlignet med alternativ A. Det er fortsatt usikkerheter knyttet til valg av
løsninger og konsekven ser av anlegget. Føre - var - prinsippet jfr. nml § 9 må derfor
legges til grunn ved vurdering av kompensasjonsbehovet.

Flere mener at omfanget av kartlegging og kompensasjonsprosjektet er for stort i forhold til
det faktiske tapet av vernet areal. Andre utt rykker at forholdstallene 1:5 og 1:3 er for lite til å
gi en tilstrekkelig kompensasjon siden det ikke vernes som et nytt, stort areal, og fordi
arealene ligger nær tiltaket i et fragmentert landskap.

Fylkesmannen kommentar : Verneforslaget baserer seg på k artleggingsprosessen fra
Fellesprosjektet og Fylkesmannens vurdering av kompensasjonsbehovet på bakgrunn
av føringer i brev fra Klima - og miljødepartementet og konsekvensutredningen.
Totalomfanget av kompensasjonen vil bli avklart gjennom planprosessen. De store
negative konsekvensene for naturmiljøet tilsier at også kompensasjonen må være
betydelig. Hvilke naturverdier og hvilke forholdstall som skal legges til grunn er gitt
av Klima - og miljødepartementet. De har også sagt at det skal kompenseres for
land skapsøkologiske konsekvenser, og konsekvensutredningen er tydelig på at disse er
betydelige. Fylkesmannen bruker samme tilnærming til landskapsøkologi som
Fellesprosjektet i konsekvensutredningen, men ikke begrenset til vernet og foreslått
vernet areal. De tte mener vi er i tråd med departementets oppdrag. De
landskapsøkologiske konsekvenser foreslås kompensert med en faktor 1:1 (for
Kroksund og alternativ A på Mælingen) eller 1: 1,5 (for alternativ B på Mælingen).
For en nærmere vurdering av kompensasjonsbe hovet se vedlegg 2 til
høringsdokumentet.

Noen innsendere peker på at Fylkesmannens verneforslag ikke vil kunne innfri målet om
ingen - netto - tap som satt fra Klima - og miljødepartementet. Dette fordi det er for lite eller ‘feil
type’ areal tilgjengelig i forhold til det vurderte kompensasjonsbehovet.
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Fylkesmannens kommentar: Basert på konsekvensutredningen, Fellesprosjektets
kompensasjonsplan og føringene for økologisk kompensasjon har vi vurdert
kompensasjonsbehovet å være mellom cirka 1100 daa og 1500 da a (avhengig av
utfyllingen i Kroksund og hvilket krysningsalternativ som velges for Mælingen).
Fylkesmannens tilråding omfatter 766 dekar av forskjellige typer natur i nærheten av
tiltaket og våtmark. Arealene oppfyller kravet til naturreservat i naturmang foldloven,
enten ved at de i dag har tilstrekkelige verdier eller at de kan få det ved
restaureringstiltak. Metoden åpner for at dersom et tap ikke kan erstattes med lik natur,
kan andre verdifulle typer natur inkluderes. I så fall bør kompensasjonsfaktore n øke. I
dette konkrete tilfelle er cirka 200 dekar av de foreslåtte arealene våtmark, resten er
naturtyper i tilknytning til våtmark, som f.eks. de verdifulle skrentene langs Synneren
naturreservat og Storelva.

Dersom reguleringsplanen vedtas som anbefa lt av tiltakshaver med størst mulig
utfylling i Kroksund og krysning av Mælingen med fylling, vil vernearealene samt
tiltak ikke kunne oppnå målet om ‘ingen netto tap’. Ved valg av alternativ A for
krysning av Mælingen og en redusert fylling i Kroksund vil måloppnåelse likevel
kunne være mulig ut ifra en hovedsakelig arealbasert tilnærming. En mer konkret
kompensasjonsplan med delmål og indikatorer for overvåking vil kunne gi nærmere
svar på måloppnåelsen på sikt.

Dersom det konkluderes med at det er behov for mer areal til kompensasjon for
Ringeriksbanen og E16, anbefaler Fylkesmannen at en ser på andre areal enn de som
allerede har blitt vurdert og er tatt ut av verneplanen.

Utvalg av kompensasjonsarealer
En del høringsinstanser stiller seg uforstående t il omfanget og beliggenhet av
kalkskogarealene som er foreslått i høringen av verneplanen.

Fylkesmannens kommentar : Utbyggingsprosjektet vil ødelegge verdifull kalkskog ved
Kjellerberget, og naturtypen er omfattet av de verdiene som det skal kompenseres for,
jfr. Klima - og miljødepartementet. Det er ifølge plandokumentene antatt at cirka 5
dekar kalkskog vil ødelegges permanent, og med en kompensasjonsfaktor på 1:3 vil
dette utløse et vernebehov av cirka 15 dekar kalkskog. I verneforslaget ligger det to
kalkskoger: Bergerhaugen (60 dekar) og Loreåsen (147 dekar). At det er mye kalkskog
med i verneforslaget har flere gr unner. For det første regnet man i begynnelsen med
mer omfattende inngrep i kalkskog langs traseen og dermed større
kompensasjonsbehov. Gjennom planarbeidet har disse inngrepene blitt vesentlig
redusert. For det andre så er erfaringen at et verneområde må ha en viss størrelse for å
unngå uheldige kanteffekter og sikre naturverdiene på sikt. Det gjelder spesielt
saktevoksende naturtyper som kalkskog. Behovet er større jo mer isolert naturtypen er,
og jo flere påvirkningsfaktorer også utenfor vernegrensen den er utsatt for. De
foreslåtte kalkskogarealene har dessuten en nær og naturlig tilknytning til
våtmarkssystemet: Bergerhaugen gjennom sin nærhet og delvis grense mot Lamyra
naturreservat, og Loreåsen som direkte nabo til Steinsvika naturreservat og
Steinsf jorden biotopvernområde. Begge vil dermed utover sin verdi som direkte
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erstatning for kalkskog være et godt bidrag til kompensasjon i et landskapsøkologisk
perspektiv. For Loreåsen vises det til nærmere omtale i avsnittet "Frivillig vern av
skog".

Enkelte mener også at Fylkesmannens utvalg av kompensasjonsarealer er for ensidig
begrunnet med naturfaglige argumenter.

Fylkesmannens kommentar: Selv om samferdselsprosjektet utløser arbeidet med
økologisk kompensasjon og verneplanen, så er det en vanlig vernepr osess som følges.
Dette medfører at det naturfaglige grunnlaget gjennom høringsprosessene blir vurdert
og evt. tilpasset i forhold til andre brukerinteresser. Vi viser til at store arealer allerede
er tatt ut på bakgrunn av konfliktvurdering. Denne vurderi ngen gjør også
Miljødirektoratet og Klima - og miljødepartementet i sin sluttbehandling. Evt. politiske
prioriteringer og avgjørelser i forhold til andre samfunns - eller brukerinteresser vil bli
fattet på departementsnivå.

Noen grunneiere er kritiske til y tterligere vern i dette området siden store arealer allerede er
vernet eller foreslått vernet. Andre uttalelser er kritiske til at en har verneforslag som ligger
tett inntil traseen for vei og bane da disse vil bli negativt påvirket.

Fylkesmannen kommenta r : Fylkesmannen ser at enkelte grunneiere blir sterkt berørt
av vern og verneforslag. Det er et viktig prinsipp i økologisk kompensasjon at
kompensasjonsarealer skal finnes nær der tapet skjer, og det har blitt vektlagt helt fra
starten av kompensasjonspro sjektet. Det er derfor vanskelig å unngå av enkelte
grunneiere blir sterkt berørt. Fylkesmannen mener at det i en region med så store og
spesielle naturverdier er viktig å prøve å kompensere nær tiltaket, og med arealer som
er så like som mulig det som går tapt. Vi er likevel enig i at arealer helt inntil vei/bane
vil få redusert verdi som kompensasjonsareal.

Det har vært vanskelig å finne natur av nøyaktig samme type og med (potensial for å
oppnå) den samme verdi som det som går tapt. Fylkesmannen mener likevel at
våtmarkstilknyttede arealer som kantsoner og sammenbindingsområder kan fungere
godt som kompensasjon for landskapsøkologi eller redusert habitatkvalitet. Dette kan
bidra til variasjon og mangfold og øke områdets robusthet.

Vern av arealer med l av naturverdi
Noen innsendere stiller spørsmål ved naturverdien av de foreslåtte arealene.

Fylkesmannens kommentar: Alle kompensasjonsarealene som tilrås tilfredsstiller
forutsetningene for vern som naturreservat, jfr nml § 37. Noen av arealene er egnet t il
å få naturverdiene beskrevet i nml § 37 ved fri utvikling eller aktiv restaurering. Det
planlegges restaurering eller nydanning av våtmark innenfor enkelte av de foreslåtte
områdene.

Staten skal erstatte på statlig eiendom
Det er kommet innspill på at staten skal kompensere med bruk av statlig areal, ikke privat
eiendom.
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Fylkesmannens kommentar: Prinsippet om nærhet gjør at statlig areal begrenser seg til
to eiendommer eid av Opplysningsvesenets Fond. Noe areal på begge de to
eiendommene er med i vernef orslaget, til sammen 110 dekar. Ut over dette har disse
eiendommene ikke lik natur og/eller har lav naturverdi.

‘Bytte’ foreslåtte arealer
Noen ønsker at Fylkesmannen ser på alternative arealer utenfor nåværende verneforslag som
erstatning for noen av de foreslåtte arealene.

Fylkesmannens kommentar : Fylkesmannen har forståelse for at spesielt grunneiere
ønsker å fremme alternative forslag som de mener kan være like godt eller bedre egnet
enn de foreslåtte arealene. Selv om det kunne kanskje vært mulig å finne andre
kompensasjonsarealer enn de som er valgt, mener vi at de fleste aktuelle arealer i
nærområdet ble vurdert ved starten av arbeidet med økologisk kompensasjon og det vil
være få reelle alternativer. I tillegg krever saksbehandlingsreglene for ve rn at arealene
kartlegges, utredes og høres. Dette er ikke aktuelt i denne verneprosessen pga.
koblingen til fremdriften i reguleringsplanen.

Innlegging av registrerte naturverdier i naturbase
Det er kommet innspill om å slette fra naturbase de registrer te verdifulle arealene som ikke
blir vernet.

Fylkesmannen kommentar : Spesielle naturverdier som blir registrert legges inn i
naturbase, og dette kan få konsekvenser for grunneier. Slik kunnskap vil uansett måtte
fremskaffes ved en eventuell omdisponering a v arealet. Fylkesmannen ser at det kan
ha konsekvenser for grunneier, men mener slik kunnskap ikke bør slettes fra databaser.
Kunnskap om naturmangfoldet er vektlagt i naturmangfoldlovens kapittel om
bærekraftig bruk.

Bruk av dyrket og dyrkbar mark til øk ologisk kompensasjon
Flere uttrykker at dyrket mark ikke må brukes til økologisk kompensasjon. Enkelte mener
også at dyrkbar mark bør ikke brukes til økologisk kompensasjon, men heller til
jordbrukskompensasjon.

Fylkesmannens kommentar : Gjennom utbygginge n av vei og bane tapes betydelige
arealer med dyrka mark, og Fylkesmannen er enig i at det er uheldig å omdisponere
ytterligere dyrka mark gjennom økologisk kompensasjon. I høringsforslaget ble derfor
dyrka mark tatt ut, med unntak av to mindre arealer med flomutsatt grasmark.

I denne regionen er det meste av utmarksarealene dyrkbare. Det ville derfor være
vanskelig/umulig å finne arealer for økologisk kompensasjon uten å benytte dyrkbar
jord. Fylkesmannen velger derfor å ta med videre i planarbeidet areal ene som har eller
kan få viktige naturverdier uavhengig av om de er dyrkbar eller ikke. Tidligere i
prosessen har noen dyrkbare områder med lav naturverdi allerede bl itt tatt ut av
planen.

Forholdet til dyrka mark og jordekanter
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Noen påpeker at vern innt il dyrka mark kan gi praktiske ulemper for jordbruket og redusert
avling pga. skyggeeffekt.

Fylkesmannens kommentar : I høringsforslaget var vernegrensa lagt i jordekanten flere
steder, men det var tatt inn noen punkt i verneforskriften for å redusere ulemp ene.
Dette gjaldt generell tillatelse til å rydde kratt og greiner som vanskeliggjør rasjonell
jordbruksdrift, og til å fjerne vegetasjon som er til sjenanse for jordbruket i en sone på
3 meter langs grensa mot dyrka mark. I løpet av høringsperioden ble de andre
områdene i verneplan for Tyrifjorden vedtatt. Der er dette spørsmålet løst ved at
vernegrensa er trukket 3 meter unna jordekanten. Fylkesmannen mener det er viktig
både for berørte brukere og forvaltningen at vernebestemmelsene samordnes. Vi vil
der for tilrå at vernegrensa i de foreslåtte verneområdene legges 3 meter fra jordekant,
og at bestemmelsene om rydding av kratt og vegetasjon tas ut av forskriften.
Justeringen innebærer en mindre reduksjon i arealet for flere av delområdene.

Frivillig vern av skog
I høringsrunden har det kommet sterk kritikk mot at en verneplan som i hovedsak skal
kompensere for tap av våtmarksverdier omfatter så mange andre naturtyper, spesielt skog.
Spesielt Norges Skogeierforbund og Viken skog protesterer sterkt mot myndi ghetsstyrt vern
av skog. De mener dette er i strid med ordningen om frivillig skogvern som har vært den
eneste måten å verne privateid skog siden 2008. De viser til at det med tidlig involvering av
skogeierorganisasjonene mest sannsynligvis hadde vært muli g å oppfylle
kompensasjonsbehovet for våtmarkstilknyttet skog og kalkskog gjennom frivillige ordninger.
Det forventes at Loreåsen og Bergerhaugen tas ut av verneplanen og at skognæringen får
mulighet til å fremme et alternativ gjennom frivillig vern. Viken Skog jobber allerede med
dette. Prosessen vil imidlertid ikke være mulig å gjennomføre innen de fristene som er satt i
saken.

Fylkesmannens kommentarer :
Fylkesmannen har forståelse for merknadene knyttet til verneprosess for skog og er
opptatt av at ikke ordningen med frivillig vern som arbeidsform skal undergraves. Vi
har imidlertid ikke oppfattet dette som en vanlig verneplan, men som en erstatning for
verdifull natur som går tapt pga. samferdselsprosjektet. Fylkesmannens har fått i
oppdrag å gjennomføre en tradisjonell verneplanprosess. Hvordan skog skal inngå i
økologiske kompensasjonsprosesser er et prinsipielt spørsmål som må løses på
overordnet nivå. Det har vært et møte mellom Norges Skogeierforbund og Klima - og
miljødepartementet, og det pågår en a vklaringsprosess. Derfor har Klima - og
miljødepartementet bedt Fylkesmannen om å stille videre arbeid med Loreåsen i bero
mot at Skogeierforbundet iverksetter et arbeid lokalt for å finne tilsvarende arealer
gjennom frivillig vern. I og med at kalkskog er med i kravet for økologisk
kompensasjon (føringene fra Klima - og miljødepartementet), kan vi ikke ta ut all
kalkskog. Vi tilrår derfor vern av Bergerhaugen som kompensasjon for kalkskog som
går tapt. Vi vil understreke at selv om Loreåsen ikke tilrås, vil kompensasjonsbehovet
for landskapsøkologi bestå, og det bør dekkes gjennom vern av relevante
arealer/naturtyper. Vi ser positivt på at Viken Skog vil bidra med aktuelle
erstatningsareal og vil vurdere tilbud som kommer og evt. sørge for en rask
saksbehandl ing.
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Friluftsliv i vernede områder, herunder bading og båtbruk
De aller fleste foreslåtte vernearealene vil inngå sammen med eksisterende verneområder i
Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Flere merknader omhandler bruk av områdene
til rekreasjon og friluftsliv. Noen er redde for at ikke badeplasser skal kun ne benyttes som før,
andre at en ikke kan benytte fritidsbåter. Noen merknader kommenterer vannsport som kiting
og vindsurfing.

Fylkesmannen viser til at uttalelser til kiting og vindsurfing er kommentert separat; se kap. 8.

Fylkesmannen kommentar : Fylkesmannen er positiv til at vernede områder brukes til
rekreasjon og friluftsliv. Tilrådingen innebærer at vanlig friluftsliv og bading er
generelt tillatt. Eksisterende stier og skiløyper vil bli avmerket i forvaltningsplan og
vil være tillatt å rydde/ vedlikeholde, men eventuell etablering av nye stier må ha
tillatelse. Det vil være tillatt å vedlikeholde eksisterende tilrettelegging som
badebrygge e.l., men ikke gjøre nye tekniske inngrep. Båtferdsel er tillatt, men
gjennom verneplan for Tyrifjorden bl e det foreslått å opprettholde forbudet mot
ferdsel med motorbåt ved Karlsrudtangen og i kroksjøene Juveren og Synneren, samt i
den nye kroksjøen rundt Froksøya. Det ble også foreslått ferdselsforbud på
Sandtangenøyene i Averøya naturreservat. Dette var på høring gjennom verneplan for
Tyrifjorden i 2011 og kommenteres ikke ytterligere nå.

Forvaltning og skjøtsel av vernede områder
Flere kommenterer at det er viktig med en aktiv forvaltning og skjøtsel etter vernevedtak.

Fylkesmannen kommentar : Fylkesmanne n merker seg innspillet og vil ta det med i
videre forvaltning.

7.1 Miljødirektoratets kommentarer til generelle merknader til avgrensningen og
områdeutvalg

Det er kommet inn en rekke generelle kommentarer og spørsmål i forbindelse med høringen
av forslaget t il vern som følge av ny vei og jernbane. Fylkesmannen har kommentert dette.
Miljødirektoratet stiller seg bak Fylkesmannens vurderinger , men vil knytte kommentarer til
noen temaer .

Når det gjelder spørsmål om reversering av verneplanen hvis vei og jernban e ikke blir bygget,
legger Miljødirektoratet til grunn at det ligger til departementet å vurdere en slik prosess.
Miljødirektoratet viser til at Nordre Tyr i fjorden og Storelva naturreservat var tilråd d vernet
som en del av verneplan for Tyrifjorden, og at det i så fall bør skilles mellom arealene som
inngikk her og kompensasjonsarealene .

Det er i forbind else med verneplanen stilt spørsmål om hvorfor det vernes skog gjennom
denne verneplanen og at ordningen m ed frivillig vern ikke er lagt til grunn. Fylkesmannen har
svart på dette i sin tilrådning . Miljødirektoratet forstår hvorfor spørsmålet stilles, men vil som
Fylkesmannen vise til at bakgrunnen for denne vernesaken er spesiell og at den ikke inngår
som en del av skogvernet. Klima - og miljødepartementet har gitt direktoratet og
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Fylkesmannen i oppdrag å gjennomføre en prosess som skal kompensere for tap av
naturverdier som følge av et stort infrast r ukturprosjekt , der bl.a. også kalkskog inngår . Det ble
i juni 2018 avhold møte mellom KLD og Norges Skogeierforbund for å drøfte saken og
prinsippene i den . I etterkant av dette møtet har KLD gitt beskjed om at arbeidet med det ene
aktuelle områd et skulle stilles i bero (Loreåsen) , mot at det ble jobbe t med et forslag om
frivillig vern av den type natur i dette området.

Det har i etterkant av Fylkesmannens tilrådning kommet henvendelse fra Fossen Utvikling AS
i to brev av 7.8.2018 adressert til Fylkesmannen. Tema for denne henvendelsen er
eiendomsforh old , herunder hvem som er eier av grunnen som Forsvaret leier på
Helgelandsmoen og at grunneierretten ikke kan overdra s fra Forsvaret som leietaker til Staten.
Det tas også opp forhold knyt t et til prosess og grunneiers medvirkning i verneplanprosessen.
Vid ere tas det opp spørsmål knyttet til verneverdiene i området. Fossen utvikling uttaler seg
på vegne av grunneieren Kjærlighetsgaven sameie.

Miljødirektoratet viser til Fylkesmannens tilrådni n g hvor Fylkesmannen har svart på
spørsmålene vedrørende verneverdiene i området. Når det gjelder prosess , så har
Fylkesmannen svart i eget brev av 7.8.2018 hvor det sies at grunneier har vært oriente r t om
arbeidet siden oppstarten med kompensasjonsarbeidet i 2016. Grunneier her har, på samme
måte som øvrige grunneiere, blitt informert i tråd med saksbehandlingsreglene .
Når det gjelder eierforholdene, vil ikke et vern medføre endring i grunneierforhold. Et vern
medfører ikke eiendomsoverdragelse .

7.2 Miljødirek toratets kommentarer til verneforskriftene
Miljødirektoratet s ønsker å kommentere innholdet i vernefor skriftene knyttet til noen av de
temaer som er tatt opp i høringen.

F orskriftenes innhold
Miljødirektoratet understreker betydningen av at en både ved utforming av verneforskrifter og
forvaltning av områdene, herunder dispensasjonspraksis, legger til grunn et langsiktig
perspektiv. Tiltak som isolert sett vurderes å ha liten betydning for verne formålet, kan i sum
og over tid medvirke til at naturkvalitetene forvitrer.

Verneforskriftene innebærer vern av all vegetasjon og alt dyreliv. Det er åpnet for jakt og
fangst etter gjeldende lovverk i Bergerhaugen naturreservat, mens det er åpnet for jakt på
hjortedyr i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat . For øvrig er det åpnet for fiske og
sanking av bær og matsopp. Ulike tiltak som kan endre naturmiljøet e r forbudt. Dette
innbefatter anlegg av ulike slag (midlertidige eller faste), men også tiltak som for eksempel
drenering og gjødsling. Det er i verneforskriften åpnet for visse typer anlegg etter søknad.

Verneforskriften e innebærer et generelt hogstforbud .

Vedlikehold av eksisterende veier og anlegg, herunder bygninger og eventuelt andre
installasjoner som er i bruk på vernetidspunktet , er tillatt. Med vedlikehold menes
opprettholdelse av den standard veien, bygningen, anlegget etc. hadde på vernetidspunktet.
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Vedlikehold omfatter ikke nybygging, oppgradering eller utvidelse. Vedlikehold av for
eksempel vei omfatter således tiltak eller a rbeid for å holde veien ved like eller opprettholde
samme standard som på vernetidspunktet, uten at den endrer karakter. Tiltak som påføring av
nytt grusdekke, grøfterensk, skifte av stikkrenner og lignende anses som vedlikehold.

Miljødirektoratet vurder er at mal for verneforskrifter for naturreservater ivaretar avveiningen
mellom brukergruppene og de overordnete vernehensyn på en god måte.

Motorferdsel
Motorferdsel på land er forbudt, men forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nødvendig
motorfer dsel i forbindelse med spesielt nevnte formål. Det understrekes at regelen om
" nødvendig motorferdsel” skal håndheves strengt. Motorferdsel i tilknytning til militær
operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse - , politi - , brannvern - , rednings - og
oppsynsvirksomhet, og gjennomføring av skjøtsels - og forvaltningsoppgaver som er bestemt
av forvaltningsmyndigheten er tillatt. Dette gjelder ikke for øvingsvirksomhet i tilknytning til
slike formål.

Generelt skal motorferdsel i verneområder vurderes etter søknad.

Miljødirektoratet vil understreke at motorisert uttransport av elg og hjort i utgangspunktet
enten skal foregå manuelt eller ved bruk av lett beltekjøretøy hjemlet i § 6. Med lett
beltekjøretøy i denne sammenheng menes mindre beltekjøretøy som f.eks. elgtrekk , jernhest
og beltegående ATV .

En eventuell tillatelse til bruk av annet motorkjøretøy enn nevnt over, hjemlet i § 7, skal
vurderes nøye. Det reelle behovet, samt mulige påvirkninger på naturmiljøet skal vurderes.
Forvaltningsmyndighe ten kan i sin søknadsbehandling knytte tillatelsen til bestemte traseer.
Det kan også innvilges flerårige dispensasjoner.

I verneforskriftenes § 7 er det åpnet for at det etter søknad kan gis dispensasjon til
motorferdsel knyttet til ulike formål.

Kraftlinjer
I områder med eksisterende energi - og kraftanlegg er utgangspunktet at anlegge ne skal kunne
drives og vedlikeholdes på en sikkerhetsmessig og økonomisk forsvarlig måte.
Forskriftsmalene har standardbestemmelser som åpner for drift og vedlikehol d av anlegg, og
motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på kraftlinjer. Forskriftsmalen fastsetter
søknadsplikt for motorferdsel utover dette. Bakgrunnen for d ette er at
forvaltningsmyndigheten blant annet skal ha mulighet til å kunne styre hvilke type r kjøretøy
som benyttes og til hvilken tid eller etter hvilken trasé kjøringen skal skje.

Dispensasjonsordninger tas ikke inn for å hindre nødvendige tiltak eller nødvendig kjøring,
men fordi det i enkelte sårbare områder er ønskelig å styre bruken av kjø retøy slik at det ikke
oppstår unødvendige konflikter og skader på naturmiljøet.
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Foruten drift og vedlikehold av eksisterende energi - og kraftanlegg, og nødvendig
istandsetting ved akutt utfall, åpnes det for oppgradering/fornyelse av eksisterende kraftanlegg
og kraftlinjer for heving av spenningsnivå og øking av linjesnitt når tiltaket ikke skader
verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig .

Miljødirektoratet forholder seg til den enighet s om har vært om bestemmelsene om drift og
vedlikehold av kraftanlegg, og forskriftene er utarbeid e t i tråd med dette .

L anding og start med luftfartøy
Miljødirektoratet vurderer at landing og start med luftfartøy er uønsket i naturreservate r , og at
dette bør tydeliggjøres og synliggjøres ved å ta inn et forbud i verneforskriften.
Gjennom forskrifter vedtatt ved kgl. res. 12.12.2014 ble Forsvarsbyggs ønske om at landing
og start med forvarets luftfartøy gis automatisk unntak, og er derfor lagt dette inn i
forskriftene i denne tilrådningen . En antar at landing og start eventuelt vil bli (meget) sjeldne .
Imid l ertid er det av stor betydning når en slik landing foregår og hvilken påvirkning en slik
landing vil ha. Det er spesielt i forhold til hvor og når en slik landing gjøres; når fuglelivet er
på det mest sårbare og når det er mest fugl i våtmarksområdene

Når det gjelder militær operativ virksomhet i lufta viser Miljødirektoratet til NOU 2001:15
Forsvarets områder for lavtflyg ing punkt 5.5.6.1 Unntaket for militær operativ virksomhet i
verneområder hvor det fremgår hva som anses som operativ virksomhet. Miljødirektoratet
legger denne tolkningen av begrepet militær operativ virksomhet til grunn.

Beiting
I de to foreslåtte verneområdene i denne tilrådningen vurderes utsetting av saltsteiner å ha
betydning for verneverdiene . D et åpnes for å søke om dispensasjon etter § 7, spesifiserte
dispensasjonsbestemmelser, for utsetting av saltstein. Det samme gjelder op psetting av
gjerder .

8 MERKNADER TIL DET EN KELTE OMRÅDE
Verneplanen er sendt på høring til grunneier e , sentrale, regionale og lokale interessenter.
Spørsmål og komment a rer som gjelder de to områdene konkret er omtalt under. Generelle
merknader er omtalt i kapitel 7.

Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat, Hole og Ringerike kommune
Totalareal på Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat er 11 191 dekar. Av dette
utgjør 709 daa arealer for økologisk kom p ensasjon.

Verneforslaget består av flere delområder innenfor Storelvas elveslette i kommunene
Ringerike og Hole. Alle kompensasjonsarealene som foreslås inkludert i Nordre Tyrifjorden
og Storelva naturreservat, unntatt Helvetesmyra, grenser inn til eksisterende vern eområder
eller det tidligere foreslåtte Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat.
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I tillegg er det foreslått en grenseendring i Synneren naturreservat , hvor det er foreslått å ta ut
en evje i øst. Gjenværende del av Synneren naturreservat tilrås inkl ud e rt i det foreslåtte
Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat.

Verneformål og særskilte verneverdier
Formålet med naturreservatet er å bevare truet, sjelden og sårbar natur i form av et stort
våtmarksområde med unike naturtyper og geomorfologiske forekomster, og med stor
økologisk betydning for plante - og dyreliv.

Spesielle naturverdier i verneområdet e r et stort deltaområde til elvene Storelva og Sogna, et
stort meandrerende parti av Storelva med flere kroksjøer og flomdammer i ulike
utviklingsstadier, gammel lauvskog og barskog med sårbare og truete plante - og dyrearter,
store, grunne våtmarker som vik tige trekk - og overvintringsområder for våtmarksfugler, og
Lamyra som gjengrodd kroksjø med ekstremrik myr med mange sjeldne og truede planter.

Hjemmelsgrunnlaget er naturmangfoldloven § 37.

Mineralske ressurser og grusressurser
I NGU sine databaser er d et ikke registrert mineralressurser innenfor verneforslaget.

Det er registrert grus - og pukkforekomst på følgende delområder:
- Busund sandtak og Nordre Busund: viktig område for grusressurser.
- Prestmoskrenten og Sandbakken tilhører samme grusforekomst og har ifølge

NGUs database meget viktig verdi. Prestmoskrenten grenser inntil en tildelt
konsesjon for uttak av masser. Grusuttaket på Prestmoen har lokal betydning som
ressurs.

- Mosmyra grenser på begge sider inntil areal med grusressurser i NGUs ressurska rt
for grus og pukk.

Inngrepsstatus:
Det er flere tekniske inngrep innenfor verneforslagene. Det går kraftledninger gjennom
Busund sandtak, Domholtevja, Helgelandsmoen og Indre Synneren, en nedgravd kabel
gjennom Helvetesmyra, vannledninger i bakken gjenno m Indre Synneren, bilvei med bru over
Domholtevja og Mosmyra, traktorvei i området Busundevja.

Sammendrag av høringsuttalelsene:
Det har kommet inn en rekke uttalelser til forslaget til vern og til forslaget til grenseendri n g i
Synneren natu r reservat.

Ho le kommune, Forum for natur og friluftsliv Buskerud, Norsk ornitologisk forening,
SABIMA, Miljørett § 112 samt en privatperson har gitt kommenterer på forslaget om endring
av grensa for Synneren naturreservat. Noen mener dette er en naturlig følge av trasevalget for
Ringeriksbanen/E16 og støtter forslaget. Andre er kritiske og mener det er feil å endre grensa
så lenge det finnes mulige alternative løsni nger/traseer.
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Fylkesmannens kommentar: Et vernevedtak er ment å skulle gjelde for all fremtid. En
endring av grensa som dette skal derfor være siste utvei, og kan bare skje ved en ny
kongelig resolusjon. I tillegg er Synneren naturreservat et Ramsarområde , noe som
betyr at Norge har en internasjonal forpliktelse knyttet til dette området. I
planleggingsprosessen ble det vurdert trase - alternativ som ikke i samme grad gikk ut
over Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem, og ifølge prinsippene for økologisk
kompens asjon er første skritt å velge et alternativ der en unngår konflikt med
verneområdet. Vi har oppfattet Fellesprosjektet slik at det med den traseen regjeringen
har valgt ikke har vært mulig å unngå konflikt med Synneren. Arealet som blir regulert
til vei/b ane må derfor tas ut av naturreservatet.

Fylkesmannens tilråding: Vi anbefaler grenseendring av Synneren naturreservat i tråd
med høringsforslaget.

Det er kommet inn en rekke kommentarer knyttet til de foreslåtte kompensasjonsarealene som
er foreslått inkludert i Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Sammendrag og
Fylkesmannens kommentarer er gjengitt under.

• Busund sandtak (3 dekar): Tidligere sandtak med mange rødlistede insekter, stort
restaureringsbehov. Foreslått vernet som en del av naturmangfoldet på Storelvas
elveslette.
Merknad : Grunneier Ole Rishovd mener området må tas ut av verneplanen.
Fylkesmannens vurdering : Hensynet til grunneier som blir sterkt berørt av vern, samt
at vern forutsetter at blir satt av store ressur ser økonomisk og forvaltningsmessig gjør
at Fylkesmannen tilrår å ta det tidligere sandtaket ut av verneplanen, men beholder
kantsonen ut mot Storelva i verneforslaget.
Fylkesmannens tilråding : Fylkesmannen tilrår vern av 3 dekar kantsone langs
Storelva, r esten av dette området tilrås ikke vernet.

• Busundevja (115,2 dekar): Våtmark og skog på sletta mellom Storelva og Busundevja.
Foreslås vernet som kompensasjon for landskapsøkologiske effekter. Området er en
del av elveslettelandskapet, med gradient fra el veløpet og evja via ulike flomsoner til
sumpskog og fastmarksskog.
Merknad : Grunneier Ole Rishovd ønsker ikke vern, men kan diskutere et mindre areal
innerst mot evja. Viser til at han blir sterkt berørt av tidligere og dette verneforslaget.
Fylkesmannens vurdering : Deler av arealet er flomskog med svært viktige
naturverdier, og hele arealet har en viktig landskapsøkologisk funksjon. Området tilrås
derfor vernet, men det trekkes ut et areal på om lag 7,5 dekar nærmest tunet på gården.
Fylkesmannens tilrådi ng : Fylkesmannen tilrår vern av Busundevja som vist på
vedlagte kart.

• Domholtevja (61,5 dekar): Gammelt avsnørt flomløp. Naturlig forlengelse av den
tidligere foreslåtte delen av Domholtevja. Foreslås vernet som erstatning for våtmark
som går tapt. Kan få økt verneverdi gjennom restaureringstiltak.
Merknad : se nedenfor under Helgelandsmoen.
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Fylkesmannens vurdering : se nedenfor under Helgelandsmoen.
Fylkesmannens tilråding : Fylkesmannen tilrår vern som i høringsforslaget.

• Gomserud (16,5 dekar): Flommark og - kratt langs Storelva. Foreslås vernet som et av
de største intakte våtmarksområdene langs nedre delen av Storelva. Kan få økt verdi
gjennom restaureringstiltak.
Ingen merknader.
Fylkesmannen tilrår vern som i høringsforslaget.

• Helgelandsmoen (136,4 deka r): Forslaget omfatter en stor og relativt variert skog
langs vestsiden av Domholtevja, og et lite areal med skog ved utløpet av Domholtevja.
Foreslås vernet som naturlig forlengelse av vann og våtmarksarealer med tilhørende
artsmangfold samt kantskog. Nat urtypene har potensiale for å utvikle store
naturverdier på sikt. Områdene Helgelandsmoen og Domholtevja nord er privat eid,
men disponeres av forsvaret.
Merknad : Forsvarsbygg sier grensa må legges 30 meter utenfor veien som går vest i
verneforslaget. Foss en Utvikling AS og Hole kommune ønsker at Helgelandsmoen og
Domholtevja trekkes ut av verneforslaget slik at næringsinteressene i området kan
ivaretas.
Fylkesmannens vurdering : Endringen Forsvarsbygg beskriver vil innebære at rundt 48
dekar tas ut av verne forslaget. Fylkesmannen mener endringen er uheldig fordi det
svekker sammenhengen med Tjernet som er foreslått vernet tidligere. Det meste av
arealet er imidlertid uten særskilt naturtypeverdi. Fylkesmannen har justert grensa i
vest slik at veien vest i om rådet Helgelandsmoen og en 30 meter - sone blir liggende
utenfor verneområdet. Ut over dette ønsker ikke Fylkesmannen å redusere
verneforslaget Helgelandsmoen eller Domholtevja. Det er konkrete naturverdier der,
og verneforslaget er ikke i konflikt med dagen s bruk og forvaltning.
Fylkesmannens tilråding : Fylkesmannen tilrår vern av Helgelandsmoen med en
endring i grensa i tråd med Forsvarsbygg sin merknad. Se vedlagte kart.

• Helvetesmyra (88 dekar): En rik og velutviklet løv - sumpskog med svært stor verdi.
For eslås vernet som en gammel og helt avsnørt kroksjø fra Storelva med svært viktige
verdier og til dels stor potensiale for å videreutvikle viktige naturverdier.
Merknad : Grunneier Bjørn Dalsbotn ønsker noen mindre justeringer for å ta ut tørre
skogområder.
Fylkesmannens vurdering : Fylkesmannen viser til grenseendring etter
oppstartsmelding. Vi mener denne delen av verneforslaget allerede er så smalt at
ytterligere reduksjon kan gi risiko for negativ påvirkning og være til skade for
verneverdiene.
Fylkesman nens tilråding : Fylkesmannen tilrår vern som i høringsforslaget.

• Indre Synneren (15,7 dekar): Et åpent flommarksareal med viktige naturverdier.
Foreslås vernet som en naturlig forlengelse av Synneren naturreservat. Slike
vannkantsamfunn er oftest produkti ve og med et høyt artsmangfold og viktige for
fuglearter knyttet til våtmark (potensielt oppvekst - og næringsområde for vipe).
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Ingen merknader.
Fylkesmannen tilrår vern som i høringsforslaget.

• Mosmyra (83 dekar): Lavlandsmyr og rik sumpskog med viktig nat urverdi. Relativt
artsrik flora og flere sjeldne fugle - og insektarter er registrert. Foreslås vernet som en
naturlig forlengelse av Lamyra naturreservat med viktige naturverdier knyttet til
våtmark.
Merknad : Grunneier Beate Moe Brørby viser til områdets b etydning for driften på
gården og ønsker at det tas ut av verneforslaget.
Fylkesmannens vurdering : Mosmyra er en del av samme gjengrodde kroksjø som
Lamyra og er det av kartleggingsområde som fikk høyest kompensasjonsverdi. Driften
på Mosmyra har fortsatt etter kartleggingen, og Fylkesmannen foreslår å justere grensa
til der uttaket er pr nå. Dette innebærer at om lag 12 dekar tas ut av forslaget.
Fylkesmannens tilråding : Fylkesmannen tilrår vern av Mosmyra med endring om
beskrevet ovenfor, se vedlagte kart .

• Nordre Busund (57,2 dekar) : Gammel lavlandsgranskog og rik sandfuruskog. Ved
kartleggingen i 2016 ble naturverdien vurdert som svært viktig, med et rikt
artsmangfold og flere truede og sårbare arter. Sommeren 2017 ble det gjort en hogst i
området. Om la g 60 % av arealet ble berørt, delvis gjennom plukkhogst, delvis
småflatehogst. Verdien er ikke vurdert på nytt etter hogsten, men den antas fortsatt å
være stor nok til at området kvalifiserer for vern. Naturverdiene er blant annet knyttet
til mye læger og god kontinuitet i død ved, og dette er til en viss grad intakt. Området
foreslås vernet som en del av naturmangfoldet på Storelvas elveslette med
landskapsøkologisk funksjon.
Merknad : Anders Strande administrerer denne eiendommen, og han ønsker at dette
o mrådet tas ut av verneplanen slik at det kan dyrkes opp og benyttes til
jordbrukskompensasjon.
Fylkesmannens vurdering : Området har viktige naturverdier og bør etter
Fylkesmannens vurdering inngå i verneforslaget.
Fylkesmannens tilråding : Fylkesmannen til rår vern som i høringsforslaget.

• Odden (25,6 dekar): Skog innerst i elvesvingen i Synneren. Foreslås vernet med tanke
på restaurering ved å skape dammer og evjer. I tillegg vil den eldste skogen på sikt
utvikle verdier knyttet til gammel skog. Gode næringsforhold og nærheten til verdifull
natur i Synneren na turreservat gir store muligheter for at det raskt skapes viktige
naturverdier.
Ingen merknader.
Fylkesmannen tilrår vern som i høringsforslaget.

• Prestemoskrenten (32,7 dekar): Dette er en meget velutviklet, kalkrik sandfuruskog
med gamle trær og med enke lte åpne sandfelt. Sjelden naturtype med mange rødlista
arter. Foreslås vernet for å sikre verdifullt naturmangfold i en bratt elveskrent ned mot
Storelva.
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Merknad : Direktoratet for mineralforvaltning anbefaler at det i større grad redegjøres
for eventuel le konsekvenser av vernet for grusinteressene.
Fylkesmannens vurdering : Fylkesmannen har gjennom høringsprosessen ikke fått
signaler fra lokalt hold om at det er konflikter i forhold til vern av Prestmoskrenten.
Området ligger helt i utkanten av grusforeko msten, på andre siden av Busundveien. Så
langt vi kjenner til er det små konsekvenser for grusressursene ved vern.
Fylkesmannens tilråding : Fylkesmannen tilrår vern som i høringsforslaget.

• Sandbakken (17 dekar) Dette er en velutviklet, kalkrik sandfurusko g med skog og
enkelte åpne sandfelt. Sjelden naturtype med mange rødlista arter. Foreslås vernet for
å sikre verdifullt naturmangfold i en bratt elveskrent ned mot Synneren. Det kan
skapes ytterligere verdifulle biotoper for insekter ved å lage åpne, solek sponerte
sandområder. Området kan fungere som en buffer mot Busundveien og delvis mot
Ringeriksbanen/E16.
Merknad : Grunneier Anders Strande godtar at dette arealet vernes, men forutsetter at
det ikke blir til hinder for bl.a. fremtidige tomter på toppen.
Fylkesmannens vurdering : Grensa for verneforslaget er allerede ved høringen trukket
noe unna Busundveien.
Fylkesmannens tilråding : Fylkesmannen tilrår vern som i høringsforslaget.

• Sandsetertjernet (8,3 dekar): På tross av lite areal har dette tjernet vik tige naturverdier
og forekomst av sjeldne arter. Naturverdiene er sårbare fordi arealet er lite og med
aktivt jordbruk helt inntil kanten. Foreslås vernet for å kompensere for våtmark som
går tapt.
Merknad : Anders Strande administrerer denne eiendommen og området ønskes tatt ut
av verneplanen slik at det kan dyrkes opp og benyttet til jordbrukskompensasjon.
Fylkesmannens vurdering : Området har viktige naturverdier og er en naturtype som er
godt egnet som kompensasjon for våtmarksverdier. Kommunen har ikke gitt tillatelse
til oppdyrkning av dette arealet. Det bør etter Fylkesmannens vurdering inngå i
verneforslaget.
Fylkesmannens tilråding : Fylkesmannen tilrår vern som i høringsforslaget.

• Søndre Mælingen (44,8 dekar): Dette er en relativt stor og gammel grå or - heggskog på
Storelvas elveslette med store naturverdier. En del gamle og grove trær og mye
stående og liggende død ved gir grunnlag for en rekke kravfulle arter. Foreslås vernet
for å sikre biologisk mangfold og kantskog på Storelvas elveslette.
Ingen m erknader.
Fylkesmannen tilrår vern som i høringsforslaget.

• Vestre Juveren (1,5 dekar): Omfatter forbindelsen mellom Juveren og Storelva.
Foreslås vernet for å få en helhetlig avgrensing og forvaltning. Forbindelsen mellom
elva og Juveren er en viktig og v ital del av kroksjøen.
Ingen merknader.
Fylkesmannen tilrår vern som i høringsforslaget.



29

• Østre og vestre Mælingen (2,8 dekar): Dette er to smale kantsoner mellom dyrka mark
og Storelva og mellom dyrka mark og Synneren. De ligger relativt nær vei og bane og
foreslås vernet for å sikre kantsonen og bidra til bedre skjerming av naturverdiene i
Synneren og i elvesvingen rundt Froksøya.
Merknad : Grunneier Anders Strande ønsker at arealene tas ut av verneplanen fordi
kantsonen vil gi redusert avling pga. skyg gevirkning.
Fylkesmannens vurdering : På grunn av kantsonenes viktige økologiske funksjon
mener vi at disse bør inngå i verneområdet. Grensene er imidlertid justert til 3 meter
fra jordekant.
Fylkesmannens tilråding : Fylkesmannen anbefaler at de to kantso nene tas med i
vernevedtaket.

Merknader til forskrift: Kiting, vindsurfing og lignende
Det er enkelte merknader til forslaget om å ta inn forbud mot kiting og vindsurfing i
forskriften for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat. Et par innsendere me ner kiting
og vindsurfing bør være tillatt og at området ligger godt til rette for slik vannsport.

Fylkesmannen kommentar : Fylkesmannen er positiv til at vernede områder brukes til
rekreasjon og friluftsliv, og vanlig friluftsliv og bading er generelt till att. Vi har ikke
oppfattet at slik vannsport har vært et stort problem for naturmiljøet i Tyrifjorden så
langt. Bakgrunnen for forslaget var at i enkelte andre verneområder har slik aktivitet
fått stort omfang og har kommet i konflikt med særlig fuglelivet . Det er både det
visuelle, bråe bevegelser/ retningsendringer og selve farten som kan være svært
forstyrrende for fuglelivet, og aktivitetene av denne typen er ikke egnet for
detaljregulering som fartsgrenser, avstand osv. Fylkesmannen mener derfor at det bør
unngås i de viktigste arealene for fugl. Det vil allikevel være store arealer i Tyrifjorden
der slik vannsport kan utøves. Gjennom å ta dette punktet inn i forskriften nå, kan
aktiviteten kanaliseres til arealer der konfliktene er mindre.

Fylkesmannens tilråding: Fylkesmannen anbefaler at forskriften beholdes slik som i
høringsforslaget: «Kiting, vindsurfing og lignende aktiviteter er ikke tillatt.»

I henhold til Fylkesmanns anbefalinger knyttet til det enkelte delområdet tas deler av ut. Dette
utgjør følgende arealer:

19,2 dekar av delområde Busund sandtak
7,5 dekar av delområde Busundevja
48 dekar av delområde Helgelandsmoen
12 dekar av delområde Mosmyra

Der vernegrensa går langs dyrka mark, flyttes grensa til 3 meter unna jordekanten .

Fylkesmannen anbefaler følgende endringer i verneforskriften med følgende endringer etter
høring:
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§ 1 Formål. Dersom det blir bygd vei og jernbane over elvesletta vil denne naturtypen ikke
lenger være sammenhengende. Fylkesmannen tilrår derfor at § 1 en dres slik at
våtmarkssystemet og elvesletta ikke beskrives som sammenhengende.

§ 4 c) og e) inneholdt en henvisning til retningslinjer i forvaltningsplan. Dette foreslås å ta ut.
Fylkesmannen foreslår også å ta ut generell tillatelse til slått i punkt 4 c ). Fylkesmannens
forslag til nye punkt:

c) Beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund.
e) Vedlikehold av veier, broer og andre anlegg som er i bruk på vernetidspunktet, i henhold til
standard på vernetidspunktet. Vedlikehold som innebærer graving i våt markene er
søknadspliktig, jf § 7 h).

§ 4 punkt l) og m) tas ut.
Disse punktene sier at v ernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:
l) Rydding av kratt og greiner som vanskeliggjør rasjonell jordbruksdrift.
m) Fjerning av vegetasjon som e r til sjenanse for jordbruket i en sone på 3 meter langs grensa
mot dyrket mark. Langs vann og vassdrag skal det likevel opprettholdes et naturlig
vegetasjonsbelte på minst 5 meter.

Det er videre gjort enkelte språklige endringer som ikke har betydning for restriksjonsnivået.

Forslag til forskrift og vernekart kart er vedlagt.

Fylkesmannens tilråding:
Fy lkesmannen tilrår at området blir vernet som naturreservat med de endringer i
verneforskrift som er omtalt over , og vernekart i tråd med forslag til grenseendring i Synneren
og mindre justeringer i avgrensning av de øvrige delområder slik det er omtalt over.

Miljødirektoratets tilråding:
Miljødirektoratet har omtalt spørsmål knytt et til forskriften i kap 7. Miljødirektoratet støtter
fylkesmannens vurdering av avgrensning av verneområdet.

Miljødirektoratet tilrår mindre justeringer i forslag til forskrift for å tilpasse forskriften til mal
uten at dette endrer restriksjonsnivået.

Tilråding Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat :
Mil jødirektoratet slutter seg til F ylkesmannens forslag til verneform og avgrensing av
verneområdet.

Det er gjort noen mindre justeringer i forskriften etter høring .

Miljødirektoratet viser for øvrig til de generelle kommentare ne i kap. 7 og slutter seg til
F ylkesmannens tilråding og tilrår vern av Nordre Tyrifjorden og Storelva som
naturreservat.

Samtidig oppheves følgende forskrifter:
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• Forskrift 21.3.1975 nr . 9 om fredning av Lamyra naturreservat, Ringerike
kommune, Buskerud .

• Forskrift 28.6.1985 nr . 1348 om fredning for Juveren naturreservat, Ringerike
kommune Forskrift 28.6.1985 nr . 1349 om fredning for Synneren naturreservat,
Ringerike kommune, Buskerud.

• Forskrift 28.6.1985 nr. 1350 om fredning for Karlsrudtangen naturreservat,
Ringerike kommune, Buskerud .

• Forskrift 28.6.1985 nr. 1351 om fredning for Averøya naturreservat, Ringerike og
Hole kommuner, Buskerud .

Bergerhaugen naturreservat, Ringerike og kom mune
Totalt areal som foreslås vernet er ca . 57 daa.

Verneforslaget består av en bratt vestvendt kalkedelløvskog ned mot Mostjern og Lamyra
naturreservat. Dette er en svært verdifull gradient fra Mostjern og opp mot Bergerhaugen.
Området består av en mosaikk av kalkhasselskog og kalkfuruskog med stedvis stor t
hasselinnslag.

Verneformål, særskilte verneverdier og hjemmelsgrunnlag
Det er store naturverdier i dette området, og et stort areal er kartlagt som en A - lokalitet –
svært viktig. Åsen består av kalkedelløvskog og kalkbarskog med åpne kalkrike enger i
s måmosaikk. Området har store naturverdier med flere rødlista arter av blant annet sopp.
Kalkhasselskogen har et sjeldent og rikt mangfold av jordboende kalksopper, blant annet med
en rik forekomst av den sterkt truede hasselvokssopp. En rekke andre sjeldne og sårbare
sopparter er registrert. Det finnes også flere rødlistede karplanter, og det er flere dellokaliteter
med orkideene marisko og flueblomst. Et par mindre bergvegger med krevende mosearter er
registrert.

Hjemmelsgrunnlaget er naturmangfoldloven § 37.

Foreslåtte tiltak
Det er ikke behov for restaurering/skjøtsel for å ta vare på verneverdiene i det meste av
arealet. Ved eventuelt opptak av beite bør det lages en plan for rydding av ungt løvoppslag og
kratt.

Mineralske ressurser
I NGU sine data baser er det ikke registrert mineralressurser eller grus - og pukkforekomster
innenfor verneforslaget.

Inngrepsstatus
Skogen har vært drevet i henhold til retningslinjer for kalkskoghogst. Deler av arealet har vært
beitet, og det er flere gjerder. Det er i ngen bygninger i verneforslaget, men tufter etter en
husmannsplass. Det er registrert fornminner på arealet. Skogen brukes noe til turer og annet
friluftsliv. Pilegrimsled går på sti og vei langs østsiden, utenfor verneforslaget.
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Avgrensning
Det er gjort noen mindre justeringer av grensa etter høringen, se nedenfor.

Det anbefales at hele den vestvendte lia vernes selv om kompensasjonsbehovet er mindre.
Dette for å sikre langsiktig bevaring av naturverdiene som er søkt ivaretatt.

Hovedsynspunkter i høring en
De to berørte grunneierne har avgitt høringsuttalelse. Begge er kritiske til verneforslaget,
blant annet på bakgrunn av at de allerede har vernet og foreslått vernet areal på eiendommene.
Ole Gjerde ønsker at de flate partiene som er snauhogd på topp o g bunn av feltet tas ut.
Beate Moe er redd for at arealet kan miste sin verdi som beiteareal.
Grunneierne og skogorganisasjonene tar opp at skog skal vernes gjennom frivillighet, se
under generelle merknader i kap. 5.1.

Fylkesmannens vurdering
Fylkesmanne n har vurdert kompensasjonsbehovet for kalkskog til cirka 15 dekar og har i den
sammenhengen valgt å prioritere vern av Bergerhaugen, jf. sammendrag av høringsuttalelsene
og Fylkesmannens vurdering under generelle merknader ovenfor.

Fylkesmannen mener stø rrelsen på det foreslåtte arealet ikke kan reduseres i noen særlig grad
uten risiko for at naturverdier på sikt vil forsvinne. Fylkesmannen mener likevel at hogd areal
i nordvest kan tas ut uten store negative konsekvenser.

Fylkesmannen mener det er en f ordel om forholdet til jordekant forvaltes på samme måte i
dette området som i Nordre Tyrifjorden og Storelva. Det innebærer at der vernegrensa følger
dyrka mark går grensa 3 meter unna jordekanten, jf. generelle merknader og Fylkesmannens
vurdering.

Fylk esmannens tilråding
Fylkesmannen tilrår vern av Bergerhaugen naturreservat med forskrift som på høring og med
endringer i grense som vist på kart. Nytt areal er 57,4 dekar.

Forslag til vernekart og forskrift er vedlagt.

Miljødirektoratets tilrådning
Mil jødirektoratet ønsker å tilføye noe til arealstørrelse på nye verneområder. Selv om
kompensasjonsarealet som er nødvendig for å dekke opp rene biologiske faktorer er dekket
med et mindre areal , bør enkeltstående verneområder ha en viss størrelse for å ha e t
kjerneområde, dvs et område som ikke er påvirket av kanteffekter. Legger man til grunn 100
meter med slik kanteffekt , må et verneområde være drøyt 30 da for å ha områder uten
kanteffekt i kjernen . Generelt anbefales det ikke å etablere selvstendige verneområder under
50 da.

For øvrig viser direktoratet til forskrift vedrørende beiting, som sier at beite er tillatt.
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Miljødirektoratet har omtalt spørsmål knyttet til forskriften i kap 7. Miljødirektoratet støtter
fylkesmannens vurdering av avgrensning av verneområdet.

Tilråding Bergerhaugen naturreservat :
Miljødirektoratet slutter seg til F ylkesmannens forslag til verneform og verneforskrift.

Miljødirektoratet viser for øvrig til de generelle kommentare ne i kap. 7 og slutter seg til
F ylkesmannens til råding og tilrår vern av Bergerhaugen som naturreservat.

Miljødirektoratet tilrår:

I. Forskrifter om vern av 2 områder i Buskerud fylke fastsettes i samsvar med vedlagte forslag
(vedlegg 1 - 4 ).

II. Forskrift 21.3.1975 nr . 9 om fredning av Lamyra naturreservat, Ringerike kommune,
Buskerud . , forskrift 28.6.1985 nr . 1348 om fredning for Juveren naturreservat, Ringerike
kommune, Buskerud., f orskrift 28.6.1985 nr . 1349 om fredning for Synneren naturreserv at,
Ringerike kommune, Buskerud . , forskrift 28.6.1985 nr. 1350 om fredning for Karlsrudtangen
naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud., og forskrift 28.6.1985 nr. 1351 om fredning
for Averøya naturreservat, Ringer ike og Hole kommuner, Buskerud ., oppheves .

9 VEDLEGG
1) Forskrift om vern av Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat
2) Forskrift om vern av Bergerhaugen natur r eservat
3) Vernekart for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat
4) Vernek art for Bergerhaugen naturreservat
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Vedlegg 1 .
Forskrift om vern av Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat , Ringerike og Hole
kommune r, Buskerud

Fastsatt ved kongelig resolusjon ..........................med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av
Klima - og milj ødepartementet.

§ 1 . (f ormål )
Formålet med naturreservatet er å bevare truet, sjelden og sårbar natur i form av et stort

våtmarksområde med unike naturtyper og geomorfologiske forekomster, og med stor
økologisk betydning for plante - og dyreliv.

Spesie lle naturverdier i verneområdet er et stort, sammenhengende deltaområde til
elvene Storelva og Sogna, et stort meandrerende parti av Storelva med flere kroksjøer og
flomdammer i ulike utviklingsstadier, gammel lauvskog og barskog med sårbare og truete
plan te - og dyrearter, store, grunne våtmarker som viktige trekk - og overvintringsområder for
våtmarksfugler, og Lamyra som gjengrodd kroksjø med ekstremrik myr med mange sjeldne
og truede planter.

§ 2 . (g eografisk avgrens n ing )
Naturreservatet berører følgende gnr/bnr:Ringerike kommune: 1/2, 1/38, 1/39, 1/41, 1/42,

1/43, 1/45, 1/46, 1/49, 1/50, 1/62, 1/107, 1/108, 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/8, 3/9, 3/10, 3/12,
3/14, 3/15, 3/16, 3/21, 3/22, 3/23, 3/26, 3/28, 3/29, 3/34, 3/39, 3/45, 3/50, 3/52, 3/61, 3/62, 3/65, 3/74,
3/75, 3/89, 3/96, 3/99, 3/100, 3/104, 3/106, 3/108, 3/116, 3/128, 40/2, 40/4, 40/5, 40/10, 40/15, 41/1,
42/1, 42/8, 42/11, 42/18, 42/28, 42, 48, 42/49, 42/51, 42/81, 43/1, 43/2, 43/12, 43/13, 43/5, 43/6, 43/ 7,
78/1, 78/13, 79/1, 80/1, 80/3, 80/4, 80/14, 80/16, 80/27, 80/37, 80/40, 80/131, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4,
81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 81/10, 81/13, 81/22, 81/24, 81/26, 81/27, 81/36, 81/42, 81/49, 81/57, 81/67,
83/1, 83/7, 83/8, 83/9, 83/10, 2158/1, 2162/1, 4 000/4 . Hole kommune: 180/1, 180/16, 180/18, 180/20,
180/75, 180/76, 180/77, 180/87, 180/97, 180/98, 180/102, 220/5, 220/6, 222/1, 222/3, 222/6, 222/15,
223/4, 224/1, 224/5, 225/1, 225/7, 225/11, 225/37, 225/62, 225/67, 226/1, 226/5

Naturreservatet dekker et totalareal på 11 191 dekar, hvorav (ca) 2 618 dekar er
landareal. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima - og miljødepartementet
......... På strekninger der grense for verneområdet går langs strandlinja følger vernegrense
nivå for hø yeste regulerte vannstand på 63,0 moh. De nøyaktige grensene for naturreservatet
skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike og Hole kommuner, hos
Fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima - og miljødepartementet.

§ 3 . (v ernebestemmelser )
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i

verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det
er forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av disse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er ikke tillatt.
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b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot s kade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er ikke tillatt. Bruk av skytevåpen er ikke tillatt.
Hunder skal holdes i bånd i perioden f.o.m. 1. april t.o.m. 31. oktober.

c) Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f. eks. oppføring
av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering
av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, etablering av nye båtplasser,
framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering
eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av
kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbu dt.
Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
e) Teltslagning, plassering av husbåt og oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.
f) Fortøyning og oppankring av båter og andre farkoster ut over ett døgns varighet er

bare tillatt ved eksisterende eller godkjent brygge og båtfeste.
g) Bålbrenning er ikke tillatt, utenom godkjente, merkede bålplasser vist i

forvaltningsplan.

§ 4 . (g enerelle unntak fra vernebestemmelsene )
Vernebestemmelsene i § 3 a nnet ledd er ikke til hinder for:

a)  Jakt på hjortedyr og fiske i samsvar med gjeldende lov v erk.
b)  Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
c)  Beiting, herunder nødvendig bruk av gjeterhund.
d)  Sanking av bær og matsopp.
e)  Vedlikehold av veier, broer og andre anlegg som er i bruk på vernetidspunktet, i

henhold til standard på vernetidspunktet. Vedlikehold som innebærer graving i
våtmarkene er søknadspliktig .

f)  Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi - og
kraftanle gg eller anlegg for telekommunikasjon.

g)  Nødvendig istandsetting ved akutt skade på vann - og avløpsledninger.
h)  Oppgradering eller fornyelse av anlegg for telekommunikasjon og kraftledninger for

heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnittet , når tiltaket ikke skader
verneverdiene angitt i verneformålet nevneverdig .

i)  Vedlikehold av eksisterende bygninger i henhold til standard på vernetidspunktet.
Rydding av vegetasjon inntil 1 dekar rundt bolig - og fritidshus. Rydding av vegetasjon
rundt boli ghus på øya i Juveren i sone avmerket på vernekart.

j)  Utsetting av fisk når det er pålagt i medhold av konsesjon for vassdragsregulering.
k)  Vedlikehold av tidligere opptatte grøfteavløp som drenerer tilgrensende

jordbruksarealer.

§ 5 . (regulering av ferdsel )
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a) Motorferdsel til lands og på isen er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy
og lavtflyg ing under 30 0 meter.
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b) Bruk av vannskuter er forbudt.
c) Største tillatte hastighet for motorbåt inntil 100 m fra land er 5 knop. På Storelva er

største tillatte hastighet 5 knop. Mer enn 100 m fra land i Nordfjorden er største tillatte
hastighet 25 knop.

d) Kiting, vindsur fing og lignende aktiviteter er forbudt.
e) I sone A avmerket på vernekartet er bruk av motorbåt bare tillatt for grunneier og

andre med eksisterende brygge eller båtfeste. Ved Karlsrudtangen er gjennomfart med
båt på Sogna tillatt. Korteste vei skal benyttes , og største tillatte hastighet er 5 knop.
Bruk av modellbåter, modellfly og droner er forbudt i sone A.

f) Av hensyn til hekkende våtmarksfugl er all ferdsel på ytre Sandtangenøyene og i en
sone på 50 m rundt øyene, avmerket på vernekartet som sone B, forbud t i perioden fra
og med 15. april til og med 31. juli.

§ 6 . (g enerelle unntak fra ferdselsbestemmelsene )
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ

virksomhet og tiltak i ambulanse - , politi - , brannvern - , redning s og oppsynsøyemed, samt
gjennomføring av skjøtsels - og forvaltningsoppgaver som er bestemt av
forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Motorisert ferdsel på eksisterende bilveier og motorisert ferdsel på traktorvei avmerket

på vernekartet i forbindelse med drift av eiendommen.
b) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall eller fare for akutt utfall på

eksisterende energi - og kraftanlegg og anlegg for telekommunikasjon. Ved bruk av
motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.

c) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt skade på vann - og avløpsledninger.
Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant se ndes melding til
forvaltningsmyndigheten.

d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe.
Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding
til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjør ing.

e) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett terrenggående beltekjøretøy som
ikke setter varige spor i terrenget.

f) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.

§ 7 . (s pesifiserte dispensasjonsbestemmelser )
Forvaltningsmyndigheten kan etter søk nad gi dispensasjon til:

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Rydding av beitemark , gjerding og utsetting av saltstein etter retningslinjer i

forvaltningsplan.
c) Oppgradering og fornyelse av kraftledninger, anlegg for telekommuni kasjon og

vann - og avløpsledninger som ikke faller inn under § 4.
d) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold, samt oppgradering

og fornyelse av eksisterende kraftlinje og anlegg for telekommunikasjon .



37

e) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppgradering og fornye lse av vann - og
avløpsledninger.

f) Nødvendig motorferdsel for bortkjøring av avfall etter retningslinjer i
forvaltningsplan.

g) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
h) Tiltak i forbindelse med forvaltning a v vilt og fisk.
i) Nødvendig graving i våtmarkene i forbindelse med vedlikehold av veier, broer og

andre anlegg.

j) Vedlikehold, oppgradering og nyetablering av elveforbygninger etter vedtak av
vassdragsmyndighet.

k) Merking og mudring av båtled i Storelva og Sogn a.
l) Uttak av fremmede arter av planter og dyr.
m) Rydding, merking og tilrettelegging av stier og skiløyper, samt preparering av

skiløyper, i henhold til forvaltningsplanen.
n) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 c, e, i , k og § 7 b, g,

h, i og j.

§ 8 . (g enerelle dispensasjonsbestemmelser )
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
sikkerhetshensyn eller hen synet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9 . (s kjøtsel )
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette

tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur - eller kulturtilstand som er formålet med vernet,
jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10 . (f orvaltningsplan )
Det skal utarbei des forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel. Forvaltningsplanen skal godkjennes av Miljødirektoratet.

§ 11 . (f orvaltningsmyndighe t )
Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet for området.

§ 12 . (i krafttredelse )
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 21.mars 1975 nr. 9 om

fredning av Lamyra naturreservat, Ringerike kommune, Busk erud ., forskrift 28. juni 1985 nr.
1348 om fredning for Juveren naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud., f orskrift 28. juni
1985 nr. 1349 om fredning for Synneren naturreserv at, Ringerike kommune, Buskerud. ,
forskrift 28. juni 1985 nr. 1350 om fredning for Karlsrudtangen naturreservat, Ringerike
kommune, Buskerud., og forskrift 28. juni 1985 nr. 1351 om fredning for Averøya
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naturreservat, Ringer ike og Hole kommuner, Buskerud .
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Vedlegg 2 .
Forskrift om vern av Bergerhaugen naturreservat, Ringerike og Hole kommune r,
Buskerud

Fastsatt ved kongelig resolusjon …. .. med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning
av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf.§ 37 og § 62. Fremmet av Klima - og
miljødepartementet.

§ 1. (formål)
Formålet med naturreservat er å bevare et område som representerer en bestemt type

natur ved at det består av en bratt, vestvendt skrent med kalkedelløvskog og kalkbarskog i en
gradient fra Lamyra til Bergerhaugen. Reserv atet har et spesielt rikt mangfold av jordboende
kalksopp, blant dem mange rødlistede arter.

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt
videreutvikle dem.

§ 2. (geografisk avgrensning)
Naturreservatet berører følgend e gnr./bnr.: Ringerike kommune: 3/3 . Hole kommune :

180/1.
Naturreservatet dekker et totalareal på ca 57 dekar. Grensene for naturreservatet går

fram av kart datert Klima - og miljødepartementet …. De nøyaktige grensene for
naturreservatet skal avmerkes i ma rka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike og Hole kommuner, hos
Fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima - og miljødepartementet.

§ 3. (vernebestemmelser)
I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i

verneformålet.
I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a) Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det
er forbudt å fjerne planter og sopp inkludert lav eller deler av d isse fra naturreservatet.
Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.

b) Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og
unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.

c) Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av
bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av
campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger,
bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller
lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler,
opplag av båter, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske
bekjempingsmidler. Forsøpling er fo rbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.

d) Bruk av naturreservatet til større arrangementer er forbudt.
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§ 4. (generelle unntak fra vernebestemmelsene)
Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a) Sanking av bær og matsopp.
b) Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
c) Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d) Beiting.
e) Bålbrenning med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende

lovverk.
f) Rydding og vedlikehold av eksisterende stier inntegnet på ver nekartet, dvs. fjerning av

greiner og nedfall over stien.

§ 5. (regulering av ferdsel)
All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.
I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a) Motorisert ferdsel til l ands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med
luftfartøy.

b) Utenom eksisterende stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.

§ 6. (generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)
Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder fo r gjennomføring av militær operativ

virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse - , politi - , brannvern - , rednings - og
oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels - og forvaltningsoppgaver som er
bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:
a) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe.

Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding
til ansvar lig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.

b) Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige
spor i terrenget.

c) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.

§ 7. (spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)
Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a) Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
d) Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av

forvaltningsmyndigheten.
e) Utsetting av saltsteiner.
f) Oppføring av gjerder for husdyrbeite.
g) Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 7 b og f.

§ 8. (generelle dispensasjonsbestemme lser)
Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot

vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom
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sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendi g, jf.
naturmangfoldloven § 48.

§ 9. (skjøtsel)
Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan

iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur - eller kulturtilstand som er formålet
med vernet jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10. (forvaltningsplan)
Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av

naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring
av skjøtsel.

§ 11. (forvaltningsmyndighet)
Miljødire ktoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne

forskriften.
§ 12. (ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks.
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Vedlegg 3. Vernek art for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat

Vedlegg 4 . Vernek art for Bergerhaugen naturreservat
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Arkivsaksnr.: 17/3993-20  Arkiv: GNR 255/60  

 

 

Dispensasjon for diverse tiltak Gnr/bnr 255/60 og 255/25 - Haga bru 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde utedo/dusjbod godkjennes på vilkår om at plattingen nærmest vannet fjernes og 

at gammel utedo på eiendommen rives, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde vedboden og verktøyboden avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde lekestua godkjennes på vilkår om at plattingen nærmest vannet fjernes, jf. pbl. 

§ 19-2. 

4. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde høydeutvidelsen av båthuset godkjennes på vilkår om at de store trærne foran 

båthuset bevares, jf. pbl. § 19-2. 

5. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde tilbygget til båthuset avslås, jf. pbl. § 19-2. 

6. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om dispensasjon for allerede utførte arbeider på gnr/bnr 255/60 og 

255/25. På eiendommene er det en hytte og et uthus som tidligere er godkjent. I tillegg er det 

fire bygninger og to plattinger/terrasser som mangler godkjenning. Eksisterende båthus er 

utvidet i høyden og med en bod på båthusets østside. Disse utvidelsene mangler godkjenning. 

Rådmannen anbefaler Hovedutvalget å godkjenne bygningen med utedo/dusjbod, terrassen 

nærmest hytta, lekestua og økningen av båthuset i høyden, men at øvrige tiltak avslås.  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok en bekymringsmelding om at det foregikk byggearbeider på et 

båthus på gnr/bnr 255/60 i oktober 2017. I november 2017 sendte byggesaksavdelingen et brev 

til Sverre Nordbø, som hadde utført arbeidene på båthuset, og ba om en redegjørelse for hvilke 

arbeider som var utført på båthuset.  
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Kommunen mottok denne redegjørelsen 27.11.2017. Her skrev Sverre Nordbø at da han satte i 

gang med oppussing av båthuset, anså han dette som vedlikehold, og dermed ikke 

søknadspliktig.  

 

Det har i saken vært en del korrespondanse med Nordbø for å få informasjon om alle 

bygningene på eiendommen, og for å klargjøre behovet for dispensasjoner. 

Byggesaksabdelingen mottok 21.01.2019 søknad om dispensasjon for utvidelsen av båthuset 

og tre andre uthusbygninger på eiendommene. Ved gjennomgang av saken så 

byggesaksavdelingen på flyfoto at det også var bygget en del plattinger på eiendommen. 

Byggesaksavdelingen kontaktet derfor søker på telefon 24.01.2019 og avtalte at det skulle 

gjennomføres en befaring våren 2019 for å få full oversikt over alle forhold på eiendommen før 

saken ble forberedt til politisk behandling. Befaring ble gjennomført med én representant for 

hjemmelshaver og to representanter fra byggesaksavdelingen 06.05.2019. I etterkant av 

befaringen sendte kommunen et referat med oppdatert status, blant annet behov for 

dispensasjonssøknad for ytterligere tiltak.  

 

Kommunen mottok oppdatert dispensasjonssøknad 22.05.2019, og det er denne søknaden som 

danner grunnlaget for politisk behandling av saken. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen vil gi en beskrivelse av status for samtlige tiltak på eiendommene, og vil benytte 

seg av søkers nummerering av de ulike tiltakene: 

 
 

 

Bygning 1 – utedo/dusjbod 

Bygningen er bygget i cirka 2005. Den inneholder et forbrenningstoalett og en dusj, hvor 

vannet med såperester går til eget renseanlegg. Renseanlegget er ikke godkjent, dette 



- 

behandles av utslippsavdelingen i egen sak. Bygningen har et bebygd areal på cirka 8 m2. Dette 

bygget har erstattet en gammel utedo på eiendommen. Den gamle utedoen står fortsatt nord 

for bygning nr. 1 på eiendommen, men vises ikke på kartet. 

 

Bygning 2 – vedbod 

Denne bygningen er et takoverbygg for lagring av ved, med tre vegger og åpent foran. 

Vedskjulet er i følge søker bygget i cirka 2010, og har et bebygd areal på 12 m2. Søker skriver 

at bygningen var et forsøk på å forskjønne, da de mente det var penere enn å legge 

bølgeblikkplater eller presenninger over vedstabelen.  

 

Bygning 3 – verktøybod 

Søker har anslått at bygget ble oppført i cirka 2010. Det er omtrent 6 m2 BYA. Søker skriver 

at boden dekker et behov han har. 

 

Bygning 4 – hytte 

Hytta er i sin helhet godkjent. Den har et bebygd areal på 45,5 m2. 

 

Bygning 5 – uthus/bod 

Bygningen er godkjent. Den har et bebygd areal på 19,2 m2. 

 

Bygning 6 – båthus med bod 

Denne bygningen står i sin helhet på gnr/bnr 255/60. Her har det tidligere stått et båthus med 

samme fotavtrykk. Rådmannen kjenner ikke til eksakt alder på det opprinnelige båthuset, men 

bygningen vises på flyfoto fra 1948. I følge søker er båthuset fra cirka 1945. Søker har opplyst 

at utbedringene er gjort fordi det opprinnelige båthuset var falleferdig og råteskadet. I tillegg 

skriver søker at sist det var storflom var vannet så høyt inne i båthuset at båten ble skadet, og 

at det opprinnelige båthuset var bygget for en robåt. Båthuset er nå tilpasset 200-årsflom og en 

normal fritidsbåt. Det er bodarealer lengst nord i båthuset.  

I tillegg er det bygd et tilbygg på båthusets østre side. Dette er en bod med bebygd areal på 

10,5 m2. Søker har opplyst at denne boden brukes til å oppbevare diverse utstyr, blant annet 

trillebårer, sementmikser og kompressor. Selve båthuset har et bebygd areal på 45,8 m2, totalt 

56,3 m2. 

 

Tiltak 7 – platting og båtopplagringsplass 

Denne er cirka 30 m2 og brukes til å lagre båt på. På befaring med byggesaksavdelingen 

fortalte søker at plattingen var bygd i 2018, og også ble brukt til å sette opp telt for overnatting 

om sommeren. 

 

Bygning 8 – lekestue 

Dette er en trehytte/lekestue. Denne kan ikke brukes til annet formål enn lekestue, og ligger 

mellom hytta og uthuset. Bebygd areal er cirka 5 m2. 

 

Plattinger/terrasse utenfor hytta og terrengtrapper 

Det er bygget plattinger utenfor hytta og terrengtrapp ned mot fjorden og mot båthuset. 

Plattingene har et totalt areal på cirka 77 m2. Plattingene er bygget for cirka 20 år siden. 

Terrengtrappene er bygget for henholdsvis 10 og 20 år siden. 

 

Forholdet til overordnede planer 
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Området er uregulert, og i kommuneplanens arealdel er det avsatt til LNF-område. 

Eiendommen ligger i tillegg mindre enn 100 meter fra vannet. Kommuneplanen har et 

byggeforbud i LNF-områder, jf. § 10-1. I tillegg er det et særlig strengt byggeforbud i 100-

metersbeltet, jf. § 11-1, hvor alle tiltak er forbudt. 

 

 

Juridiske forhold  

Det følger av bestemmelsene til kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019, § 11.1 at det er et 

generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag. Det betyr at tiltak ikke kan 

gjennomføres uten at det er søkt om, og gitt, dispensasjon fra byggeforbudet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Eiendommene ligger i området hvor det ble gjennomført strandsonetilsyn i juli 2019. Fordi 

administrasjonen var på befaring på gnr/bnr 255/60 og 255/25 6. mai 2019, ble det ikke gjort 

nytt tilsyn med disse eiendommene i forbindelse med det generelle strandsonetilsynet i området. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

 
Behov for informasjon og høringer 

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

i denne saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinspiell karakter, fordi den omhandler bygging større enn 

retningslinjene i strandsonen, og om dette kan tillates der man fjerner lovlige plattinger med en 

mer privatiserende effekt på strandsonen. 

 

Eiendommen ligger også i samme område som byggesaksavdelingen har gjennomført tilsyn i 

strandsonen sommeren 2019, og kan dermed ha betydning for hvordan eventuelt tilsvarende 

saker i samme område behandles. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil nedenfor vurdere dispensasjonssøknadene separat for hver av tiltakene.  

 

Vilkår for dispensasjon 

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

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

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

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

 

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

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 
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gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

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

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

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

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

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

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

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

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte planer, og dispensasjon bør bare gis i særlige 

tilfeller. 

 

Plattingene og terrengtrappene 

Det er søkt om dispensasjon for terrengtrapper, plattinger rundt hytta og annekset, og for en 

platting på høyde med verktøyboden. Bakgrunnen for at det er søkt om dispensasjon for disse 

er at byggesaksavdelingen ba om at de ble tatt med i søknaden, da man var usikre på når 

byggeforbudet i 100-metersbeltet ble utvidet til også å omfatte plattinger. Rådmannen har 

undersøkt gamle kommuneplaner, og kommet frem til at det er først ved kommuneplanen som 

ble vedtatt 31.01.2019 at det ble et genrelt forbud mot plattinger og terrengtrapper i 

strandsonen. Etter de eldre kommuneplanene var det som utgangspunkt tillatt å bygge 

plattinger, men det kunne kreve dispensasjon dersom tiltaket var «til vesentlig ulempe for 

gjennomføring av planen», jf. pbl. 1985 § 20-6. 

 

Rådmannen viser til at formålet med byggeforbudet i 100-metersbeltet er er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 

 

At noe må være til «vesentlig ulempe» er en ganske høy terskel, og det vil bare være plattinger 

som er spesielt privatiserende og som kan stenge for allmennhetens mulighet til å ferdes og 

bade langs sjøen som kan nå opp til «vesentlig»-terskelen. Rådmannen mener at dette først og 

fremst kan gjelde plattinger som ligger helt i vannkanten. Det er ikke tilfellet for disse 

plattingene. 

 

Plattingene og terrengtrappene er bygget før nåværende kommuneplan ble vedtatt 31.01.2019. 

Rådmannen konkluderer derfor med at plattingene og terrengtrappene på eiendommen er 

lovlige. 

 

Utedo/dusjbod – bygning 1 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 
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I dette tilfellet ligger bygningen i et etablert hytteområde, og cirka 45 meter fra vannet. Den 

ligger ifølge kommunens kart også cirka 7 høydemeter høyere enn Tyrifjorden. Bygningen 

ligger også som en naturlig del av hyttetunet, og øker ikke den private sonen rundt hytta. Frn 

har cirka 8 m2 BYA. 

 

Rådmannen mener på denne bakgrunn at hensynene bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet 

ikke blir vesentlig tilsidesatt som følge av dispensasjonen. 

 

Vilkår 2 

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

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Ulempen ved å innvilge dispensasjonen er at det tillates bygging større enn retningslinjene for 

fritidsbebyggelse i 100-metersbeltet.  

 

Fordelene ved å innvilge dispensasjonen er at søker får en hensiktsmessig toalett- og 

dusjløsning på hytta si. Slike private fordeler skal normalt ikke tillegges avgjørende vekt. 

Rådmannen viser også til at søker har sagt seg villig til å fjerne plattingen nærmest vannet, 

markert som nr. 7 på kartet ovenfor. Plattingen er lovlig, og søker kan derfor som 

utgangspunkt ikke pålegges å fjerne denne. Rådmannen viser likevel til at når plattingen er 

klart nærmere vannet enn utedo/dusjbod-bygningen, vil den ha en mer privatiserende effekt for 

strandsonen enn det utedoen/dusjboden vil ha. Rådmannen mener derfor at hvis dispensasjonen 

for utedoen/dusjboden innvilges på vilkår om at platting (nr. 7) fjernes, så vil dette være en klar 

fordel. 

 

Selv om dispensasjonen vil føre til bebyggelse utover retningslinjene, er dette et etablert 

hytteområde hvor mange av eiendommene har mer bebyggelse enn 50 m2 hytte og 10 m2 uthus, 

som retningslinjene til kommuneplanen åpner for. Videre vil en dispensasjon føre til at en 

platting som ligger nærmere vannet fjernes, og dermed minske privatiseringen nærmest vannet. 

Rådmannen finner på denne bakgrunn at fordelene ved å innvilge dispensasjonen på vilkår om 

at plattingen fjernes, vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Konklusjon 

Rådmannen konkluderer med at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, og anbefaler at det 

gis dispensasjon for å beholde utedoen/dusjboden, og at det settes som vilkår at plattingen 

nærmest vannet fjernes. 

 

Vedbod – bygning 2 og verktøybod – bygning 3 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 
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Vedboden og verktøyboden ligger mellom båthuset på naboeiendommen og hytta, og dermed i 

et område som allerede er privatisert. Det er ikke registrert noen truede arter i området.  

 

Rådmannen kan ikke se at hensynene bak lovens formålsbestemmelse eller hensynene bak 

bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra vil bli vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen 

innvilges. 

 

Vilkår 2 

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

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Fordelen ved å gi dispensasjon er at søker får et sted å oppbevare ved og verktøy. 

 

Ulempene ved å gi dispensasjon er at det tillates bygging utover retningslinjene i 

kommuneplanen. Bygningen vil også ligge nærmere vannet enn annen lovlig bebyggelse på 

gnr/bnr 255/25. Søker har også et uthus på 19 m2 BYA, slik at det er relativt store lagerarealer 

allerede. Dagens retningslinjer i strandsonen er maksimalt 10 m2 BRA uthus.  

 

Rådmannen viser også til at en innvilgelse av dispensasjonen her kan ha stor presedenseffekt 

for andre hytteeiere som ønsker svært mye areal for lagring av verktøy, ved eller annet utstyr i 

strandsonen, og dette taler mot at man bør gi dispensasjon for ytterligere lagerarealer på 

eiendommen. 

 

Rådmannen kan ikke se at fordelene ved å innvilge dispensasjonen vil være klart større enn 

ulempene i dette tilfellet. 

 

Konklusjon 

Rådmannen konkluderer med at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt i dette tilfellet, 

dispensasjonssøknaden for å beholde vedboden og verktøyboden må derfor avslås. 

 

Lekestue – bygning 8 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 

 

Lekestua ligger mellom hytta og uthuset, og er lite synlig fra vannet. Den vil ikke øke den 

private sonen på eiendommen. Det er ikke registrert noen truede arter på eiendommen. 

 

Rådmannen kan ikke se at hensynene bak bygging i strandsonen blir vesentlig tilsidesatt som 

følge av dispensasjonen. 

 

Vilkår 2 
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Det andre vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Ulempen med å gi dispensasjon er at det tillates bygging utenfor retningslinjene i 

kommuneplanen. Rådmannen viser imidlertid til at retningslinjene er lagt opp for 

hyttebebyggelse med en hytte og ett uthus, og at lekestue ikke fanges opp i disse.  

 

Rådmannen viser til at på samme måte som for utedo/dusjboden, så kan lekestua godkjennes 

på vilkår om at plattingen nærmest vannet (nr. 7) fjernes. Dette vil være en positiv endring for 

graden av privatisering i strandsonen.  

 

Rådmannen viser også til at lekestua er beskjedent i størrelse, og at den ikke har rom for varig 

opphold.  

 

Konklusjon 

Rådmannen konkluderer med at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, og anbefaler at det 

gis dispensasjon for å beholde lekestua, og at det settes som vilkår at plattingen nærmest 

vannet fjernes. 

 

Båthus med bod – bygning 6 

Det opprinnelige båthuset på eiendommen var lovlig. Denne dispensasjonssøknaden gjelder 

derfor høydeøkningen av båthuset og boden på båthusets østre side. 

 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 

 

Mønet på båthuset er hevet med 85 cm, samtidig som takvinkelen er redusert fra 42 grader til 

30 grader. Dette gjør at båthuset har fått et mer dominerende uttrykk sett fra sidene. Fra 

vannet og strandkanten er imidlertid båthuset relativt lite synlig, da det ligger bak flere store 

trær, og i tillegg er malt i en mørkegrønn farge. Det er ikke registrert truede arter på 

eiendommen. 

 

Rådmannen kan ikke se at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen 

innvilges. 

 

Vilkår 2 

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

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
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Rådmannen viser til søkers begrunnelse for høydeutvidelsen av båthuset. Rådmannen mener 

det er en klar fordel for søkeren at båthuset kan brukes til å lagre en båt uten at det oppstår 

skader på båten når det er høy vannstand i Tyrifjorden. Rådmannen mener at det ikke er 

hensiktsmessig å nekte høydeutvidelsen, da den opprinnelige høyden vil føre til et båthus som 

ikke er praktisk å bruke. Videre ser rådmannen det som positivt at båthuset er malt i en 

mørkegrønn farge, noe som gjør det mindre synlig enn den opprinnelige rødfargen gjorde. 

Rådmannen viser også til at det kan stilles vilkår om at trærne foran båthuset skal bevares. 

 

Når det gjelder tilbygget på båthuset, har søker begrunnet dette med et behov for å diverse 

utstyr, som trillebårer, sementmikser og kompressor. Dette er personlige hensyn som normalt 

ikke skal tillegges særlig vekt. Rådmannen viser til at siden båthuset ligger på en egen eiendom 

(255/60), er ikke retningslinjene for bygging i 100-metersbeltet, med at det på 

hytteeiendommer kan tillates maksimalt 50 m2 hytte og 10 m2 uthus, direkte gjeldende. 

Lagringen som tilbygget til båthuset skal brukes til, må likevel sees i sammenheng med 

lagringsbehovet på hytteeiendommen (255/25). Retningslinjene er lagt opp for å dekke normalt 

lagerbehov på en hytte. Hytta har allerede et uthus på 19 m2, og rådmannen kan ikke se noen 

særlige fordeler med å tillate et lagertilbygg på 10 m2 utover dette. Rådmannen mener det vil 

ha en uheldig presedenseffekt å tillate svært store bodarealer i tilfeller hvor enkeltpersoner har 

mye utstyr og lignende de ønsker å lagre på hytteeiendommen sin. I slike tilfeller mener 

rådmannen at den enkeltes behov må vike for hensynet til at strandsonen ikke skal bli for 

privatisert for allmennheten. Rådmannen viser også til at det er noe bodarealer i bakkant av 

båthuset, innenfor det opprinnelige fotavtrykket, som kan dekke normalt lagerbehov for utstyr 

knyttet til båten. 

 

Rådmannen mener at fordelene er klart større enn ulempene når det gjelder høydeutvidelsen av 

båthuset, og at fordelene ikke er klart større enn ulempen når det gjelder tilbygget til båthuset. 

 

Konklusjon 

Rådmannen legger avgjørende vekt på at det har stått båthus på eiendommen siden 1940-tallet, 

så det er ikke snakk om noe nytt båthus. Det ville etter rådmannens vurdering ikke vært aktuelt 

å anbefale godkjenning dersom det hadde dreid seg om et nytt båthus på en eiendom som ikke 

hadde dette fra før av. 

 

Rådmannen konkluderer med at vilkårene for å gi dispensasjon for høydeutvidelsen av båthuset 

er oppfylt, og anbefaler at det gis dispensasjon for å beholde denne utvidelsen. Rådmannen 

anbefaler om at det settes vilkår om at trærne foran båthuset skal bevares. 

 

Rådmannen konkluderer med at vilkårene for å gi dispensasjon for tilbygget til båthuset, 

boden, ikke er oppfylt. Dispensasjonssøknaden må dermed avslås. 

 

Utskrift sendes:  

Sverre Nordbø, Rideveien 34 A, 1361 ØSTERÅS 

 

Vedlegg 

Tilbakemeldingsdokumentasjon med bilder 

Tilbakemelding – videre saksgang 

Tilbakemelding etter brev av 28.09.18. 

Oversiktskart nr. 1 

Situasjonsplan med forklaring 



- 

Oppsummering etter befaring 

Bilder (totalt 6 vedlegg) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oslo 21 . 05 .201 9

Ringerike Kommune
Byggesakskontoret.

postmottak@ringerike.kommune.no

Saksnr. Løpenr. Arkivkode. Deres dato
17/ 3993 - 13 34960/18 GNR 255/60 28.09.18

20892/19 06.05.19
Tilbakemelding i henhold til Deres forespørsel i br e v av 28.09.18
Gnr./ bnr. 255/ 25, 60 - Haga Bru.
Likeledes henviser dette skriv et til referat et fra befaring med
Ringerike Kommune 06.05.19



Gir dere her en forklaring, status på bygningene jeg har på tomten e , som nå begge er eiet av
undertegnede.

Gnr. 255, bnr. 25. BYA
N r. 1 Utedo/ dusj - bod. 8,0 m2
Nr. 2 Vedbod, tak over ved 12 , 0m2
Nr. 3 Verktøy bod 6,0 m2
N r. 4 Hytte 45,5 m2

Terrasse ca.50,0 m2
Nr. 5 Bod/anneks 19,2 m2
Nr. 7 Platting, båtopplagring. 30,0 m2
Nr. 8 Trehytte. Lek for barn. 5,0 m2

Gnr. 255, bnr. 60 .
Nr. 6 Båthus m/ bod (45,8 + 10,5) 56,30 m2

Båthuset, annekset, hytta og tidligere utedo er bygd samtidig, rett føre krigen 1940.

Bygg nr. 1 Utedo/ dusj - bod.

• Bygget inneholde r en forbrennings toalett, Cinderella. Alt avfall i denne blir brent til
ren aske. Har ikke noe utslip p.

• En dusj, hvor vannet med såperester går til eget renseanlegg. Se eget vedlegg på
beskrivelse av dette anlegget.

• Såpevann fra selve hytta går også ned til renseanlegget.
• Renseanlegget ble i sin tid levert av et Tyristrand - firma i 2005. Nå konkurs
• Vann fra Tyristrand vannverk. Ingen har brønner.



Tidligere stod det på eiendommen en gammeldags utedo. Vi mente at en forbedret løsning
med forbrenning av toalettavfall, rensing av gråvannet , var en mye bedre og tilfredsstillende
løsning enn den vi hadd e både for oss og omgivelsene. Da ble gråvannet tømt rett ut i naturen.
Vi må kun rense filteret . Det kreves ikke slamutsuging fra tanken

Det skal i samme åndedrag sies at jeg mener å hevde at vår eiendom er den eneste med
renseanlegg her ute på tangen.
Dessverre søkte vi ikke, noe vi helt klar t skulle og burde ha gjor t
Det er send en søknad for vei bak min hytte Når denne blir godkjent så vil det bli plass til 2
parkerings plasser helt oppi i hjørnet på tomten Jeg kan hvis det er ønskelig fra de res side og
installere e n tank under parkeringsplassen. Da vil Hønefoss Septi kkt ank AS tømme denne da
de har en liten bil som kan kjøre over broen .
Egen søknad sendes Ringerike Kommune ved Ingrid Strømme.

Bygg nr. 2 Vedbod, tak over ved

• Tak over veden. Ikke mulig å benytte til annet formål, enn ved lagring.
• Er ca. 1,50m høgt i framkant
• Mente dette var penere enn å legg på bølgeblikkplater eller presenninger over

vedstabelen .
• Et forsøk på å forskjønne mente vi det var.
• Vedboden strekker seg litt in n på nabotomten. Det var i sin tid ok for den andre eier

siden tomten var felles eie. Nå er de nne tomten kjøpt ut og er i sin helhet min.



Bygg nr. 3 Verktøy bod

Dette bygget er et verktøy bod . Helt klart en bod jeg har satt ulovlig opp. De andre kans kje
også, men denne har jeg ikke noe god forklaring til. Den dekker et behov jeg har.
Denne er på ca. 6,0 m2 og rommer verktøy jeg benytter meg av på hytta.
Et alternativ kan være å erstatte denne, la den få lov å være mot at jeg fjerner tilsvarende
overby gd areal på terrassen. Da bytter jeg et areal mot et annet. Alternativt må jeg rive denne.

Bygg nr. 4 Hytte .

Denne er som sagt tidligere godkjent. Jeg bekrefter at den benyttes til det formålet som er gitt.

Denne er som sagt tidligere godkjent. Jeg bekrefter at den benyttes til det formålet som er gitt.
Gulvet i hytta var pil rotten og er blitt reparert .



Terrasse.
Dette er vår uteplass på tomten. 95% av tiden ute, tilbringer vi her.
Tilpasset etter terrenget.

Bygg nr. 5 Bod/anneks .

Benyttes som forutsatt til bod for hagemøbler.



Bygg nr. 6 Båthuset.
Opprinnelig båthus.
Nytt båthus med samme fotavtrykk.
Det var lite attraktivt for omgivelsene. Ei heller kunne det benyttes på tider av året hvor flom
herjet. Årsak til at vi bygget dette om var for å tilpasse oss nye vannstander nå som
Tyridfjorden i ettertid tid har blitt regulert.

Situasjonsplan for vannstand.



Vannstand i sammenheng med ny løsning.



Slik ble det.





Bygg nr. 7.
Platting og båtopplagringsplass.
Benyttes noe, tidvis som uteplass ved vannet.

Bygg nr. 8.
Trehytte. Barnelek.



Ny vei.
Det skal bygges , er planlagt ny adkomst til hyttene. Dette medfører at det blir opprettet
parkering, biloppstillingsplass på hver tomt med 2 p - plasser. Plassene er ikke overbygd. De
vil dermed kun gi økt bruksareal.

Sett fra vannkanten.
Skjermende veg e tasjon.

Buskene skjermer for både båthuset, ved - lager og verktøy bod . Ikke lett å få øye på.
Stranden på vår tomt er også tilgjengelig for våre nabo Solberg på G.nr 255 B.nr 63 .



Oppsummering.
Flere av disse tiltakene, kanskje alle sammen, er søknadspliktige. Hytte, båthus og gjestehus
har stått der hele tiden og går vel klar.
Slik har jeg i ettertid nå forstått det. Jeg b eklager at jeg har «tatt meg til rette».

• Men byggene , de ligger ute av syn et for allmenheten og mine naboer.
• Mine naboer har kommentert og sier at de synes tiltakene er fine og ikke generende.
• De ligger ei heller til hinder for allmenheten som fritt kan beva n dre strandsonen.
• De er beiset i farger som ikke «skriker» og tilpasser seg omgivelsene
• Mye vegetasjon gjør at de ikke synes så godt.
• Det er gjort i den beste mening.
• Dette er en f r itidsbolig med 4 - 6 uker liggedøgn pr. år.

Jeg er oppriktig lei meg for at saken har tatt denne vendingen sett ut ifra mine handlinger.
Håper og tror at det kan være mulig å få en tilgivelse for min byggeaktivitet som med dette,
nå vil ha en ende.

Med vennlig hilsen
Sverre Nordbø
Sverre@tankmanagement.no



Svar til referat etter befaring 0 6.05.19
Forslag til løsninger.

Båthus på gnr. 255, bnr. 60. Bygg nr. 6.
Har ikke kjøp t noen fiskeskøy t e . Heller ingen annen båt foreløpig.
Omgjøringen har skjedd på bakgrunn av hva jeg har skrevet under bygg nr. 6, båthuset.
Hovedbegrunnelse , et mindre pent bygg samt regulert vannstand i Tyrifjorden.

• Jeg ønsker og håper å kunne beholde dette bygget som det nå framstår .

Vedskjulet. Bygg nr. 2
• Vegg og tak til dette kan jeg fjerne i sin helhet.

Verktøyboden. Bygg nr. 3
• Dette by gget kan jeg fjerne i sin helhet.

Utedo/ dusj - bod. Bygg nr. 1
Bygget er omtalt tidligere. Dette bygget erstatter en tidligere, noe mindre utedo, som stod i
samme område.
Dagens do, forbrenningstoalett, forurenser ikke noe.
Dusjvann går til renseanlegg .
L ikeledes oppvaskvann fra kjøkkenbenk i hytta går til det samme renseanlegget.
Sender egen søknad om dette til Ingrid Strømme i Ringerike Kommune.

• Jeg ønsker og håper å kunne beholde dette bygget som det nå framstår .

Alternativ løsning.
Videre, om adkomstv ei blir bygget, så vil jeg kunne søke om vannklosett samt en tett tank til
avløpsvannet og plassere denne tanken i bakken hvor nye parkeringsplasser på tomten er
tiltenkt. Dette må vi komme tilbake til når dette vi nå har , er avklart.

Lekestue / trehytte . Bygg nr. 8.
• Jeg ønsker og håper å kunne beholde dette bygget som det nå framstår .

Plattinger. Bygg nr. 7
• Platting, lagerplass for båt, fjernes i sin helhet.
• Øvrige terrengtrapper, uteplass ved hytta håper jeg å kunne få beholde.

Hytte og uthus. Bygg nr. 4 og 5.
Disse er lovlig oppført. Håper å kunne la disse få være.



Oppsummert kan det da se slik ut på tomtene.

Byggene 2, 3 og 7, er fjernet.

Med vennlig hilsen
Sverre Nordbø
Sverre@tankmanagement.no
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Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Sverre Nordbø      Ofl § 24 

Rideveien 34 A 

 

1361 ØSTERÅS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/3993-15 43562/18 GNR 255/60  22.11.2018 

 
Tilbakemelding - videre saksgang 

Gnr/bnr 255/60 - Haga bru 

Vi viser til din tilbakemelding datert 13.11.2018. Vi ser det som aktuelt å legge saken frem for 

politisk behandling. For at vi skal kunne gjøre det, må du søke dispensasjon for bygningene som 

mangler tillatelse, og naboene må varsles om dispensasjonssøknaden.  

 

Du må søke dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2-1 og 5, som regulerer 

byggeforbud i LNF-områder og i 100-metersbeltet mot vann og vassdrag. Disse fire bygningene 

krever alle dispensasjon: 

1. Båthuset på gnr/bnr 255/60 

2. Utedo/dusj-bod på gnr/bnr 255/25 og 255/60 

3. Vedbod på gnr/bnr 255/25 

4. Verktøybod på gnr/bnr 255/25 

 

Du kan varsle naboer enten ved personlig overlevering, rekommandert sending eller ved å 

sende elektronisk. Dersom du sender på e-post, må du få en bekreftelse fra naboene på at de 

har mottatt e-posten. Naboene skal ha minst 14 dager på å komme med merknader til 

dispensasjonssøknadene. Dersom de har merknader, må du sende inn disse til kommunen 

sammen med dine kommentarer til merknaden.  

 

Vedlagt er et skjema du kan bruke for å søke dispensasjon, skjemaer for nabovarsling, naboliste 

og kommuneplanbestemmelsene for Ringerike kommune. 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Kollstrøm for 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 

 



Oslo 13 .1 1 .2018

Ringerike Kommune
Byggesakskontoret.

postmottak@ringerike.kommune.no

Saksnr. Løpenr. Arkivkode. Deres dato
17/ 3993 - 13 34960/18 GNR 255/60 28.09.18

Tilbakemelding i henhold til Deres forespørsel i brav av 28.09.18
Gnr./ bnr. 255/ 60 - Haga Bru.

Gir dere her en forklaring, status på de øvrige bygningene jeg har på tomten.
Båthuset er omtalt i egen søknad, utredning.

BYA
Bygg nr. 1 Utedo/ dusj - bod. 8,0 m2
Bygg nr. 2 Vedbod, tak over ved 12.0m2
Bygg nr. 3 Verktøy bod 6,0 m2
Bygg nr. 4 Hytte 45,5 m2
Bygg nr. 5 Bod/anneks 19,2 m2



Bygg nr. 1 Utedo/ dusj - bod.

• Bygget inneholde r en forbrennings toalett, Cinderella. Alt avfall i denne blir brent til
ren aske. Har ikke noe utslipp.

• En dusj, hvor vannet med såperester går til eget renseanlegg. Se eget vedlegg på
beskrivelse av dette anlegget.

• Såpevann fra selve hytta går også ned t il renseanlegget.
• Renseanlegget ble i sin tid levert av et Tyristrand - firma i 2005. Nå konkurs
• Vann fra Tyristrand vannverk. Ingen har brønner.

Tidligere stod det på eiendommen en gammeldags utedo. Vi mente at en forbedret løsning
med forbrenning av to alettavfall, rensing av gråvannet , var en mye bedre og tilfredsstillende
løsning enn den vi hadde både for oss og omgivelsene. Da ble gråvannet tømt rett ut i naturen.
Vi må kun rense filteret . Det kreves ikke slamutsuging fra tanken

Det skal i samme ånde drag sies at jeg mener å hevde at vår eiendom er den eneste med
renseanlegg her ute på tangen.
Dessverre søkte vi ikke, noe vi helt klar t skulle og burde ha gjor t
Det er send en søknad for vei bak min hytte Når denne blir godkjent så vil det bli plass til 2
parkerings plasser helt oppi i hjørnet på tomten Jeg kan hvis det er ønskelig fra deres side og
installere e n tank under parkeringsplassen. Da vil Hønefoss Septi kkt ank AS tømme denne da
de har en liten bil som kan kjøre over broen



Bygg nr. 2 Vedbod, tak over ved

• Tak over veden. Ikke mulig å benytte til annet formål, enn ved lagring.
• Er ca. 1,50m høgt i framkant
• Mente dette var penere enn å legg på bølgeblik kplater eller presenninger over

vedstabelen .
• Et forsøk på å forskjønne mente vi det var.
• Vedboden strekker seg litt inn på nabotomten. Det var i sin tid ok for den andre eier

siden tomten var felles eie. Nå er de nne tomten kjøpt ut og er i sin helhet min.

Bygg nr. 3 Verktøy bod

Dette bygget er et verktøy bod . Helt klart en bod jeg har satt ulovlig opp. De andre kanskje
også, men denne har jeg ikke noe god forklaring til. Den dekker et behov jeg har.
Denne er på ca. 6,0 m2 og rommer verktøy jeg benytter meg av på hytta.
Et alternativ kan være å erstatte denne, la den få lov å være mot at jeg fjerner tilsvarende
overbygd areal på terrassen. Da bytter jeg et areal mot et annet. Alternativt må jeg rive denne.



Bygg nr. 4 Hytte .

Denne er som sagt tidligere godkjent. Jeg bekrefter at den benyttes til det formålet som er gitt.

Denne er som sagt tidligere godkjent. Jeg bekrefter at den benyttes til det formålet som er gitt.
Jeg kan fjerne takket på overbygget dette utgjøt 9,5 m2. Da vil hytta ha et areal på 36m2
Gulvet i hytta var pil rotten og er blitt reparert, derfor er det materialer foran hytta.

Bygg nr. 5 Bod/anneks .

Benyttes som forutsatt til bod for hagemøbler.

• Båthuset, an n ekset , hytta og tidligere utedo er bygd samtidig, rett føre krigen 1940.

Ny vei.
Det skal bygges ny adkomst til hyttene. Dette medfører at det blir opprettet parkering,
biloppstillingsplass på hver tomt med 2 p - plasser. Plassene er ikke ov erbygd. De vil dermed
kun gi økt bruksareal.



Sett fra vannkanten.

Buskene skjermer for både båthuset, ved - lager og verktøy bod . Ikke lett å få øye på.

Oppsummering.
Flere av disse tiltakene, kanskje alle sammen, fra bygg 1 - 3 er søknadspliktige. Slik har jeg i
ettertid nå forstått det. Beklager at jeg har « tatt meg til rette».

• Men byggene , de ligger ute av synet for allmenheten og mine naboer.
• Mine naboer har komment ert og sier at de synes tiltakene er fine og ikke generende.
• De ligger ei heller til hinder for allmenheten som fritt kan beva n dre strandsonen.
• De er beiset i farger som ikke «skriker» .
• Mye vegetasjon gjør at de ikke synes så godt.
• Det er gjort i den beste mening.
• Dette er en f r itidsbolig med 4 - 6 uker liggedøgn pr. år.

Jeg er oppriktig lei meg for at saken har tatt denne vendingen.
Håper og tror at det kan være mulig å få en tilgivelse for min byggeaktivitet som med dette,
nå vil ha en ende.

Med vennlig hilsen
Sverre Nordbø

Vedlegg
Beskrivelse renseanlegg.

















RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32117400 www.ringerike.kommune.no

Sverre Nordbø Ofl. § 24
Rideveien 34 A

1361 ØSTERÅS

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
17 / 3993 - 18 20892 / 19 GNR 255/60 07.05.2019

Referat etter befaring 06.05.2019
Gnr/bnr 255/60 og 255/25 - Haga bru

Til stede: Sverre Nordbø (for hjemmelshaver), Karine Granli (Ringerike kommune),
Kristine Grønlund (Ringerike kommune)

Viser til befaring på din hytteeiendom 06.05.2019.

Båthuset på gnr/bnr 255/60
Du fortalte at båthu set er bygget høyere for å få plass til en fiskeskøyte du kar kjøpt,
og på grunn av flomsikring. Mønehøyden på båthuset hadde blitt 85 centimeter
høyere enn opprinnelig båthus, og gesimsen var hevet slik at veggene var mellom
1,5 og 2 meter høyere enn oppr innelig båthus. I bakkant av båthuset var det et eget
rom til oppbevaring av fiskeutstyr. Vi forsto det som at båthuset ikke har blitt noe
lengre enn opprinnelig båthus. Du har også bygget et tilbygg på cirka 10 m2 til
båthuset, dette har du tidligere oppg itt at er en bod hvor du ønsker å lagre
sementmikser, trillebårer, kompressor etc. På befaringen anslo du at arbeidene med
båthuset ble gjort i cirka 2016.
Vi ber om at du sender inn opplysninger om totalt møne - og gesimshøyde for
båthuset.

Vedskjulet på gnr/bnr 255/60 og 255/25
Vedskjulet har du tidligere oppgitt til å være cirka 12,0 m2 og cirka 150 cm høyt i
fremkant. Vedskjulet står delvis på gnr/bnr 255/60 og delvis på 255/25, men brukes
for lagring av ved til hytta. På befaringen så det ut som at vedskjulet kunne være
høyere enn 150 cm i forkant, og vi ber om en bekreftelse på hva so m er riktig høyde.
Du anslo at vedskjulet var bygget i cirka 2010.

Verktøyboden på gnr/bnr 255/25
Denne boden har du tidligere oppgitt til å være cirka 6 m2. På befaringen så vi at den
var brukt til oppbevaring av verktøy. Du anslo at verktøyboden var bygget i cirka
2010.

Utedo/dusjbod på gnr/bnr 255/25
Dette bygget har du tidligere oppgitt til å være cirka 8 m2. Byg g et inneholdt et rom
med forbrenningstoalett og et rom med dusjbod og varmtvannstank på 300 liter. Du
anslo at bygget var fra cirka 2005.
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I tilknytning til dette hadde du også installert et gråvannsrenseanlegg. Dette skulle
vært søkt om ved hjelp av en nøytral fagkyndig. Vi ga deg en liste med oversikt over
nøytrale fagkyndige som kan benyttes, og informasjon om at du kan kontakte
utslippsav delingen v/ Ingrid Strømme (tlf. 409 19 777) for spørsmål om søknad om
avløpsanlegg. Du snakket også om at du vurderte mulighetene for å bytte ut
avløpsanlegget ditt med en annen type anlegg.

Bak utedo/dusjboden sto det en gammel utedo som ikke lenger var i bruk. Vi nevnte
at denne kanskje kan rives i forbindelse med søknaden om å få beholde noe annet
areal.

Lekestue på gnr/bnr 255/25
Mellom hytt a og uthuset var det en lekestue på cirka 5 m2, som du anslo til å være
bygd i cirka år 2000. Vi opplyste om at denne bygningen også krever godkjent
dispensasjon for å være lovlig.

Plattinger på gnr/bnr 255/25
Vi snakket om at plattingene og terrengtrappene som var bygget også er avhengig av
dispensasjonssøknad for å være lovlige. Du fortalte at den store platting en ved hytta
og uthuset, samt trappa ned til stranda var bygd for cirka 20 år siden. Trappa ned til
vedskjulet og verktøyboden var bygd for cirka 10 år siden, og plattingen nede på
gresset ved stranda var bygget i 2018.

Hytte og uthus på gnr/bnr 255/25
D isse bygningene er godkjent og lovlige, og du bekreftet at de brukes i tråd med hva
de er godkjent som. Du snakket også om at du hadde vurdert mulighetene for å rive
det overbygde arealet på hytta som et argument for å få beholde noe av de andre
bygningene .

Den videre prosessen
Vi ba deg om å oppdatere dispensasjonssøknaden du allerede har sendt oss, slik at
du også fikk med båthuset, plattingene og lekestua i samme søknad som du allerede
har sendt. I tillegg snakket vi om at du bør beskrive hvordan bruken av hytta og de
ulike bygningene er i dag, om det er areal du kan rive. Vi snakket om at
retningslinjene for bygging i strandsonen er 50 m2 BRA hytte og 10 m2 BRA uthus, og
at når bebyggelsen på eiendommen din langt overskrider dette, bør du gjøre noen
vur deringer av hvilke tiltak du primært ønsker å beholde, og om det er noen av
bygningen du kan vurdere å rive.

Vi snakket også om at du må ta kontakt med en nøytral fagkyndig for å få søkt
utslippstillatelse for avløpsanlegget ditt.

Vi snakket om at vi øn sket å legge fram saken til politisk behandling til hovedutvalget
for miljø - og arealforvaltning. De har sitt siste møte før valget 19. august. For at vi
skal rekke å forberede saken til dette møtet, må du sende inn en oppdatert
dispensasjonssøknad i løpet av juli. Vi forutsetter at du sørger for slik innsendelse i
tide.
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Bildene vi tok på befaringen er vedlagt i eget dokument, så du kan se gjennom og
eventuelt supplere dispensasjonssøknaden din med egne bilder. Vi ønsker i hvert fall
bilder av båthuset tat t fra øst.

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

Vedlegg:
Bilder
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Arkivsaksnr.: 19/763-12   Arkiv: GNR 266/3  

 
 

Søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknad om fradeling avslås etter jordloven § 12. 

2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

3. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig etter 

kommuneplanen § 5.11 avslås, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3 avslås, med bakgrunn i 

avslag på dispensasjonssøknadene, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om fradeling av eiendom på ca. 1900 m² fra gnr/bnr 266/3. 

Det er to boliger på eiendommen, et våningshus og en kårbolig, og eiendommens 

totale størrelse er ca. 59 000 m². Det søkes her om å fradele våningshuset på ny 

eiendom. Vilkårene for fradeling etter jordloven § 12 er ikke oppfylt da fradeling vil 

være negativt med hensyn til vern av arealressurser, drift og landbruket i området. 

Det er forbud mot fradeling i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 og forbud 

mot fradeling av kårbolig etter kommuneplanen § 5.11, og rådmannen vurderer at 

vilkårene for å gi dispensasjoner ikke er oppfylt. Saken er sendt til Fylkesmannen i 

Oslo og Viken for uttalelse. Fylkesmannen anbefaler at det ikke blir gitt dispensasjon 

for fradeling av våningshus.  

 

Rådmannen anbefaler at søknad om dispensasjoner og fradeling av eiendom avslås. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok, 15.02.2019, søknad om fradeling av eiendom og dispensasjon 

fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1. Det er to 

boliger på eiendommen, våningshus og kårbolig, og søknaden omhandler fradeling 

av våningshuset. 
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Det ble sendt foreløpig svar fra kommunen 18.02.2019, hvor det ble vist til avslag på 

søknad om fradeling fra samme eiendom i 2012. Det ble i 2012 gitt avslag på 

søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3, arkivsaksnr. 12/109. Det var da 

søkt om å fradele kårboligen fra eiendommen. Saken ble behandlet politisk i 

hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (saksnr. 75/12), formannskapet (saksnr. 

145/12) og kommunestyret (saksnr. 91/12). Kommunestyret kom da til at vilkårene 

for å gi dispensasjon ikke var oppfylt, og fradelingen ble avslått på bakgrunn av 

dette. 

 

Det ble mottatt tilleggsdokumentasjon i saken 17.03.2019. I brev fra kommunen 

08.04.2019 ble det vist til at det måtte søkes om dispensasjon fra forbud mot 

fradeling av kårboliger etter kommuneplanen § 5.11. Det ble søkt om dispensasjon 

fra forbud mot fradeling av kårboliger ved brev 06.05.2019. Kommunen ba om 

ytterligere tilleggsdokumentasjon ved brev 08.05.2019. I dette brevet ble det også 

forklart at det er fastsatt i kommuneplanen at fradeling av kårbolig ikke er tillatt, jf. 

kommuneplanen § 5.11. Søknaden her omhandler fradeling av våningshus. 

Kommunen forklarte i brev 08.05.2019 at fradelingen vil medføre at kårboligen blir 

liggende igjen på avgivende eiendom, og at dette i praksis vil medføre en fradeling 

av kårbolig. 

 

Det ble avholdt et møte mellom søker, advokat Harald Brørby og kommunen, ved 

byggesaksavdelingen og Landbrukskontoret i Ringerike og Hole, den 03.06.2019. 

Søker presiserte da at han ønsker å opprettholde søknaden. 

 

Kommunen sendte 06.06.2019 forespørsel om uttalelse til Fylkesmannen i Oslo og 

Viken. Kommunen mottok uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 02.07.2019 

hvor Fylkesmannen anbefaler at det ikke blir gitt dispensasjon for fradeling av 

våningshuset. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er avsatt til landbruk-, natur-, og friluftsområde i kommuneplanen, 

vedtatt 31.01.2019. Etter kommuneplanen er det ikke tillatt med fradeling til 

boligformål i LNF-områder, jf. kommuneplanen § 10.1. 

 

Det er ikke tillatt med fradeling av kårbolig, jf. kommuneplanen § 5.11 Det er her søkt 

om fradeling av våningshus. Dette vil medføre at kårboligen blir liggende igjen på 

avgivende eiendom, og i praksis vil dette tilsvare en fradeling av kårbolig. Søknaden 

anses derfor å omfattes av forbudet i kommuneplanen § 5.11. 

 

Juridiske forhold  

Ettersom søknaden gjelder fradeling av eiendom fra landbrukseiendom må 

søknaden behandles etter jordloven og plan- og bygningsloven. 

 

«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 

godkjennast av departementet. (…)», jf. jordloven § 12. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 og forbud mot fradeling av kårbolig etter kommuneplanen § 

5.11 for å fradele våningshuset på eiendom gnr/bnr 266/3. 
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For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt. Hensynene bak 

bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi 

dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf. pbl. § 

19-2. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble i 2012 gitt avslag på søknad om fradeling av kårbolig fra gnr/bnr 266/3, 

arkivsaksnr. 12/109. Det var da søkt om å fradele kårboligen fra eksisterende 

eiendom. Saken ble behandlet politisk i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

(saksnr. 75/12), formannskapet (saksnr. 145/12) og kommunestyret (saksnr. 91/12). 

Kommunestyret kom da til at vilkårene for å gi dispensasjon ikke var oppfylt, og 

fradelingen ble avslått på bakgrunn av dette. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part, skal parten få tilkjent 

dekning for vesentlige konstnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, 

jf. forvaltningsloven § 36 første ledd. 

 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken. Gebyr kommer som inntekt 

til kommunen. For øvrig kan ikke rådmannen se at saken vil ha direkte økonomiske 

konsekvenser for kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Søknaden er sendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken for uttalelse. Fylkesmannen 

anbefaler at det ikke blir gitt dispensasjon for fradeling av våningshuset. 

Fylkesmannen ber om at kommunen vurderer tilgangen til offentlig og privat service, 

kollektivtrafikk og trygg skoleveg, samt boligutvikling i tråd med kommuneplanen. I 

tillegg viser Fylkesmannen til at eiendommen ikke ligger i et tettsted eller i 

forbindelse med etablert boligområde. Det blir også vist til at det kan oppstå 

konflikter knyttet til støy, støv og lukt med boliger som blir liggende tett på 

produksjonsarealer i landbruket, og det blir også vist til samordnet areal og 

transportplanlegging. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2 

1. Søknad om fradeling godkjennes etter jordloven § 12. 

2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig etter 

kommuneplanen § 5.11 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3 godkjennes i prinsippet, jf. 

pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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Begrunnelse alternativ 2:  

Hovedutvalget vurderer at vilkårene for fradeling etter jordloven § 12 er oppfylt da 

fradelingen vil være positivt med hensyn til vern av arealressurser, drift og 

landbruket i området. I tillegg vurderer hovedutvalget at vilkårene for dispensasjon 

fra forbud mot tiltak i LNF-områder og forbud mot fradeling av kårbolig er oppfylt. 

Fradelingen vil ikke vesentlig tilsidesette hensynene bak kommuneplanen §§ 10.1 

og 5.11, og fordelene er klart større enn ulempene. Det er flere boliger i området, og 

eiendommen vil fortsatt ha preg av landbrukseiendom. Det vil ikke være snakk om 

noen vesentlig fortetting av området, men etablering av en eiendom til boligtomt. 

Hovedutvalget vurderer at eiendommen er egnet til bebyggelse, jf. pbl. § 26-1. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få presedensvirkning for andre saker som gjelder 

fradeling av våningshus i LNF-områder. Det vil kunne bli vist til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 

 

Rådmannens vurdering 

Som hovedregel bør kommunen ikke innvilge dispensasjon når en statlig myndighet 

har gitt en negativ uttalelse jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd. Dersom tillatelse gis i strid med 

uttalelsen til Fylkesmannen, kan Fylkesmannen velge å klage på kommunens 

vedtak. 

 

Fylkesmannen anbefaler at det ikke blir gitt dispensasjon for fradeling av 

våningshuset. Fylkesmannen ber om at kommunen vurderer tilgangen til offentlig og 

privat service, kollektivtrafikk og trygg skoleveg, samt boligutvikling i tråd med 

kommuneplanen. I tillegg viser Fylkesmannen til at eiendommen ikke ligger i et 

tettsted eller i forbindelse med etablert boligområde. Det blir også vist til at det kan 

oppstå konflikter knyttet til støy, støv og lukt med boliger som blir liggende tett på 

produksjonsarealer i landbruket, og til samordnet areal og transportplanlegging. 

 

Jordloven 

Ved avgjørelse om det skal gis tillatelse til fradeling, skal det ifølge jordloven § 12 

legges vekt på om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i 

landbruket. Det er lagt til grunn som et mål for jordloven at driftsenhetene bør 

styrkes, basert på ressursgrunnlag og kostnadseffektiv drift. Jordloven skal sikre at 

ressursene blir disponert ut fra fremtidige generasjoners behov.  

 

Jordloven § 12 nevner hvilke landbruksmessige hensyn som skal være med i 

vurderingen om fradeling kan tillates. Disse er:  

1. Hensynet til vern av arealressursene 

2. Om delingen fører til en driftsmessig god løsning  

3. Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 

området  

4. Eventuelle andre hensyn  

 

1. Hensynet til vern av arealressursene  

Generelt er det lite ønskelig å dele opp landbrukseiendommer i fragmenterte 

stykker, men heller sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og 

fremtidige eiere. Begrepet «arealressurser» omfatter ulike ressurser enten de består 
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av jord, skog, bygninger eller rettigheter. I denne saken er det snakk om å dele fra et 

bebygd areal, der boligen fungerer som hovedhus på eiendommen. Hovedbygningen 

er å anse som et driftsmiddel og en ressurs som skal følge eiendommen. Den kan 

også sikre inntekter ved bortleie. Fradelingen vil føre til at landbrukseiendommen 

ikke lenger har en hovedbolig noe som vurderes som en forringelse av 

ressursgrunnlaget. En landbrukseiendom har behov for de ressursene som er 

tilgjengelige på eiendommen, og hvilke ressurser som vil være av betydning for 

fremtiden, kan være forskjellig fra de ressursene som blir ansett som viktige i dag. 

Rådmannen kan med bakgrunn i dette ikke se at vern av arealressursene blir 

ivaretatt ved deling av eiendommen.  

 

2. Om delingen fører til en driftsmessig god løsning  

Driftsmessige gode løsninger forutsetter rasjonelle driftsenheter med 

kostnadseffektiv drift. Generelt vil dette oppnås ved oppbygging av større bruk, da 

dette kan gi reduserte driftskostnader. I denne saken vil fradeling føre til en 

svekkelse av landbrukseiendommen som allerede har begrenset med ressurser. 

Rådmannen kan ikke se at delingen slik den er fremsatt i søknad vil føre til en 

driftsmessig god løsning for denne landbrukseiendommen.   

 

3. Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 

området 

I forhold til drifts- og miljømessige ulemper påpekes det at det vil oppstå en fritt 

omsettelig enebolig midt inne på landbrukseiendommen og i umiddelbar nærhet til 

fulldyrka mark i et landbruksområde. Det er ikke uvanlig med konflikter mellom 

drivere av landbrukseiendommer og eiere av boligeiendommer, noe som vil kunne 

bli gjeldende ved en slik fradeling. Dette knytter seg til støv, støy, lukt, helge- og 

nattarbeid, bruk av driftsveier m.m. Slike ulemper kan føre til krav om restriksjoner i 

drifta ved offentlig påbud, eller krav fra den som utsettes for ulempen. En boligtomt 

midt inne på tunet på denne landbrukseiendommen vurderes også som en 

driftsmessig ulempe da man får en fragmentering av eiendommen, det ville måtte tas 

hensyn til eiendomsgrenser inne på tunet, og løsningen vil også kunne virke negativt 

og førende ved fremtidig utvikling av eiendommen. 

 

4. Eventuelle andre hensyn  

Ved vurdering om fradeling kan godkjennes kan hensynet til kulturlandskapet 

tillegges vekt. Det betyr at det kan tas hensyn til hvordan en fradeling vil påvirke 

landskapsbildet, økologiske sammenhenger og kulturhistoriske verdier. Rådmannen 

kan ikke se at fradelingen påvirker noen av disse punktene.  

 

Rådmannen vurderer det således slik at fradeling av hovedbygning på søkers 

eiendom ikke vil være i samsvar med jordlovens bestemmelser. 

 

Plan- og bygningsloven 

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder og forbud mot 

fradeling av kårbolig, jf. kommuneplanen § 10.1 og § 5.11.  

 

Søker viser til at våningshuset er en erstatning for gammelt hovedhus, og ble bygget 

i 2010. Videre at boligen er plassert med noe avstand fra selve tunet, og at boligen 

og garasjen fremstår som en egen enhet. Søker viser også til at en fradeling vil gjøre 
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overdragelse av gården til neste generasjon enklere. I tillegg skriver søker at 

fradeling ikke vil ha noen negativ konsekvens for eksisterende landbrukseiendom da 

tomta er plassert på areal bestående av bart fjell og ikke har noen nytteverdi 

landbruksmessig, samt at området rundt bærer preg av flere bolighus som er utskilt 

fra landbrukseiendommer. 

 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd. For det første 

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

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

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

vurdering». 

 

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

anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes 

dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) 

s. 242. Formuleringen «klart større» innebærer et krav om kvalifisert 

interesseovervekt. 

 

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

følger det av § 19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at 

selv om vilkårene for å gi dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at 

kommunen må innvilge dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er 

begrenset av myndighetsmisbrukslæren, som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at 

kommunen bygger en avgjørelse på utenforliggende hensyn og urimelig tyngende 

vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres innenfor rammene av lovverk 

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

dispensasjoner kan undergrave vedtatte planer, og dispensasjon bør bare gis i 

særlige tilfeller. 

 

Dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder 

- Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak 

bestemmesen det søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, ikke skal bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig 

utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-

1. 

 

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

sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Man ønsker dermed å unngå 

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

LNF-områdene. En fradeling av eiendom til bolig vil medføre at 

landbrukseiendommen deles opp, og at ny eiendom vil få mer preg av å være en 

boligeiendom enn en landbrukseiendom. Det vil da bli opprettet en fritt omsettelig 

eiendom til boligformål midt i et landbruksområde og midt inne på en 

landbrukseiendom.  
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Rådmannen mener at hensynet bak forbud mot tiltak i LNF-områder blir vesentlig 

tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

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

dispensasjonen må være klart større enn ulempene. 

 

Søker viser til at våningshus og garasje fremstår som en egen enhet på eksisterende 

eiendom, og at fradelingen ikke vil ha noen negativ konsekvens for eksisterende 

landbrukseiendom. I tillegg viser søker til at området rundt bærer preg av flere 

bolighus som er utskilt fra landbrukseiendommer.  

 

Rådmannen vurderer at ny eiendom blir liggende midt inne på avgivende eiendom 

og i nærheten av to driftsbygninger. Den vil være fritt omsettelig, og boligen vil ikke 

lenger følge landbrukseiendommen slik den gjør i dag. En eventuell fradeling vil 

kunne gi grunnlag for framtidige konflikter på grunn av slikt som støy, støv og lukt. I 

tillegg blir ny eiendom liggende svært nær dyrka mark på flere kanter. Eiendommen 

ligger i et område avsatt til LNF i kommuneplanen vedtatt 31.01.2019. Området er 

ikke en del av satsningsområdene i kommunen, og det er ikke et etablert 

boligområde. Rådmannen er ikke kjent med at det er gjennomført fradelinger i 

nærliggende område etter år 2000. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-

områder ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

Rådmannen mener at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, og anbefaler at 

dispensasjonen fra forbud mot tiltak i LNF-områder avslås. 

 

Dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig 

- Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak 

bestemmesen det søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, ikke skal bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig 

utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-

1. 

 

Hensynet bak bestemmelsen om forbud mot fradeling av kårbolig er at man ønsker å 

ta vare på eksisterende gårdstun på landbrukseienommer og ikke dele dem opp. I 

tillegg ønsker man ikke en oppdeling av driftsenheten. Omsøkte fradeling vil 

medføre at kårboligen blir liggende på avgivende eiendom, og våningshuset på ny 

eiendom. Dette vil føre til at landbrukseiendommen og driftsenheten deles opp. 

 

Rådmannen vurderer at hensynet bak forbud mot fradeling av kårbolig blir vesentlig 

tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 



- 

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

dispensasjonen må være klart større enn ulempene. 

 

Fradelingen vil medføre at kårboligen blir liggende på avgivende eiendom og 

våningshuset på ny eiendom. De to boligene, som tilhører landbrukseiendommen, vil 

da bli liggende på hver sin eiendom. Ny eiendom vil bli fritt omsettelig, og 

driftsenheten vil bli oppdelt. Våningshuset vil bli liggende midt inne på avgivende 

eiendom med kårbolig, og det vil bli en unaturlig deling av eiendommen. I tillegg vil 

landbrukseiendommen miste noe av inntektsgrunlaget ved at våningshus og kårbolig 

blir fradelt på hver sin eiendom. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbud mot fradeling av 

kårbolig ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

Rådmannen mener at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, og anbefaler at 

dispensasjonen fra forbud mot fradeling av kårbolig avslås. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å innvilge søknad om fradeling etter jordloven 

ikke er oppfylt da fradeling vil være negativt med hensyn til vern av arealressurser, 

drift og landbruket i området.  Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon 

fra forbud mot fradeling i LNF-områder og forbud mot fradeling av kårbolig etter 

kommuneplanen, ikke er oppfylt. Rådmannen kan ikke se at ny kommuneplan, 

vedtatt 31.01.2019, eller andre forhold gjør at søknaden nå bør godkjennes mens 

søknad om fradeling ble avslått i 2012. 

 

Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå søknaden om dispensasjoner, og avslå 

søknad om fradeling med bakgrunn i avslag på dispensasjonene. 
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Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for fradeling av våningshus fra en landbrukseiendom 
ved Nakkerud 

Ringerike kommune har oversendt en søknad om dispensasjon for fradeling av et våningshus 
fra en landbrukseiendom ved Nakkerud, Stålhovde. Vi har tidligere uttalt oss negative til 
fradeling av kårbolig på den aktuelle eiendommen.  Vi mener saken berører de samme 
problemstillingene knyttet til landbruk og samordna areal- og transportplanlegging. Vi 
anbefaler derfor at det ikke blir gitt dispensasjon for fradeling av våningshuset. 
 

Bakgrunn 

Ringerike kommune har i brev av 6. juni 2019 oversendt en søknad om dispensasjon for fradeling av 
tomt med våningshus fra en landbrukseiendom ved Nakkerud, Stålhovde, gnr. 266/3.  
 
Tomta som ønskes fradelt har et areal på ca. 1,9 daa.  
 
I følge kommunens overordnede plan er bygging 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 også redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslut-
ningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i denne saken. 
 

Fylkesmannens kommentarer 

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 
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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. 
 
Fylkesmannen har i 2012 uttalt seg til søknad om dispensasjon for fradeling av kårbolig på 
eiendommen. Vi viste blant annet til konflikter knyttet til støy, støv og lukt med boliger som blir 
liggende tett på produksjonsarealer i landbruket og til samordnet areal og transportplanlegging. Vi 
kan ikke se at fradeling av våningshus fremfor kårbolig vil endre på forholdet til disse hensynene. 
Den nye boligtomten vil bli liggende tett på produksjonsarealer og en driftsbygning. 
 
Fylkesmannen vil på bakgrunn av ovennevnte forhold anbefale at det ikke blir gitt dispensasjon i 
denne saken.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
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Forespørsel om uttalelse - Fradeling av eiendom 

Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 

 

Ringerike kommune mottok 15.02.2019 søknad om fradeling av eiendom og 

dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 og 

forbud mot fradeling av kårbolig etter kommuneplanen § 5.11. Se vedlagte 

saksdokumenter. 

 

Eiendommen er avsatt til LNF i kommuneplanen, og det er ikke tillatt med fradeling til 

boligformål i dette området, jf. kommuneplanen § 10.1. Det er to boliger på 

eiendommen. Den ene er godkjent som våningshus og den andre som kårbolig. Det 

er her søkt om fradeling av våningshus. Etter kommuneplanen § 5.11 er det ikke 

tillatt med fradeling av kårbolig. Selv om omsøkte fradeling ikke direkte medfører en 

fradeling av kårbolig, vil realiteten bli at kårboligen blir liggende på egen eiendom 

når våningshuset fradeles. Bestemmelsen i kommuneplanen § 5.11 må derfor anses 

å også gjelde omsøkte tilfelle. 

 

Det ble søkt om fradeling av kårboligen i 2012, og denne søknaden ble avslått. Det 

er nå søkt om å fradele våningshuset på eiendommen. Ny eiendom blir liggende midt 

inne på avgivende eiendom like ved to driftsbygninger og innenfor gårdstunet som 

ble avslått fradelt i 2012. Kommuneplanen ble vedtatt 31.01.2019, og slik vi ser det, 

skal det mye til for å fravike en så ny plan. Dersom boligen blir fradelt, kan en slik 

plassering gi grunnlag for framtidige konflikter på grunn av støy, støv og lukt fra 

landbruksdriften på arealene i nærheten. I tillegg blir omsøkte eiendom liggende 

svært nærme dyrka mark på flere kanter, og til gårdsvegen på en annen side. 

 

Vår foreløpige vurdering er at det, på nåværende tidspunkt, ikke foreligger gode 

grunner for å innvilge fradelingssøknaden og dispensasjonssøknadene. 

 

Blant annet fordi fylkesmannen i Buskerud uttalte seg forut for avslaget i 2012, velger 

vi å sende saken over til uttalelse også nå, selv om vår holdning så langt er negativ.  

 

Vi ber om at det gis uttalelse innen 4 uker, jf. plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 21-

5. 

 

Med hilsen 
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Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Svarbrev 2ang søknad om deling av eiendom.2661 3 Stålhovde.

Ang bestemmelser det skalsøkes om dispensasjon fra, så sender jeg inn enda en presisering på dette
etter deres tilbakemelding. Det er fra for søkt om disp fra bestemmelse 510.2 i kommuneplanen og g

19.2 i plan og bygningsloven. Om byggesakskontoret mener at det er nødvendig å søke dispensasjon
fra 5 10.1 og 5 5.11, så gjØrjeg herved det.

Jeg mener at endringen i omsøkte bestemmelser det søkes dispensasjon fra, ikke berører naboenes

interesser av betydelig grad. Alle naboene er godt kjent med hva tiltaket innebærer. Jeg anmoder
herved om å slippe ny nabovarsling jf plan og bygningsloven $ 2L-3, da alle naboer allerede er varslet

om tiltaket 2 ganger f6r.

Jeg vil også presisere at parken 41 som i dette tilfelle søkes fradelt, ikke er, og har aldri vært kårbolig
for gårdsbruket Stålhovde. Det er en erstatningsbolig som ble bygget i 2010. Det er grunnen til at
husetikkeerendelavtunetdadetgamlehusetblerevetetterparken4lblebygd. Parken3ger
brukets kårbolig. Ut ifra dette, så vet jeg da ikke hvor relevant 55.1 1 er idettetilfelle.

Jeg er også noe undrende til at den nye kommuneplanen skal gjelde i dette tilfelle, da min først
sØknad på deling er signert t2.71 2Ot8. Nabovarslingen fra første runde ble også gjort tilbake i 2018
Ny kommuneplan ble vedtatt 30.1.2019.

Under legger jeg med et historisk bilde fra 1983, som viser hva jeg har hevdet hele tide. Nye Parken

41 er ikke kårboligen på gården, og den er ikke en del av tunet. Som bildet også viser, så har ikke

området Parken 41 nå står på noe verdi landbruksmessig for gården. Området besto i hovedsak av

bart fjell.

Så det er jo i dette tilfelle innlysende at tiltaket har ingen negativ betydning for eiendommen som en

landbrukseiendom. Snarere bare positiv betydning, da det blir lettere for meg med en familier
videreføring som jeg mener er best for eiendommen. Fornuftmessig bør dette være en kurant sak.

Dokid:
1 9054365
(1 e/763-5)
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/763-4 16653/19 GNR 266/3  08.04.2019 

 

TILBAKEMELDING VEDRØRENDE SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM 

GNR/BNR 266/3 - STÅLHOVDE 

 

Viser til søknad mottatt 15.02.2019, til kommunens tilbakemelding datert 18.02.2019 

og til korrigert søknad om fradeling mottatt 17.03.2019. 

Det ble 31.01.2019 vedtatt nye kommuneplanbestemmelser.  

I kommunens tilbakemelding datert 18.02.2019 ble det opplyst at det ikke lenger er 

presisert at «fradeling av kårbolig tillates ikke». Dette gjelder i 

kommuneplanbestemmelsen § 10.1 som omhandler tiltak i LNF-område, men det er 

presisert i § 5, «Generelle bestemmelser til alle arealformål» under § 5.11 

«Fradeling», at fradeling av kårbolig ikke tillates. (se vedlegg) 

Kommuneplanen er ny, og i tidligere kommuneplanbestemmelser var vi vant til å 

forholde oss til bestemmelsen omhandlet LNF-område, så denne generelle 

bestemmelsen i § 5 var noe vi overså ved første tilbakemelding. 

 

I tillegg til å søke om dispensasjon fra § 10.1, må det også søkes om dispensasjon 

fra kommuneplanbestemmelsen § 5.11 for at søknad om fradeling av kårbolig skal 

kunne behandles. 

 

Søknad om dispensasjon må begrunnes og nabovarsles. 

Du kan vurdere om søknad om dispensasjon fra § 5.11vil berøre naboenes 

interesser utover tidligere varslede søknad om dispensasjon og videre vurdere om 

søknaden kan unntas nabovarsling jf. plan- og bygningsloven §21-3.  

Dersom du mener at ny søknad ikke berører naboenes interesser ytterligere, så kan 

du vurder å søke/anmode om å slippe å varsle naboene på nytt. 
 

Som nevnt i tilbakemelding gitt 18.02.19 så er kommuneplanen helt ny og at det er 

stor terskel for at dispensasjon kan gis. Ved at det i tillegg til § 10.1, forbud mot 

fradeling av boligtomter i LNF-område,  er bestemmelse om at kårboliger ikke tillates 

fradelt jf. § 5-11, så økes terskelen ytterligere for at dispensasjon kan gis. 

 

Dersom du fortsatt, tross for våre negative signaler allikevel ønsker at søknaden 

behandles, vil vi måtte behandle søknaden. Søknaden er av en slik karakter at vi 

velger å ikke behandle den på delegert myndighet, men søknaden ligger da an til å 

bli lagt frem for politisk behandling. 
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Saken vil da bli lagt frem for hovedutvalget for miljø- og areal der vi mest sannsynlig 

vil anmode rådmannen om å ha en negativ innstilling. 

 

Vi ber om en tilbakemelding om søknaden opprettholdes eller om den trekkes innen 

06.05.2019. Har vi ikke mottatt tilbakemelding innen frist for tilbakemelding anses 

søknaden å være trukket og saken vil bli avsluttet. 

 
 

Med hilsen 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

 
Saksbehandler: Hans Otto Larsson 
E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 
Telefon: 40804508 
 

Vedlegg: Kommuneplanbestemmelsen 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
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TILBAKEMELDING PÅ "SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM"  

GNR/BNR 266/3 - STÅLHOVDE 
 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 
Vi bekrefter at vi 15.02.2019 har registrert søknaden din. 
 
Viser til tidligere søknad (sak 12/109) om fradeling mottatt 04.01.2012 som ble avslått av 
kommunestyret 28.06.2012 i sak 91/12. 
 
Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde) hvor det etter 
kommuneplanens bestemmelser § 10.1, vedtatt 31.01.2019, ikke er tillatt med fradeling til 
boligformål.  

En fradeling krever dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen §10.1, og siden 
kommuneplanbestemmelsen er helt ny er det stor terskel for at dispensasjon kan gis. 

Dispensasjoner: 
Det er en forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 at 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. De ulike 
bestemmelser i planer har som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det 
skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse, også for at planens hovedformål som 
overordnet informasjons- og beslutningsgrunnlag ikke skal undergraves. Fordelene ved å gi 
dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jf § 19-2 annet ledd. 
Det vil normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det 
søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. 
 
Vi kan ikke se at det er vesentlige endringer i forholdene som skal vurderes, fra søknaden som 
ble avslått i 2012 og denne som ble mottatt nå i 2019.  
Bortsett fra at det i kommuneplanbestemmelsene til ny kommuneplan som ble vedtatt 
31.01.2019 ikke lenger er presisert at «fradeling av kårbolig tillates ikke». 
Det er nå ønske om å fradele en parsell på ca. 2000 m² med bolig og garasje. Foreslått tomt blir 
liggende midt inne på eiendommen like ved to driftsbygninger og innenfor gårdstunet som ble 
avslått fradelt i 2012. 
Dersom boligen blir fradelt, kan en slik plassering gi grunnlag for framtidige konflikter på grunn 
av støy, støv og lukt fra landbruksdriften på arealene i nærheten. 
 
Slik vi ser det blir hensynet bak bestemmelsen tilsidesatt ved at dispensasjon gis, og vi kan 
heller ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. 
 
Etter en gjennomgang av søknaden er vi på byggesaksavdelingen så langt negative til 
fradelingen.   
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I tillegg til at vi på byggesaksavdelingen behandler fradeling etter plan- og bygningsloven må 
fradelingen også behandles etter jordlova. 
Vi tok kontakt med landbrukskontoret og etter en rask gjennomgang av søknaden var heller ikke 
landbrukskontoret positive til fradelingen. 
 
Dersom du til tross for våre negative signaler allikevel ønsker at søknaden behandles, vil vi 
måtte behandle søknaden. Søknaden er av en slik karakter at vi velger å ikke behandle den på 
delegert myndighet, men søknaden ligger da an til å bli lagt frem for politisk behandling. 
Saken vil da bli lagt frem for hovedutvalget for miljø- og areal der vi mest sannsynlig vil anmode 
rådmannen om å ha en negativ innstilling.    
 
Vi ber om en tilbakemelding om søknaden opprettholdes eller om den trekkes innen 
18.03.2019. Har vi ikke mottatt tilbakemelding innen frist for tilbakemelding anses 
søknaden å være trukket og saken vil bli avsluttet. 
 
Dersom det er ønske om å opprettholde søknaden må det sammen med tilbakemeldingen 
sendes inn en målsatt tegning som viser størrelse på parsellen som søkes fradelt. 
(Lengde og bredde, avstand fra bygninger til ny tomtegrense). Søknaden må videre 
endres til å gjelde søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 10.1. For i både søknadsblanketten og blanketten for 
nabovarsling er det angitt søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven uten å 
være angitt søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene. I notatet om 
søknad om dispensasjon kan vi ikke se at det er nærmere angitt hva det søkes om 
dispensasjon fra. I blanketten for nabovarsling er det angitt at det ikke er relevant å legge 
ved dispensasjonssøknad.  Det later følgelig til at naboer ikke er varslet korrekt, og at ny 
nabovarsling trengs for relevant dispensasjon. 
 
Til informasjon så tas det gebyr også om søknaden avslås. 
Gebyr for avslagsvedtak for tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4 er for tiden 75 % av 
normalt gebyr, likevel minst kr 12 000,- jf. Ringerike kommunes betalingsreglement 2019. 
 

Tidsfrister  
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Saken legges i bero til tilleggsdokumentasjon vi har bedt om er mottatt. 
 
Dersom det er spørsmål til saken, kan henvendelsen rettes til saksbehandler. (Se under). 
Ved eventuell henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på den aktuelle 
eiendom. Du kan sende epost til postmottak@ringerike.kommune.no dersom du ikke får kontakt. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt. 
 

Med hilsen 
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Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

 
Saksbehandler: Hans Otto Larsson 
E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 
Telefon: 40804508 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Vedlegg:  Avslag på søknad om fradeling i 2012  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 
Rune Myhre 
Nakkerudgata 48 A 
 
3533 TYRISTRAND 
 
  
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/763-6 21035/19 GNR 266/3  08.05.2019 

 

Fradeling av eiendom vedrørende Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 
 

Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 
Viser til tilleggsdokumentasjon mottatt 06.05.2019.  
 
Du stiller her spørsmål ved at vi benytter ny kommuneplan, vedtatt 31.01.2019, ved behandling 
av søknaden din, da fradelingssøknaden er signert 12.11.2018. Det er kommuneplanen på 
vedtakstidspunktet som er gjeldende. Så til tross for at du sendte inn søknad i 2018, er det 
nåværende kommuneplan vi må forholde oss til ved behandling av søknaden din. Dette 
spørsmålet har vi tatt opp med departementet, og fått tilbakemelding på at dette er riktig 
forståelse ved vedtakelse av ny plan. 
 
Videre beskriver du hvorfor du ikke anser dette som en fradeling av kårbolig. Det er godkjent 
kårbolig og våningshus på eiendommen. Det er fastsatt i kommuneplanen at fradeling av 
kårbolig ikke er tillatt, jf. kommuneplanen § 5.11. Hensynet bak denne bestemmelsen er at man 
ønsker å ta vare på eksisterende gårdstun på landbrukseiendommer og ikke dele dem opp. I 
tillegg ønsker man ikke oppdeling av driftsenheten. Omsøkte eiendom blir liggende svært 
nærme dyrka mark på flere kanter, og til gårdsvegen på en annen side. Plasseringen vil kunne 
være grunnlag for framtidige konflikter med tanke på støy, støv og lukt fra landbruksdriften på 
arealene i nærheten dersom eiendommen blir fradelt. Du har søkt om fradeling av våningshuset 
på eiendommen, noe som vil medføre at kårboligen blir liggende igjen på avgivende eiendom. I 
praksis vil dette også medføre en fradeling av kårbolig, og må anses å omfattes av forbudet i 
kommuneplanen § 5.11. 
 
Som nevnt i tidligere korrespondanse, kan vi på nåværende tidspunkt ikke se at det foreligger 
gode grunner til å innvilge fradelingssøknaden. 
 
Vi ber om at du tar kontakt for å avtale et møte med byggesaksavdelingen og Landbrukskontoret 
dersom du fortsatt ønsker å gå videre med søknaden. 
 

Tilleggsdokumentasjon 
Dersom du, til tross for våre negative signaler, ønsker å opprettholde søknaden din, må du 
sende inn følgende: 
 

1. Gjennomføre nabovarsling av: 

 Gnr/bnr 266/1 Jøran Vesetrud 

 Gnr/bnr 2183/1 Statens Vegvesen 
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2. Før opprettelse av eiendom til bebyggelse, skal boligtomta være sikret lovlig atkomst til 
veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte 
være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende, jf. plan- og 
bygningsloven (pbl.) § 27-4. Dokumentasjon på veirett over avgivende eiendom gnr/bnr 
266/3. Se vedlagte «Erklæring om rettighet i fast eiendom». 
 

3. Før opprettelse av eiendom skal eiendommen være sikret vann- og avløpsløsninger. 
Rettighet til å føre vannledning over annens grunn, alternativt til å knytte seg til felles 
ledningsnett, skal være sikret ved tinglyst dokument eller på annen måte som kommunen 
godtar som tilfredsstillende, jf. pbl. §§ 27-1 og 27-2. Det må derfor sendes dokumentasjon 
på hvor disse ledningene går, og på at de er tilstrekkelig sikret. 

 

 
 
Det vil kunne være aktuelt å sende saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken for uttalelse. 
 
Det tas forbehold om at det ved behandling av saken kan avdekkes feil og/eller 
mangler, eller bli behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og 
dokumentasjon for tiltaket er søkers/tiltakshavers ansvar. 
 
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig 
søker. 
 
Tilleggsdokumentasjon i saken kan sendes til Ringerike kommune, Postboks 123, 3502 
Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.  
 
Tiltak må ikke settes i verk før svar/tillatelse fra kommunen foreligger. 
 

Saksbehandlingstid 
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker. Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Saken legges på vent inntil vi har mottatt tilleggsdokumentasjonen vi har bedt om. 
 

Gebyr 
Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Faktura sendes ut etter at 
vedtak er fattet. 
 
Størrelsen på gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det 
tas også gebyr dersom saken avslås. Det tas ekstra gebyr dersom det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov 
med tilhørende forskrifter, eller andre aktuelle lover.  
 
Betalingsreglementet finner du på kommunens hjemmesider. 
 

Har du spørsmål? 
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Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med saksbehandler (se under). Det er fint om 
du da kan oppgi gårds- og bruksnummer på den aktuelle eiendommen, eller saksnummer som 
står opplyst øverst i dette brevet. 
 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt, eller sende e-post til 
postmottak@ringerike.kommune.no. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 
 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Vedlegg: 

 Erklæring om rettighet i fast eiendom 



Fra: Rune Myhre [rmyhre2@frisurf.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.03.2019 21:40:29 

Emne: saks nr 19/763-2 

Vedlegg: Søknad korrigert..pdf; Søknad-disp til første søknad..pdf; tilbakemelding på foreløpig svar..pdf; kvitteringsliste 2.pdf; situasjonskart 

med mål .pdf 

Hei. 
Sender over korrigert søknad og etterspurte vedlegg i søknad om fradeling av eiendom 266/3.    
 
Mvh Rune Myhre.   



Tilbakemelding på foreløpig svar saks nr 19/763 - 2

Det presiseres samtidig at det søkes dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 10.2 samt
plan og bygningsloven § 19.2 Nabovarsel er også endret til dette og ny signering gjennomført.

B estemmelse 10.2 sier at man ikke skal skille ut eiendom for boligform ål. I dette tilfelle er
boligformålet de r allerede, da vi snakker om et eksisterende bolighus, og ikke en tom t det skal
bygges på.

Vesentlige endringer fra avslag 2012 er at den gang ble det søkt om å dele av kårbolig (parken 39, nå
søkes det om å dele av Parken 41. Den gang sa bestemmelsen i kommuneplanen at å dele av kårbolig
tillates ikke. De nne bestemmelsen er nå fjernet, samt at det ikke søkes om fradeling av kårbolig
denne gang. Parken 39, er faktisk en del av tunet på slålhovde gård, noe parken 41 ikke er. (ko mmer
mer tilbake til dette.) og en svært vesentlig endring er et Stålhovde gård ikke lenger er odlet, noe
som kompliserer familiær videreføring betydelig om ikke søknad godkjennes. V i mener også at
a vslaget fra 2012 er et resultat av uriktig fremstilling av saken ovenfor hovedkom ite e n .

Byggesakskontoret fremstiller de faktiske forholdene i søknaden også de nne gang noe urikti g. Å si at
Parken 41 ligger like ved to driftsbygninger er nok ikke helt riktig. Avstanden til driftsbygning som
ligger nærmest er i underkant av 40 meter. denne driftsbygningen er et rent kaltlager, som i
hovedsak benyttes til vinterlaggring. Avstanden fr a driftsbygning 1 til 2 er faktisk på godt over 100
meter. Byggesakskontoret sier også at parken 41 ligger innenfor gårdstunet som ble avslått utskilt i
2012, noe som heller ikke medfører riktighet.

Bildet under viser avstander som beskrevet mellom drifts bygningene.



Videre viser bilde under at Parken 41 ikke ligger inn under tunet som ble avslått utskilt i 2012.

Argumentet som byggesakskontoret også bruker er fremtidige konflikter med bolighus så nær en
landbrukseiendom. Det er for tiltakshaver vik tig å få frem at tiltaket ikke endrer på de faktiske
forhold som er der i dag. Vi snakker om 2 stk bolighus, som er bebodd. Så de hypotetiske konfliktene
som skisseres er i såfall like gjeldende pr i dag som etter en fradeling. Som tidligere innsendt søkna d
viser, består hele bygda av slike tilfeller med bolighus utskilt fra hovedbøle. Mange av de varslede
naboene bor selv på utskilte tomter, noe de bare har positive erfaringer med.

Vi snakker her om et lite gårdsbruk med ca 30 mål dyrket mark som brukes t il korndyrking og driver
ikke med dyrehold. Så problemstillingen rundt støy, støv og lukt er fraværende i dette tilfelle . D et er
faktisk mange av oss som ønsker å bo i slike forhold og som bare ser positive fordeler med dette.



Det viser også til at §10.1 ikke ti llater fradeling til boligformål. Det er da også viktig å fre m at
boligformålet er der pr i dag, da vi snakker om eksisterende bebyggelse. det er også viktig å få frem
at et slikt tiltak på ingen måte er til ulempe for selve gårdsdriften. Det er etter vår t skjønn bare
fordeler med dette tiltaket. Det være seg at småbruket kan videreføres innen familien slik de t er blitt
gjort i 3 generasjoner nå , o g at det fremdeles faktisk er av interesse å ivare drift på et slikt småbruk.

Som innsendt dokumentasjon viser, så er det i dette området svært mange tilfeller av bolighus som
er utskilt fra et hovedbøle, så vi forventer likebehandling på det te punktet.

Rune Myhre.



RINGERIKE KOMMUNE
Miljø - og arealforvaltning

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON
Postboks 123 Osloveien 1 32 12 50 30 32 1174 00
3502 Hønefoss

Rune Myhre
Parken 41

3533 TYRISTRAND

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
12 / 109 - 12 17543 / 12 BYG 266/3 05.07.2012

AVSLAG - GNR.266/3 - PARKEN 41 - DELING AV EIENDOM -

Det vises til søknad mottatt 04.01.2012 . Saken ble først behandlet i:

- Hovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning 11.06.2012 saksnr. 75/12.
- Formannskapet 26.06.2012. saksnr. 145/12

Etter behandling i for mannskapet ble saken oversendt kommunestyret for endelig
behandling den 28.06 .2012 i sak 91 / 12 . Følgende vedtak ble fatt et:

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses ikke
fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene ved å innvilge
dispensasjon .

2. Søknaden om dispensasjon etter plan - og bygningslovens § 19 - 2 avslås med
henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2.1.

3. Søknaden om fradeling av tomt fra landbrukseiendom med formål
boligbebyggelse avslås med henvisning til kommuneplanbestemmelsenes § 2 .1, i
henhold til Plan - og bygningslovens § 20 - 1 m og Jordlovens § 12.

Se vedla gte orientering om klageadgang.

Vedlagt oversendes kopi av saksprotokoll, samt saksfremlegg med vedlegg.

På bakgrunn av vedtakets punkt 3 videre behandles saken herved på delegert myndighet.

Vedtak:
I medhold av delegert myndighet gitt av Hovedkomiteen for milj ø - og arealforvaltning i punkt
3 i sak 91/12 , videre behandles og avslås søknaden om dispensasjon fra kommuneplan § 2.1
med hjemmel i plan og bygningsloven kapitel 19 - 2. Søknaden om deling avslås i henhold til
plan - og bygningslovens §§ 20 - 1 m, 26 - 1, 27 - 1, 27 - 2 og 27.
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I avslagsvedtak tas gebyr tilsvarende 50% av normalt gebyr. Giro (til Andreas Egil Sandum)
ettersendes for innbetaling av gebyr for saksbehandling : kr 4 400 , - , dispensasjoner: kr 2 200, - ,
totalt: kr 6 600 , - . Betalingsregulativet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og
avgifter. Betalingsregulativet ble vedtatt av kommunestyret 15.12.2011).

Med hilsen

Arne Hellum
enhetsleder byggesak

s aksbehandler: Roar Nilsen
telefon: 32 11 75 68
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65,0

59,8

124,4

Eiendom 26613 en eiendom på 59 mål som består av 32 mål dyrket mark, 22 mål skog med

lav bonitet. Tilhørende eiendommen er det også en teig med egent gårds og bruks nr

263120. Dette er en skogseiendom som ligger inne på holleia.

Sum
Matrikkelnummer

El 0005-296/3 Areal i dekar

605-263t20

605-266/3

Sum

1

1

2

0,0

0,0

0,0

7.7

3,7

11,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Jeg kjøpte eiendommen i 2008 av min far, som igjen kjøpte den av sin bestemor.

Eiendommen har hatt en vesentlig opprydding i bygningsmassen de senere årene. Noen

falleferdige bygninger har blitt revet, samt at gammelt hovedhus er erstattet men nytt i

2010. (Erstatningsbolig). Denne bygningen ble etablert med noe avstand fra selve tunet,
samt at den fikk egen dobbeltgarasje for personbiler. Boligen og garasjen fremstår derfor
som en egen enhet. Oppsummert består denne eiendommens bygningsmasse av forholdsvis
nyere bebyggelse. Parken 4l med garasje er fra 2010, driftsbygninger er fra ca 1985-2005.
Kårbolig er fra 1978.

T



Som det kommer frem har dette småbruket vært i familien i generasjoner. Denne

eiendommen vil nå ikke lenger være odlet. Det vil si at eiendommen skal omsettes etter
markedsverdi. Den vil heller ikke kunne utløse åsetes fradrag. Utfordringen blir da at

verdien på eiendommen vanskelig kan forsvares ved en overtagelse/salg familiært.

Jeg har to sønner, hvor den eldste er nå l9 år. Pga overstående, kan det by på problemer å

holde dette småbruket i familien for neste generasjon. Jeg ønsker derfor å kunne skille ut

Parken 41. Dette vil kunne øke muligheten for en av sønnene mine til å kunne overta

småbruket, samt at jeg vil kunne tilby mine to sønner hver sin eiendom. Jeg vil også frigjøre

kåret som eiendommen pr i dag er beheftete med av min far. Det kan også by på

utfordringer å finansiere en eiendom beheftet med kår. Har selv fått avslag i Statens

Pensjonskasse pga dette. Bildet under viser hvordan dette er tenkt.

I

\

--<

11 \
-\

a

2

\t

Stålhovde

I I I

266/L4
6

-P-a

Eiendom 26613 er lokalisert i Parken på Nakkerud. Parken er en liten grend, som fra
gammelt av i hovedsak besto av gårdsbruk. Med tiden, endres behovene, og det som en

gang var en ren landbruksgrend ble også en arena for personer som bare ønsker å bo

landlig. Kart under viser grenden, alle røde ringer er eiendommer kun for boligformå|.

Resterende er landbrukseiendommer. Den blå firkanten viser omriss av hus som ønskes

fradelt.

Å skille ut Parken 4l vil ikke ha noen negativ konsekvens for småbruket. Parken 4l er

plassert på et areal bestående av bart fjell og har ingen nytteverdi landbruksmessig.Jeg



klarer ikke se noen konfliktområder rundt å skille ut denne eiendommen. Rettigheter til
adkomst samt rettighet til å vedlikeholde avløpstøsningen vil selvfølgelig tinglyses ved en
positiv tilbakemelding. Området rundt bærer også preg av flere bolighus som er utskilt fra
landbrukseiendommer, så dette tiltaket vil på ingen måte skille seg ut. Det kan faktisk virke
som at den omsøkte eiendommen er en av få som ikke har skilt av eiendom med
eksisterende bebyggelse. Kart under viser dette.
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Dette kartet viser meget nærliggende eiendommer. Om man utvider søket en del, vil
fremdeles overstående argu ment være dominerende.

Håper på en positiv tilbakemelding på dette

ne Myhre.
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